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Değerli Hocalarım ve Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Selçuklu’nun başkentinde; Osmanlı’nın liman şehrinde;  Akdeniz’in incisinde; turizmin dünyaya açılan penceresinde; 
Yörükler diyarında; dünyanın en güzel, en mutlu, en güvenli şehri Alanya’mızda İlkini gerçekleştirdiğimiz Alanya 
Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sempozyumun hayata geçirilmesinde katkısı 
olan ve katılımda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İlk çağlardan bugüne önemli bir yerleşim yeri olan Alanya’mız bildiğiniz üzere altın çağını başkentliğini de yaptığı 
Selçuklular döneminde yaşamıştır. Selçuklu sonrası Osmanlı döneminde bir liman kenti olan Alanya, Cumhuriyet 
döneminde de önemli bir yerleşim yeri olmaya devam etmiştir. 90’ların başında turizmin gelişmesi sonrasında eski altın 
çağına dönme arzusuyla gelişen ve büyüyen kentimiz, 300 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya’nın en büyük üçüncü ilçesidir. 
Alanya; nüfusu, coğrafi yapısı, turizm gelirleri, ülke ekonomisine sağladığı girdi ile il olmayı çoktan hak etmektedir. 
Şehrimizin il olmasını desteklemekte ve bu yönde yürütülen çalışmalara destek vermekteyiz.

4,5 yıldır üretken belediyecilik anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanya Belediyesi olarak eğitime 
her zaman özel bir önem veriyoruz. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ve Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesinin gelişmesi ve dünyaca kabul gören üniversiteler arasına girmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber edip 
her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Memleketimizin geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına 
ve derinleşmesine bağlıdır. Alanya Belediyesi olarak bilimsel düşünme alışkanlığımızı geliştirmek ve yapmış olduğumuz 
çalışmalarda bilimden faydalanmak üzere Türkiye’de ilk kez belediyemiz bünyesinde Akademik Araştırmalar Merkezini 
kurduk. Merkezimizin temel amacı siz değerli akademisyenlerimizle ortak dili konuşacağımız ve düzenli iletişim 
kurabileceğimiz bir platform oluşturmaktır. Merkezimiz kurulduğundan bu yana sizler ile belediyemiz arasında köprü 
görevi görmekte ve ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi sizler vasıtası ile sağlamaktadır. 

Değerli Hocalarım, Alanya’daki mevcut iki üniversitemizden ve siz değerli Akademisyenlerimizin bilgi ve deneyimlerinden 
faydalanmak bizler için büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin turizm cenneti Alanya’mız için yapacağımız bu proje ve 
çalışmalarda bizlere bilgi ve deneyimleriyle destek verecek en önemli unsur siz değerli bilim insanlarıdır.
Bilgi güçtür. Alanya Belediyesi olarak yeri doldurulamayacak tek sermayemizin sizler gibi değerli bilim insanlarının 
bilgi ve deneyimleri olduğunun farkındayız. Bu bağlamda bu toplantıyı organize etmek için büyük emek harcadık. Bu 
sempozyumdaki temel amacımız siz değerli hocalarımızı bir araya getirerek, Alanya Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu 
bilimsel ve doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunmaktır.
Çalışmalarımıza yön verecek yeni proje ve fikirlerinizin her biri bizler için kıymetlidir ve projelerinizi belediyemiz ile 
gerçekleştirme düşünceniz bizleri onurlandırmıştır. Sizlerin geliştirdiği projeleri, imkanlar el verdiği ölçüde beraber 
gerçekleştirme arzusu içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz bu tip etkinlikler haricinde de her zaman fikirlerinize, öneri ve 
tenkitlerinize açığız. 

Mustafa Kemal’in dediği gibi Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bizler Alanya Belediyesi olarak ilmin ışığında yol almaya 
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1171 Önemi ve Yerel Yönetimler: Karesi Belediyesi - Kod 10.0 Projesi 

(Ali ERFİDAN) 

Türk Kamu Yönetiminde Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında 
1175 E-Devlet Uygulamaları (Elif GÜNAYDIN) 

Belediyelerin Sosyal Medya Kullanımı ve Vatandaşlar Üzerindeki Rolü: 
1188 Aydın Örneği (Neslihan ÖZKAN) 

Gençlerde Güncel Sorunlardan Biri Olan Sosyal Medya Bağımlılığının 
1197 İncelenmesi: Afyon İli Örneği (Mehmet Enes SAĞAR) 

Modern İletişim Araçlardan WhatsApp’ın Yönetim Fonksiyonları 
1206 Üzerindeki Etkileri Afyonkarahisar Belediyesi Örneği (Emine AĞTAŞ) 



İÇİNDEKİLER  
 

Yerel Yönetimlerde Şeffaflık Aracı Olarak E-Belediyecilik Uygulamaları: İç 

1217 Anadolu Bölgesi İl Belediyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 
(M. Fatih Bilal ALODALI - Sefa USTA) 

E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki 
1225 Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma 

(Semih Mustafa ÖNEN - Selma KARATEPE - Mehmet Seyda OZAN) 

E-Belediye Uygulamalarının Katılım Kültürüne Etkisi: Karaman Belediyesi 
1237 Örneği (Ali ŞAHİN - Mehmet POLAT - Muhammet Mustafa PEPE) 

Büyükşehir Belediyelerinde Halkla İlişkiler Araçları: Kahramanmaraş 
1251 Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Örneği (İbrahim Ethem TAŞ - 

Yeter AVŞAR - Muhammed Ali GÖZÜKARA) 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyelerinin E-Devlet Ve 
1263 E-Belediyecilik Açısından Web Sayfaları Etkinliklerinin Analiz Edilmesi 

(Abidin YILDIZKÜÇÜK) 

Yerel Yönetimlerde Etkin Halkla İlişkiler Uygulamaları 
1290 (Mehmet Akif ÖZER - Reha BAYANSAR) 

Belediyelerde Halkla İlişkiler Çabaları: Afyonkarahisar Belediyesi Üzerine 
1303 Bir Araştırma (Kübra UYAR) 

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar 
1312 (Seçil UTMA) 

Belediyelerde Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı: Muğla Menteşe Belediyesi 
1324 Örneği (Turgay UZUN - Gözde Müşerref GEZGÜÇ) 

Marka Kent Yaratımında Mobil Uygulamaların Rolü: Büyükşehir 
1331 Belediyelerinin Kent Rehberlerinin İncelenmesi 

(Funda BAYRAKDAROĞLU) 

Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Marka Şehir Yaklaşımları Üzerine Bir 
1340 İnceleme (Ahmet UYAR) 

Marka Kent Algısının Oluşturulması ve Önemi: Alanya Örneği 
1350 (Erhan Nuh ÖZTÜRK - Selçuk KORUCUK) 

Kentsel Markalaşmayı Yerel Yönetimler ve Merkezi İdare Üzerinden 
1359 Karşılaştırmalı Olarak Okumak: Doğu Expresi Örneği 

(Mehmet DEMİR - Cihan KAYMAZ) 

Belediyelerde Hizmet Pazarlaması: Afyonkarahisar İli Üzerine Bir 
1364 Araştırma (Ahmet UYAR) 

Süreç Yönetimi Uygulamalarına Yönelik Bir Çalışma: Ermenek Belediyesi 
1373 Örneği (Selçuk KORUCUK - Erhan Nuh ÖZTÜRK) 

Akustik Sorunların Açık Bürolarda Çalışanların Verimliliği Üzerine 
1382 Etkileri: Mardin Büyükşehir Belediyesi Örneği 

(Süleyman BAYKARA - Nurcan TURĞAY) 



İÇİNDEKİLER  
 

 

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Yönetimlerin Mali Yapısında Meydana 

Gelen Değişimler (Recep TEMEL - Özlem BAPBACI) 
 
Turizmin Belediyelerde Ortaya Çıkardığı Finansman Sorunları ve Çözüm 

Önerileri (Özhan ÇETİNKAYA - Erdal EROĞLU - Uğur BOLAÇ) 

 
 
 

1391 
  

1404 
 

Muğla Menteşe Belediyesinin Yerel Tohum – Takas Faaliyetlerinin 

1425 Yerel Kalkınma ve Yönetişim Bakımından İncelenmesi 
(Namık Kemal ÖZTÜRK - Kutay GÖKDENİZ) 

Vergi İdaresi – Yükümlü İlişkisinin Yerel Vergi Uyumu Üzerindeki 
1429 Etkisi: Çanakkale İli Örneği (Selçuk İPEK – Semra TAŞ) 

Kamu İhalelerinde İdarelerin Proje Yönetimine Katılımı Üzerine Bir 
1438 Araştırma (Bayram ER - Hakan ER) 

Türkiye’de Belediyelerde Gelir Artırma İmkanları: Gelir Vergisi Örneği 
1443 (Hamza ATEŞ - Düzgün Kamberoğlu) 

Emlak Vergisinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Mükelleflerin Bakışını 
1461 Belirleyen Faktörlerin Analizi 

(Adnan GERÇEK - Mustafa BOLAHATOĞLU) 

Türk Kamu Mali Yönetiminde Sayıştay Denetimi: Belediyeler Örneği 
1473 (Cebrail TELEK - Alper KILIÇASLAN - Ali TELEK) 

Yerel Yönetimlerde Belediyelerin Denetimi (Hasan BAYRAM) 1484 
Belediye Zabıtasının İşlevselliğinin Arttırılmasına İlişkin Bir 

1498 Değerlendirme (Alper ÖZMEN - Halim Emre ZEREN) 

Yerel Yönetimlerin Gıda Güvenliğindeki Hukuki Yaptırımları 
1506 (Reşat Gökhan BASAN - Ayşe Demet KARAMAN - 

Eyyüp Mennan YILDIRIM - Özge KOCAKULA) 

Belediyelerin Gıda Güvenliğindeki Rolü (İlker ATİK - Azize ATİK) 1513 
Belediyelerin Yaş Meyve ve Sebze Hali Denetimleri 1517 

(Azize ATİK - İlker ATİK) 

Büyükşehir Belediyeleri’nin Gıda Güvenliğine Dair Faaliyetleri 
1520 (Ayşe Demet KARAMAN - Eyyüp Mennan YILDIRIM - 

Özge KOCAKULA) 

Üretici Dostu Soğuk Hava Depo İşletmeciliği Modeli: T.C. Selçuk 
1527 Belediyesi Örneği (Burak Erdem ALGÜL - Uğur ŞİRİN - 

Dahi Zeynel BAKICI - Mustafa GÖRGÜN) 

Belediyelerde Gıda Bankacılığı: Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli 
1535 (Zeynep Damla KARANUH - İlker ŞAHİNOĞLU) 

Slow Food Hareketi ve Belediyelerin Rolü (Azize ATİK - İlker ATİK) 1545 
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Sürdürülebilirlik Ekseninde Yerel Kalkınmanın Sağlanması: Cittaslow 
1549 Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme (Burak KARACA) 

Afet Risk Yönetimi ve Afete Dirençli Toplum (Murat ÖZLER) 1561 
Örgütsel Stresin İş Gücü Performansına Etkileri: Alanya Belediyesi Örneği  

1562 (Mehmet MECEK) 

Türkiye’de İlçe Kent Konseylerinin Belediye Web Sayfaları Üzerindeki 
1575 Görünülürlüğü ve Etkinliği (Mehmet MECEK - Ayşe DURAK) 

Siyasette Kadın Adayların Temsil Oranı: 2009 – 2014 Mahalli Seçimleri 
1586 Üzerinden Demografik Bir İnceleme (Mehmet MECEK) 

Kentsel Dönüşümde Sosyal ve Ekonomik Bağlam ve Şehir Karnesi: 
1604 Yıldırım İlçesi Örneği (İsmail Hakkı Edebali) 

Kentsel Ulaşımda Yeni Uygulamalar ve Türkiye’de Kentsel Ulaşım Projeleri 
1625 (Bekir PARLAK) 

 
Kamuda Yönetici Performansını İncelemek: Mahalli İdare Yöneticileri 

Kapsamında Uygulamalı Bir Araştırma 1637 
(Ali Erdi KARABALIK - Oktay KOÇ) 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

21 
 

 

 

Problems of E-Government in Poland - A Local And Central Level  
Polonya'da Yerel ve Merkezi Düzeyde E-Devletin Sorunları 

 

 

 

Agnieszka BOGDAL-BRZEZINSKA 

Prof. Dr., University of Warsaw (Poland), bogdal@uw.edu.pl 

  

ABSTRACT 

The study presents  the results of research on e-government problems on polish perspective. E-government is 
defined as using the Internet for delivering government information and services to citizens and business. E-
governance function is the public sector’s use of ICT with the aim of improving information and service 

delivery, enlarging citizen participation in the political process and evolving reliability, transparency and 
effectiveness of the institution of state on central, regional and local level. The key problem is adaptation 
polish e-government to real needs polish society and business. The article it clarifies the polish concept of e-
government and deliver some recommendations for the polish government and regional and local authorities. 

Key Words: E-Government, Local Governments Problems, Regional Characteristic, The Republic of Poland. 

 

ÖZET 

Çalışma, e-devlet sorunlarına ilişkin araştırmaların lehçe perspektifini sunmaktadır. E-devlet, internet yolu ile 
devlete bilgi vermek ve vatandaşlar ile işletmelere hizmet sunmak için kullanılan sistem olarak 
tanımlanmaktadır. E-yönetişim işlevi, kamu sektörünün bilgi ve hizmet sunumunu geliştirmek, vatandaşların 

siyasi sürece katılımını arttırmak ve devlet kurumunun merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde güvenilirliğini, 

şeffaflığını ve etkinliğini geliştirmek amacıyla BİT'i kullanmaktır. Buradaki kilit sorun, e-devleti gerçek 

toplum polisajına ve iş dünyasına uyarlamaktır. Bu makale, lehçe e-devlet kavramını netleştirerek, lehçe 

hükümeti ile bölgesel ve yerel makamlar için bazı önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: E-Devlet, Yerel Yönetimlerin Sorunları, Bölgesel Karakteristik, Polonya Cumhuriyeti. 
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1. THE BEGINNINGS OF INFORMATION SOCIETY IN POLAND - LOBBIES AND 
GOVERNMENT’S INITIATIVES  

It has been 30 years since Poland joined the community of democratic nations. Since the beginning of the 1990’s Polish 

democracy has been strongly influenced by the idea of information society development. It may be concluded that all kinds 
of Poland’s integration processes with regional groupings and international security institutions have taken place together 

with the modernization of social interactions by improving citizens’ digital skills. 

Poland’s first democratic government made efforts to moderate debates on the adaptation to an information society (IS) and 

a knowledge based economy (KBE). In 1991 at the request of Leszek Balcerowicz, the then Finance Minister, a report 
entitled “The Suggestion of IT Development Strategy and Its Implementation in Poland” was prepared. On its basis the 

functions of administration provided for businesses and civil society were considered the most important, with emphasis 
put on the protection of information resources against criminality and the gradual development of e-government (at central 
and local levels). 

The first steps towards the informatization of administration at central and local levels were made in the beginning of the 
1990’s by the government of Prime Minister Waldemar Pawlak, which supported cooperation among trade self-
governments (IT specialists and lawyers and journalists associations). Lobbying for legal changes resulted in a few 
reports supported by the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunication (1994, 1999). The reports 
stated that the underdevelopment of ICT network in Poland would hinder the creation of e-government. It was claimed, that 
the creation of laws on informatization would occur with the participation of local and trade self-government 
representatives. This idea was supported by the National Broadcasting Council, which at the time was responsible for 
Internet distribution. Waldemar Pawlak has been a member of the Polish People’s Party, which for many years has captured 
the loyalty of voters in rural areas. In most self-government elections of the last three decades this party has either won or 
become an attractive and indispensable coalition partner for local authorities. 

Another interesting local initiative of the early years of Polish e-government creation was the process of community 
creation, which was supposed to connect those cities and municipalities, where social activity in favor of the IS/KBE was 
higher than the average. A good example of such a community has been an initiative called Polish Cities on The Internet 
(currently called “Cities on The Internet” Association), that has functioned since 1998. The Association aims to support 

transformation processes in Polish public administration (at both central and self-government levels) that lead to modern 
solutions in e-government by means of planning, realization and promotion of activities that encourage local and regional 
e-development; by introducing electronic public services; by building knowledge society with the help of developing public 
information resources, among other things. The tasks of the Statute involve cyclic conferences organized by associations 
similar to the one mentioned above. The conferences are dedicated to the creation of modern e-administration, activation of 
local communities towards the KBE as well as the promotion of e-education and bridging a digital divide. 

The digital divide or exclusion is of interest to many international organizations, of which Poland is a member. Already in 
2002, Poland aimed to overcome awareness barriers, so that older generations of Poles could and would like to use Internet 
resources and contact the office. It is regrettable to say that in terms of digital skills, Poles are still departing from the 
inhabitants of Western Europe. This is a consequence of the demographic profile of Poland and concerns the 50+ 
generation, which is being forced out of the labor market. The involvement of the state administration in the deepening of 
digital skills at the turn of the 20th and 21st centuries resulted from changes in the labor market, which resulted in an 
increase in the number of unemployed who did not have digital competences. From 2000, further strategies and action 
plans were announced (E-Polska). They included guidelines for building an information society and e-economy, each of 
them taking into account the need for digitization of administration at all levels, as well as defining the mission of the state 
as a patron of the processes of educating the society in terms of digital skills. 

 

2. MAIN DIFFICULTIES IN THE DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN POLAND 

In the report "Public Administration in the Network" of 2004, key problem is transparency of access to public information 
and the interactivity of institutional websites. On the eve of Poland’s accession to the EU (2003) the analysis of public 

services available on-line showed the lack of digital access to information on administration procedures, the lack of fast on-
line communication channels with the administration and the underdevelopment of digital services for natural persons and 
enterprises (e.g. downloading and filling out forms, making administrative decisions on-line). At the time the gap between 
Poland (21%) and European countries (60%) in terms of public e-services was triple.  

Łódź and Szczecin, the cities of high business activity, won in the category of provincial offices. At that time not many 

Polish offices could provide facilities for the disabled (in two cases audiodescription was available). The number of web 
pages in English had increased, however there was a lack of information about appeal procedures for official decisions. 

Statistical research from 2006 showed that 56% of Internet users in Poland were interested in contacting public 
administration over the Internet, however only 14% of users took advantage of this form of communication. In most cases 
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citizens used the Internet to search for information at public institutions’ websites, while companies used the Internet for 
sending back filled out forms. Companies used e-administration more often than individuals (61% of companies contacted 
public administration over the Internet – the percentage that made Poland similar to 25 EU countries). 

In 2005 the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunication published the next report and its content 
was reiterated in National Action Plan e-Poland for 2004-2006. However, in spite of the creation of new documents 
connected with digitalization processes in Poland, the government projects were facing an apparent crisis. The reason why 
those projects failed was the inefficient distribution of initiative and control competences to further central authorities. 

For more than 10 years the Scientific Research Committee (KBN) had been the main institution responsible for 
digitalization. It controlled the implementation of e-Europe+ Initiative, which prepared Poland and other candidate 
countries for fulfilling the IS/KBE development requirements, including e-government. In year 2000, relying on the KBN 
team of experts, the government of Prime Minister Jerzy Buzek worked on the first complex digitalization strategy entitled 
“The Goals and Directions of Information Society Development in Poland”. In terms of e-government the report designated 
government departments responsible for administration, national affairs and regional development as control authorities. 
The works were preceded by a resolution in the Polish Parliament, which called for the urgent implementation of ICT 
systems into the administration (as a budget-saving tool and at local levels – a tool helpful for e-democracy building). 

Documents which defined upcoming adaptation works to the EU standards of IS/KBE were constructed in a similar vein. 
The Ministry of Communications had been the steering body since 2001 and its initiatives described e-government as an 
additional tool for the development of digital economy (e. g. partnerships between private entities and the administration, 
commercialization of public services). In the following year the Ministry of Infrastructure - the new informatization 
coordinator – announced a document called “e-Poland 2006: The Action Plan for Information Society Development in 
Poland”. The document pointed out short-term sector enterprises, which aim was to enable the administration to provide 
high-quality, clear and current on-line information. The e-administration offer was supposed to improve the transparency of 
administrative actions, reduce corruption, lower institutional labor costs and simplify the procedures. It was also believed 
that the offer would balance the disproportions in city and village dwellers’ access to administrative services. 

In 2003 the Ministry of Science and Information Technology presented the second national strategy called „Poland’s 

Informatization Strategy - e-Poland”. In its part dedicated to e-administration the creation of databases with population and 
vehicle records was recognized as crucial. In the following year the opportunity of transferring most public services to 
digital platforms was announced. It was intended that by 2020 supporting the competitiveness of Polish companies on the 
EU market would have become a new task of e-administration. 

 

3. E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION PROBLEMS IN POLAND AT CENTRAL AND LOCAL 
LEVELS 

Electronic administration (e-government) is a modern model of operating both government and local government 
institutions and which aim is to create a cheaper and more effective administration).  Its essence is the use of IT tools not 
only in everyday office work, but also in communication with citizens. In the 1990’s public administration offices began 

using the Internet to provide electronic services and electronic communication between citizens and the organizational units 
of the administration. 

The concept of electronic government refers to the use of internet technology as a platform for exchanging information, 
providing services and transactions with citizens, businesses, and other arms of government. Public electronic 
administration is composed of three categories: Government-to-Citizen (encouraging citizens to actively participate in the 
political life, for example at electronic discussion forums), Government-to-Business (the possibility of having influence on 
law regulations) and Government-to-Government (electronic communication between different governmental agendas). In 
the context, that Joanna Kulesza showed by the example of the Government-to-Citizen category in “International Internet 

Law”, we can see that an electronic public administration has a lot of advantages. At the same time, however, the 
awareness of potential cyber threats or manipulations is needed. (Kulesza, 2016). However, citizens do not enjoy e-services 
of public administration eagerly. Internet users have already become accustomed to e-banking or e-commerce services, 
while e-administration services have been used far less frequently. In the case of the EU, in 2010 37% of the citizens used 
e-government services and in 2015 this rate increased only up to 40% (Eurostat 2017). 

The highest level of e-administration development in the EU still characterizes the same countries, such as the Netherlands 
and the United Kingdom, Germany, Denmark, Sweden, Finland and, interestingly, Estonia - the only post-socialist country 
where the development of new technologies turned out to be the fastest and was implemented on an incomparable scale, in 
the same way as in the Western European countries. Poland, in the same way as other countries with low and very low 
levels of public services development, is not only relatively competitive because of low level public e-services, but also has 
a poorly developed IT infrastructure. In 2012 Poland was ranked 31 on the list of countries in terms of their e-government 
development. (Zięba, Papaj, 2012). 

In 2017 the number of people who had used Internet public administration services over the last 12 months constituted 31% 
of the population aged 16-74. In recent years the number of people who have used online administration services, for 
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example by downloading forms and sending back filled out forms, has increased. In 2017 the number of people who had 
received forms increased by 3.4 percentage points compared to 2014 and the number of people who had sent forms - by 6.2 
percentage points.  In 2016 - 94.6% of enterprises contacted the public administration electronically at least for one 
purpose. Almost two-thirds of entrepreneurs declared a complete settlement of an official matter over the Internet. The 
percentage of legal entities that had sent electronically completed forms to public offices was higher than the percentage of 
companies that had received forms from administration websites. (GUS 2017) 

The creation of e-government has become a priority issue for many countries, regions and cities. Socio-economic 
development is not possible without an effectively operating government (public administration) and especially an 
electronic government (e-government). In general, e-government can be defined as an application of ICT to government 
processes (public administration) in order to improve services provided for citizens, businesses (enterprises, entrepreneurs) 
and government agencies. In this perspective the concept of Open Government (OG) is a new form of organizing activities 
in the modern state. The concept involves using modern IT tools to communicate with citizens in order to increase their 
participation in the co-management. This is the idea of openness to citizens at all levels of administration. There also are 
information publishing resources which have been collected over the years by public institutions or at their request.  This 
fosters citizens' confidence in government and local government institutions and improves the dialogue between citizens 
and authorities. As remarked polish reasearchers “ In Poland In 2005, over 80% of municipalities and cities and over 90% 
of counties owned the websites. Since 2002, there has been an internet portal called The Polish Gate, and in 2007 it was 
transformed into ePUAP - the Electronic Platform of Public Administration Services, which started operating in 2010.” 

(Papińska-Kacperek, Polańska, 2017)  

On September 2018, a new regulation regarding the signature and a trusted profile entered into force. The document 
contains the rules for using the Trusted Profile. 

The document issued by the Minister of Digitization includes, among others: 

 Conditions for confirming the profile and signature of a trusted one, 
 Conditions for extending the validity of the profile and the signature of the trusted one, 
 Conditions for using and canceling a trusted profile and signature, 
 The conditions for signing a trusted signature. 

To receive confirmation of a trusted profile, an appropriate application must be submitted in electronic form. A trusted 
profile is valid for three years and may be extended for the same period. The profile will expire if the trusted account 
profile is deleted, expiration of three years from renewal or confirmation. At least every two years, the Minister of 
Digitization will check whether accounts are used to find unused accounts and delete them.  At the end of September 2018 
'The Ministry of digitization has already made electoral services available. Now, to vote in local government elections 
outside the place of registration, all you have to do is sign up in the appropriate voter register. A service was also made 
available for people with disabilities. 

Thanks to the cooperation of specialists from the Ministry of Digitization, the Ministry of Interior and Administration, the 
National Electoral Commission and the Central Information Technology Center, two electoral services have been 
implemented. To use the first it will be necessary to sign up on the register at obywatel.gov.pl. Then make a trusted 
signature and indicate the municipality where you want to visit the polling station. The service may be used by citizens of 
other EU countries staying permanently in Poland and citizens of our country. 

The second service is directed to people with disabilities who will be able to submit their vote to vote from home. They 
must submit an application with an enclosed disability certificate. In the case of blind and visually impaired people, it is 
possible to attach a special Braille language overlay. (http://www.cyfrowyurzad.pl ) 

 

4. POLISH E-ADMINISTRATION ON LOCAL LEVEL 

The modern local administration (16 provinces/ voivodeship) has recently answered some questions about the main 
difficulties in the creation of e-government: all 16 provinces have pointed out economic aspects as the critical ones and 
these included: the financial situation of public administration institutions; public expenditure on IT infrastructure; 
administrative workers’ IT competences; homogeneous institutional software. The majority of provinces have also 

mentioned organizational aspects, such as the level of awareness that executive management members have of an ICT role 
in institutional works; ICT office workers’ competences; electronic communication between the offices (its simplicity and 

automatic answer  mechanisms). In most provinces the security of official information was mentioned as an organizational 
and technological aspect. In half the provinces the attention was paid to the cultural aspect, which refers to the mentality 
that executive management members or official workers share in terms of an ICT role, the mentality that institution clients 
have regarding e-government as well as the level of their satisfaction with official digital services. 

Depending on the level of communication between an office and residents as well as on the type and complexity of services 
provided by offices electronically, four levels of e-administration service maturity can be distinguished: Informational - 
offices publish information on websites, and residents, when browsing office sites on computers or in special information 
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kiosks, obtain the necessary information; Interactive - a user can communicate with individual offices electronically, but 
the offices do not always communicate online with the user; Transactional – a user can communicate with individual 
offices electronically and the applications of the offices correspond with him electronically; Integration - portals provide 
information from various offices with a specific purpose and enable the execution of transactions. Internal systems are 
integrated on the basis of homogeneous administrative procedures. The level of integration makes it possible to perform all 
the activities necessary to resolve an official matter electronically - from obtaining information; to downloading appropriate 
forms and after completing them, sending them via the Internet (sometimes filling out online forms at websites); to paying 
fees and receipts charged for official permits, certificates, decisions or other documents requested by a given person. 
(Wikipedia.pl) 

The basic functions fulfilled by the on-line local administration in Poland are: - consultative function, where the key 
objective is to obtain citizens' opinions on planned projects (for example a participatory budget) (75%); - information 
function, that is, online access to administrative documents, information about the possibility of providing services via 
ePUAP, information about the possibility of filing complaints and remarks by e-mail, checking the implementation stage 
services, the opportunity to become acquainted with the socio-economic development strategy or development plan local 
government, organizational structure, contact to specific departments (phone, e-mail), contact to the municipal authorities - 
days and hours of admission of citizens by the authorities. (94% of websites ); - service function of the local e-office, that is 
access to identity documents, licenses and fees, social benefits, permits and concessions etc. (35%). In 2003, 13% was the 
level of job placement services on-line, which was confirmed two years later low scores in terms of transparency, 
interactivity and access to the website of the Ministry of Social Policy (Kulisiewicz 2004). Currently, access to ICT is 
common and is rarely a barrier to establishing electronic contacts, including with the public sector. 

 

5. E-GOVERNMENT — IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS AND 
POTENTIAL CYBERRISKS 

One of the most important cases is the cyber protection of elections. Polish local elections will take place 21th of October 
2018 and political scientists perceive them to be the prelude to future results of the parliamentary elections. On the basis of 
the dialogues conducted with local representatives (local government officers in Polish administration or candidates in 
current local campaigns) we can get the impression about how relatively new the topic of cybersecurity and the knowledge 
about that issue is. What is more, the overwhelming majority of candidates or current local politicians don’t have any 

specialized information on cyber threats or cyber crimes. 

For example, the elections will be protected by a company from the private sector from Poznań, which also secures the 

municipality informatics system. My cooperator student tried to interview the boss of the company or local IT specialists, 
but unfortunately it did not happen. Besides, the district of local elections did not respond to the e-mail with questions 
about cybersecurity and informatics systems in the context of counting voices. The head of district had only a general idea 
about the informatics system, the existence of cyber data protection and counting voices by special commissions (district 
and municipality commissions), but didn’t provide any details. Therefore, the question about the quality of local 
cybersecurity is still open, in the same way as the possibility of manipulating voices or just attacking the systems of 
regional election commissions. 

Moreover, the candidates for the highest positions in the municipalities and districts do not perceive the cyberspace as an 
important subject. The dominant view is that the potential manipulations in counting votes or other examples of the abuse 
of power would not appear on a local level and would be potentially possible only in urban agglomerations. Politicians are 
aware of the personal data protection (RODO) and strongly assure of its good quality, nonetheless none of candidates (the 
candidate for the municipality council, the current village head and the current district head). What is more, the way of 
approaching the elections is the biggest difference between political scientists and candidates. Researchers pay attention to 
the results of regional elections in order to find out what the future Polish politics will look like. The district head agreed on 
the pressure related to these elections, despite the dominant opinion that local elections diverge a lot from the parliamentary 
ones. First of all, mostly people aged 50+ are attracted to local elections (the cause of it might be a feeling of fulfillment in 
life or an inner urge to do something meaningful for a local community; in most cases those people have known candidates 
for a long time, the candidates are aware of being closer to the voters). The campaign is concentrated mainly in the 
traditional media (local newspapers, meetings with residents, distributing brochures), although some election committees 
appear in the social media (Facebook) having their own profiles in order to convince voters. 

To sum up, candidates do not understand  the risk of cyberattacks in context Polish local elections or potential risk in 
manipulating voters or results on the level of the ambit elections’ committee. At the same time, there is opinion that 

cybersecurity would have an enormous impact during the parliamentary elections in 2019. Local Polish politicians asserted 
that the security of informatics systems is guaranteed by informatics staff. Because of the lack of knowledge about the 
quality of cybersecurity standards it is not easy to take a stand and evaluate the issue unequivocally. It appears that the 
theme about protection elections or the cyber treats was problematic and burdensome for the candidates, even for the 
district election committee. Without doubt, the topic of cybersecurity in the context of e-government in Poland is just 
getting started, but is arguably leaving a mark in the upcoming parliamentary elections not only in this country, but also in 
five others member states of NATO (Belgium, Greece, Denmark, Estonia and Portugal). 
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At this point, after we have widely defined the “Government-to-Citizen” term, including all the political processes which 

appear in the cyber space because of disinformation and diffusion of propaganda, it is possible to see potential 
cybersecurity challenges. They include potential influences on elections in local areas (e.g. the referendum on the 
independence of Catalonia and Russia’s hacker activities). In a political sense, E-government provides the occasion to 
encourage citizens to take active part in politics and create or try to create an information society. The purpose of E-
government is to be closer to people and eliminate the distance that separates them from authorities. Although it is surely 
an interesting way to convince citizens to participate in politics, it is a perfect way to destabilize a country, too. 
Destabilization through disinformation is one of the most universal challenges of an electronic administration. 
Disinformation in cyber space is based on the diffusion of fake news/false information, the intention of which is 
misleading. 

 

SUMMARY 

After about 25 years of informatization efforts made by Polish central administration and local governments, we still can 
see how slow and disproportionately effective this process is compared to other EU countries (Slovenia, Estonia) that 
joined the Community simultaneously with Poland. 

Left-wing parties used the electronic concept of Poland (e-Poland) for the construction of their positive image, while right-
wing parties avoided supporting the issue until 2007. Only peasant parties (PSL) took the idea of e-government seriously 
and were interested in the modernization and development of local administration.  

Generally, Polish political establishment perceived the Internet as a technically useful tool in election campaigns or 
polemics with opposition. However, there was a lack of conviction that a comprehensive reform towards e-state would 
bring benefits to citizens or contribute to economic activation. e-Poland strategies that had been adopted until the end of the 
first decade of the 21st century were not undermined, however they were not treated as state development priorities. Polish 
central and local administrations were the victims of this approach and suffered spending cuts because of more important 
financial needs of the state. This attitude had persisted until a generation with comprehensive digital skills started a new 
public discourse (labor market, political parties’ membership) 
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ABSTRACT 

On January 1st 1999 a new, three-tier administrative division of Poland was introduced with 
municipalities, counties and voivodships becoming the local government units. The change in the 
division of the country was accompanied by the reform of self-government. According to the 
reform, power at every level of management was to come into the hands of the inhabitants. After 
nearly twenty years since the introduction of self-government reform in Poland it seems advisable 
to assess its functioning. By definition, the local government was to represent the interests of 
ordinary citizens. However, his persistence, especially at the level of provincial self-government, 
has become the norm in Poland. The government's institutions and the bureaucratic apparatus were 
strengthened, contrary to the reforms. The local government and territorial reform of the country 
was modelled on existing solutions in Western European countries mostly divided into 
economically strong regions. Large self-government regions were more likely to establish 
equivalent co-operation with their European counterparts. And the reform in its assumptions was 
to lead to decentralization. Obtaining broader competences by self-government authorities and 
taking over by them a significant part of the tasks entrusted so far to the central administration and 
reducing the costs of these tasks. Regionalization was also supposed to become an opportunity to 
build a state and civil society in which every citizen would have a real impact on the course of 
affairs in its commune and region. The second postulate of the proposed reform was the 
introduction of a three-tier administrative division, e.g. return to county. It was supposed to be a 
formal restoration in the state of structures functioning in practice, to a large extent according to 
the three-level model, including, for example, the education system, health protection or fire 
protection. Self-government county are planned as links integrating municipalities and 
intermediating between regions-provinces and municipalities. The return to the county raised 
several objections, including concerns about the growth of the clerical apparatus and the limitation 
of the independence of the municipalities, also caused disputes of cities in some municipalities, 
competing with each other for the status of a county city. Changes made in public administration 
cannot, however, be considered as a closed system. There are still issues that need to be refined 
and make the necessary corrections. 

Key Words: Local Government, Development, Poland. 
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1. ASSUMPTIONS OF SELF-GOVERNMENT REFORM AND THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY 

The territorial reform announced by J. Buzek's government in 1997 was closely linked to three other reforms in the country. 
It was accompanied by a reform of local government, education, health care and social security. While it was theoretically 
possible to maintain the former territorial division of the country with the introduction of self-government reform, the 
three-tier structure, in its assumptions, in terms of the scope of competences, is much better suited to the exercise of power 
by self-governments. On the other hand, the reform of the health care system, due to inefficiency and numerous other 
pathological features of the system, was a necessity. Although the reform of the education system as the only one may have 
waited another year or two years, the connection of the primary and secondary education system, as a result of the junior 
high school and high school reform with self-government structures, forced the introduction of the reform simultaneously 
with the self-government and territorial reform. In practice, only the reform of social security was not institutionally 
connected with the introduction of self-government power and did not require changes in the territorial division of the 
country.  

All the reforms introduced during the rule of AWS, in accordance with the assumptions, were consistent with one of the 
basic political principles of the European Union, with the principle of subsidiarity, which determines the development and 
shaping of civil society. The principle of subsidiarity, apart from its importance in the European Union, is an important 
political feature of any democratic state. It means that all decisions should be taken at the level as close as possible to the 
citizens, i.e. in the Polish case in communes or counties, and not in the administrative and government centre. Subsidiarity 
is a constitutive feature of local government, because it assumes that power should be of an auxiliary nature, supporting the 
activity of the units that established it. Thus, the concept of subsidiarity, in relation to a democratic state, assumes the 
existence and active action of civil society, which is involved in solving its problems. However, full implementation of the 
principle of subsidiarity, from an obvious point of view, limits the scope of power and competences of the central centre, 
strengthens the process of creating civil society, but at the same time reduces the scope of state action. For this reason, 
despite the adoption of the principle of subsidiarity in the implementation of reforms, their actual course led to a different 
effect.   

Twenty years after the introduction of the reforms, the consequences of the introduced local government reforms can 
already be assessed. It is true that, according to the assumptions, the authorities were to be given to citizens who, through 
their representations, the municipal council, district council, county council, provincial self-government assembly, were to 
receive influence on the policy pursued by self-government and government authorities at the level of management 
structures. However, as a result of the process of seizure of power by local political and social elites, defined as the process 
of territorialisation of power (Wendt, 2001a) and bizarre, because in contradiction to the assumptions of the reform, the 
process of empowerment of citizens took place only to a small extent. And yet the self-government reform, in its 
assumptions, was supposed to lead to a real handover of power to the local government, as the objectives, tasks, the scope 
of competence, method of appointing and exercising self-government power, presented below, show. 

On 1st January 1999, a new three-level administrative division of the country, whose units are communes, counties and 
voivodeships, was introduced. The new administrative reform changed the existing division of the state from 1975, which 
survived more than 10 years after the collapse of the socialist system, because although the new authorities quickly decided 
to carry out a territorial reform of the state, the fate of successive cabinets and the blockade of reform by the Polish 
Peasants' Party (PSL), which remained in the governing coalition with the Democratic Left Alliance (SLD), made it 
possible to carry it out only in 1999. (Wendt, 1998). 

The self-government reform and the related government administration in the new territorial division of 1999 was preceded 
by many discussions in political circles and the scientific community, which led to the conclusion that the country should 
be regionalised, dividing it into 12 strong and large self-government regions in place of the existing weak and numerous 
government provinces, as assumed in the project of M. Kulesza, Government Plenipotentiary for political reform (Kulesza 
1999; Sześciło, Kulesza, 2012). These plans corresponded to the tendencies prevailing in Western Europe and the EU, 

mostly divided into economically strong regions, and were to enable new, large voivodeships to establish partnership and 
equal cooperation with them (Wendt, 2001b; Jaszczuk, 2016). This was to lead to decentralisation - the acquisition of 
broader competences by self-government authorities and their assumption of a significant part of the tasks entrusted to 
central administration to date, as well as to a reduction in the costs of performing these tasks (Radzik-Maruszak, 2016). 
Regionalisation was also supposed to become an opportunity to build a state and civil society, in which each citizen would 
have a real influence on the course of affairs in their municipality and region. The second postulate of the proposed reform 
was the introduction of a three-level administrative division, i.e. the return to counties. Self-government counties were 
planned as integrative links between municipalities and as intermediaries between regions and municipalities.  

One of the main objectives of the administrative reform was to introduce a transparent, three-level administrative structure 
of the state: self-government communes, self-government counties and self-government voivodeships. The new division 
replaced the structure in which indirect bodies existed between self-government communes and small and weak 
government voivodeships: district offices and so-called special administrations. The imprecise way of dividing the 
competences of individual degrees in the old structure hampered or even prevented the necessary actions of the authorities 
and was associated with a waste of money. The reform ordered this system and defined in detail which duties belong to 
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self-government at different levels and which duties belong to government administration. At present, it is much clearer 
and more convenient for citizens. Communes and counties are the most important links in the administrative structure of 
the state, because there are the most important matters in life settled, not in voivodeships. The state has been freed from 
many tasks that were taken over by local government structures in order to deal with strategic problems for it. 

 

2. SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES OF VOIVODSHIP, COUNTY AND COMMUNE 

The voivodeship is the largest unit of the country's territorial division, established in order to perform public administration, 
in which self-government operates in parallel to public administration (Atasoy et al., 2017). Poland is currently divided into 
16 large regions-voivodeships (Sauer, 2013). Large voivodships are strong regions, which have the possibility to 
concentrate financial resources and implement investments, and thus - greater opportunities for economic development. 
Large voivodships-regions may implement international cooperation programmes, e.g. within the Euroregions bordering 
Poland. They can also more easily obtain funds from European organisations, which will support Poland's economic 
development during integration with the European Union. Provincial cities are the most important Polish cities, which are 
assumed to be true regional centres, bringing together universities, research, financial and industrial institutions, and 
centres of specialist medicine, international transport nodes and highly qualified staff. The inhabitants of the voivodeship 
form a regional self-government community. There are two separate structures of public administration in the voivodeship: 
self-government administration (management) with the voivodeship marshal and government administration with the 
voivode. Regardless of the self-government, a voivode appointed by the prime minister operates in the voivodeship. The 
voivodeship self-government bodies are the voivodeship council and the voivodship board. The activities of the 
voivodeship self-government are supervised by the Prime Minister and the voivode, and in financial matters by the regional 
chamber of auditors. 

The Sejmik (Voivodeship or County Local Parliament) is a body constituting and controlling the local government, a joint 
representation, which is selected by the communes from the area of the voivodeship. It is the equivalent of commune and 
district councils. The councillors are not bound by voters' instructions; in their activity they are obliged to be guided by the 
interests of the state and the provincial self-government community. Such legal empowerment of local government 
councillors should contribute to shaping the sense of responsibility and civic attitudes among councillors. Unfortunately, 
the far-reaching and growing "stubbornness" of councillors in elections often results in the councils being a copy of 
parliament with all its problems. Starting from the issue of the ruling coalition in the voivodeship, to the transfer of 
councillors from the club to the club - which in principle at the voivodeship level is a denial of the idea of self-government 
and civic attitudes.  

The work of the regional parliament is organised and conducted by the chairman of the regional parliament (and at the 
same time its board) - the voivodeship marshal. The Prime Minister is the supervisory body for the local government 
assembly, and for budgetary matters - the regional chamber of auditors. The Prime Minister's supervision over the local 
government council may largely incapacitate him, as in the absence of a majority coalition in the council, the Prime 
Minister may be imposed by the commission board. This solution transfers the whole of Polish political life to the Sejm, 
leading to the politicisation of the Sejm and, above all, to the implementation of the policy of the coalition parties in the 
Sejm, sometimes the chestnut of citizens. 

An additional problem in shaping local and regional self-government at the voivodeship level is the duplication of power, 
as the voivodeship is at the same time a state administration unit, which results in the dilution of competences in the 
implementation of a number of activities. It can also lead and often leads to the opposition of self-government power, 
exercised by the majority coalition in the local government assembly, whose representatives (parties) are in opposition in 
parliament, state power, represented by the voivode, which in the local government assembly is in opposition, but 
represents the majority in parliament. A conflict in such a situation, which is often the case, is also caused by the voivode's 
scope of competence, which is responsible to the Council of Ministers for public order and security in the voivodeship. 
Although he cannot interfere in the affairs of a commune, county or voivodeship, if these do not violate the law in force, 
but together with the administrative court he exercises legal supervision over the commune, county and voivodeship self-
government (he can override their defective resolutions), and is also the head of the government administration in the 
voivodeship, including the police, fire brigade, sanitary and epidemiological inspection and veterinary inspection, among 
others. It controls the tasks performed by self-government bodies in the field of government administration, coordinates the 
activities of organisational units of government and self-government administration, manages activities in the event of 
natural disasters and threats to security and public order, prepares draft government documents in matters concerning the 
province, represents the government.  

The county is one of the oldest administrative units in Poland, which survived various political transformations. This is due 
to the fact that, as studies of settlement systems show, in many countries, not only in Poland, the three-stage division of the 
spatial organisation of social life: regional, supra-local (county) and local (commune), remains the most natural. 

In towns with county rights, the function of the county authority (apart from the county board) is performed by the city 
council.  The executive body of the county is the county board, which is headed by the head of county (starosta). In towns 
with county rights, the function of a county authority (except for the city council) is performed by the city council. The 
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county board performs its activities with the help of the county starosta and county services and inspections. The starosta is 
the president of the district board, elected by the district council. The Starosta is also the official head of the county's 
employees and heads of the county's organisational units, as well as the head of the county's services, inspections and 
guards. 

The inhabitants of the commune form a communal self-government community. The organisational structure and 
management of the commune functions on the basis of the Act on Municipal Self-Government of 8 March 1990, so self-
government at the commune level has existed for the longest time. Establishment of communes, setting their borders and 
names and seats of authorities took place as a result of an ordinance of the Council of Ministers after consultation with the 
inhabitants. Since January 1999, the average commune has about 10-15 thousand inhabitants. According to the act, the task 
of the commune is to satisfy the collective needs of the community. The commune self-government is responsible for all 
public matters concerning the life of residents within the commune. The commune is managed by a council and a board 
chaired by a mayor, a mayor or a city president. 

The most important body of the municipality (constituting and controlling) is the municipal council. The council is headed 
by a chairman. The executive body of the commune is the management board, which consists of 3 to 7 persons elected 
from among the councillors or from outside the composition of the commune council. The board consisted of: the head or 
the mayor (the mayor of the city) as the chairman of the board, their deputies and other members. The commune council 
was appointed by the commune council, currently the head of the commune, the mayor or the president of the city are 
directly elected. 

 

3. AIMS AND IMPLEMENTATION OF THE SELF-GOVERNMENT REFORM IN TERMS OF 
SHAPING LOCAL SELF-GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY 

As a result of the administrative reform in Poland, it was intended to carry out a clear division of tasks of public and self-
government administration at three levels of activity, in the voivodeship, county and commune. Local government in rural 
and urban communes and county was to be responsible for the provision of public services in many areas (education, 
culture, health care, social assistance, access to technical infrastructure), management of public property and basic services 
servicing collective life, public order and collective security. Regional self-government in voivodeships was primarily to 
conduct a policy of regional development and define a favourable strategy and conditions for economic and civilization 
development in the voivodeship and the main structural problems of the region in cooperation with the government and 
local self-governments. The Act on supporting regional development enabled the voivodeship self-government to transfer 
and manage financial resources from the state budget and European funds. The local government may be involved in 
international economic cooperation and promotion of the region and in shaping a human-friendly natural environment. To a 
certain extent, the voivodeship may deal with certain areas of collective life and regional institutions (national cultural 
institutions, higher education, specialist health service, creation of the labour market). Despite the right to establish 
international cooperation, one should not be afraid of centrifugal tendencies, possible due to the relatively high autonomy 
of voivodeships, because Poland is a country with a unitary, not federal system, which is enshrined in the Constitution. 
Moreover, a voivode appointed by the government has a clearly privileged position in relation to self-government 
authorities, as he or she has the right to suspend any resolution of regional self-government that is contrary to the law and 
the Polish raison d'être of state. Differences in the scope of competences of local government units are shown in the table 
below. 

Tab. 1. Selected Tasks Of Self-Government Units Influencing The Process Of Self-Government Formation 

Tasks of local governments Voivodeship County Commune 

Supporting the development of science and cooperation with the economy +   

Protection and rational use of cultural heritage +   

Voivodeship development policy +   

Creating the conditions for economic development +   

Raising public and private funds +   

Creation of the labour market, activation of the local labour market + +  

Use of natural resources, environmental protection + +  

Promotion of values and development opportunities of the voivodeship + +  
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Promotion of health and protection + + + 

Support for cultural development, including municipal libraries + + + 

Education, including educational and upbringing institution + + + 

Pro-family policy  +  

Support for people with disabilities  +  

Protection of consumer rights  +  

Cooperation with non-governmental organisations  +  

Social work  + + 

Physical culture and tourism  + + 

Land-use planning, building supervision  + + 

Public order, fire and flood protection  + + 

Maintenance of cleanliness, sanitary facilities, landfills   + 

Electrical and thermal energy supply   + 

Local public transport   + 

Maintenance of care centres and establishments   + 

Communal greenery and bushes   + 

Provision of social and medical care for pregnant women   + 

Maintenance of communal roads, streets, bridges, squares   + 

Traffic organisation   + 

Maintenance of waterworks and water supply, sewerage   + 

Disposal and treatment of urban waste water   + 

Source: Own elaboration on the basis of: Act on voivodship self-government of 05.06.1998; Act on county self-government 
of 05.06.1998; Act on commune self-government of 08.03.1990. 

 

The final division of competences between municipalities, districts and government is in many cases unclear, as the 
legislative process is constantly underway, which introduces more and more restrictions on the competences of local 
government, especially since the Law and Justice took office in 2015.  

The government and government administration, both central and local, were to limit their involvement to nationwide 
issues related to state policy. The central government was to be responsible only for setting maximum tax rates, the 
judiciary, ensuring internal security, defence, foreign policy, as well as the government's economic policy towards the 
regions. And the right to pass laws and to appoint and control the government. The self-government reform was to organize 
the organisation of public administration and the structure of Poland's territorial division. It was to bring about 
decentralisation of tasks and competences, as well as assets and financial resources. It was and to some extent still remains 
an attempt to build a civic state. Its aim was to strengthen the Polish state from both the structural and social side. 
Moreover, it was necessary to carry out the other three reforms: health care, education and pension system, so that the 
functioning of the state could be improved in these areas as well. It was supposed to make it easier to adapt the country's 
territorial organisation and local government structures to the standards of the European Union, which would enable 
international regional cooperation. 
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4. MAIN PROBLEMS OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT 

The most important barriers to the transfer of power to governmental structures local government should be abandoned the 
reform of the administrative centre of the state (Gilowska 1999), lack of political will, contrary to verbalised declarations, 
transfer of real power to structures on which the influence of politicians is limited. In general, this is probably due to the 
relatively young democratic system in the country and the almost complete lack of clear rules for financing the activities of 
parties and politicians (Wendt, 2004). The corrupt system of awarding concessions, assigning positions in supervisory 
boards from the party key, increasing state interference in the market (too high duties, unstable tax system, lack of equality 
of economic entities, interference in the agricultural market, very high level of redistribution of national income remaining 
in the hands of government agencies and politicians) is conducive to rapid economic advancement of the elite selected in 
the process of making secret and unclear decisions.  

The way in which the elites practiced politics in Poland, which was also clearly observed after the subsequent 
parliamentary elections in 2005 and 2015, led to a slowdown in the pace of power transfer to local governments, and on the 
other hand, limited its scope to a significant extent, for example by defining a level of financing of local government 
structures that was too low for the implementation of the tasks entrusted to them. Instead of transferring appropriate funds 
to local governments, or simply leaving the majority of taxes collected on their territory to them, the system of targeted 
subsidies and general subsidies has been expanded. Additionally, it was done in such a bizarre way that the funds 
transferred to self-governments, for example: the general educational subsidy, does not provide funds either for the 
reorganisation of the school network or even for transport of students to schools (Gilowska 2000). What is more 
incomprehensible if we take into account the transfer of the costs of implementing the next reform of education, introduced 
by the Law and Justice in 2017, to local governments. 

The suspension of the transfer of power by the political elite to citizens, the cessation of the reform of the administrative 
centre, the low level of financing for local governments led to the maintenance of the state model with a strong central 
government, and in the structure of power centres it strengthened the role of the government and its representatives 
(voivode). The second of the factors hindering the process of transferring power to local centres, the development of central 
and sectoral administration, has a similar dimension.  

Another mistake in the system of legal empowerment of self-government power is the close links between the latter and 
political parties. And so it is basically everywhere, but in the case of Poland the first problem is the lack of ability to carry 
out basic tasks, which is strongly influenced by historical events that make it difficult to reach agreement even on basic 
issues. From the citizen's point of view, it is irrelevant what authority will lead to the construction of a bypass around the 
city or a school or hospital that is needed by the local community. On the other hand, in the Polish system of self-
government power, one can often notice the blocking of favourable decisions for the sole reason that they have been 
reported or are being implemented by another political option. However, a much greater problem is the link between local 
policy and national policy, as clearly demonstrated by the Warsaw Mayor elections in 2006. It results from the close links 
between provincial councillors and deputies, senators or politicians of national authorities. In this way, a system of links 
between local and government authorities is created, and the sense of creating self-government authority is lost in a 
complicated system of secret social and political ties, which to a large extent hinders grassroots civic activities. 

After 2015, the Polish Parliament, dominated by the Law and Justice Party, which has an independent majority, passed 
further laws restricting local government. They lead to re-centralisation and dismantle local government. In nine cases, the 
government and the Sejm, by way of acts and regulations, took away the tasks previously entrusted to local governments, in 
six cases it limited their independence, and in four cases it reduced its competences and powers (Szymański, 2018). Among 

them, the most controversial are the ones: takeover by the Minister of Environmental Protection of control over Provincial 
Funds for Environmental Protection and Water Management and their financial management; takeover by the newly 
established State Water Management Company - Polish Waters of water management important for agriculture and flood 
prevention, combined with the liquidation of Provincial Land Improvement and Water Management Boards (self-
government budget units); takeover by the Minister of Agriculture of tasks related to the modernisation of rural areas and 
agriculture, combined with taking away from self-governments Agricultural Advisory Centres (compulsory transformation 
of self-government legal persons into state legal persons); making the transformation or liquidation of schools, adoption of 
plans for the network of kindergartens and schools dependent on the mandatory and positive opinion of the school 
superintendent; making the adoption of regulations on water supply and sewage disposal dependent on the opinion of PGW 
Wody Polskie, issued by way of a decision; interference in the internal organisation of municipal and county councils, as 
well as provincial assemblies by imposing the obligation to appoint additional committees of complaints, motions and 
petitions, regardless of mandatory audit commissions; deprivation of the right to run for the third term of office for 
incumbent heads, mayors and city mayors, i.e. depriving them of the right to vote and limiting the active electoral rights of 
voters in communes; this is an initiative of Law and Justice of 2010. (6th term of the Sejm), renewed 7th and current 8th 
term of office, and finally, limiting the right to set remuneration for persons in managerial positions filled by election or 
appointment by reducing by about 20% the minimum and maximum basic remuneration (these amounts have not been 
indexed by the Council of Ministers since 2009). 
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ABSTRACT 

Fiscal decentralisation has recently emerged as a fundamental issue in the literature on economic growth in 
developing countries. The issue has attracted the attention of both academics and international institutions 
such as the Organization for Economic Co-operation and Development (Eng. Organization for Economic Co-
operation and Development, hereinafter - the OECD) gives it an extreme attention as well as the World Bank. 
Fiscal the World Bank. The aim of this article is to analyse the influence of fiscal decentralization on 
economic growth in selected European Union countries during the period of 2004 – 2014. The relevant studies 
vary as to whether they use time series, cross-sectional or panel data, as to whether they rely on single-country or 
cross-country samples, and they vary in fiscal decentralization measures, estimation methods, and sample 
composition. The empirical analysis was based on the method of Simple Additive Weighting (SAW) and regression 
analysis. The data analysis has revealed that there is a relationship between fiscal decentralization and  economic 
growth in European Union countries during the period of  2005 – 2014. Fiscal decentralization index is higher in 
the countries of high economic development. The highest fiscal decentralization index has Sweden (0.71). 
The lowest fiscal decentralization index has Bulgaria and Lithuania (0.28). The research proved that the 
impact of fiscal decentralization on economic growth in the EU-21 countries is positive and statistically 
significant. The p value of all the variables included in the model is < 0.05, at the probability of 95 per cent. 
The determination factor of the model R2 reaches 0.9985. 

Key Words: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Panel Data. 

 

ÖZET 

Mali desantralizasyon son zamanlarda gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme literatüründe temel bir 

sorun olarak ortaya çıkmıştır. Mesele, hem akademisyenlerin hem de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, bundan sonra - OECD) gibi uluslararası 

kurumların dikkatini çekmiştir. Dünya Bankası. Bu makalenin amacı, 2004-2014 yılları arasında seçilen 

Avrupa Birliği ülkelerinde mali desantralizasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz etmektir. 

İlgili çalışmalar, zaman dizileri, kesit veya panel verilerinin kullanılıp kullanılmadığına göre değişmektedir. 

Tek ülke veya ülkelerarası örneklere dayanıp dayanmadıkları ve mali desantralizasyon önlemleri, tahmin 

yöntemleri ve örnek kompozisyon açısından farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Ampirik analiz, 
Basit Katık Ağırlıklandırma (SAW) ve regresyon analizine dayanmaktadır. Veri analizi, Avrupa Birliği 

ülkelerinde 2005 - 2014 döneminde mali desantralizasyon ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Yüksek düzeyde ekonomik kalkınma ülkelerinde mali desantralizasyon endeksi daha 

yüksektir. En yüksek mali desantralizasyon endeksi İsveç'e (0,71) sahiptir. En düşük mali desantralizasyon 

endeksi Bulgaristan ve Litvanya'dır (0.28). Araştırma, AB-21 ülkelerinde mali desantralizasyonun ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu kanıtladı. Modelde yer alan tüm 

değişkenlerin p değeri, yüzde 95 olasılıkla <0.05'dir. R2 modelinin belirleme faktörü 0,9985'e ulaşır. 

Anahtar Kelimeler: Mali Desantralizasyon, Ekonomik Büyüme, Panel Verileri. 
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1. INTRODUCTION 

Over the past several decades, the devolution of fiscal powers to subnational governments has taken place in many Europe 
Union countries.  According to International Economic Cooperation Organization (2013), decentralization of public 
services and funding had caused a growing interest of political representatives in recent years. Mercedes Bresso, the 
President of EU Committee of the Regions, highlighted significance of local authorities during the report in Brussels, 
affirming the necessity of the participation of local and regional authorities to achieve the high EU strategy goals of 2020, 
because in many countries it is the local authorities that play a key role in economic policy. Fiscal decentralization 
phenomenon is highly discussed at various levels and aspects, and the Organization for Economic Co-operation and 
Development (Eng. Organization for Economic Co-operation and Development, hereinafter - the OECD) gives it an 
extreme attention as well as the World Bank. Fiscal decentralization has become an interesting topic until today because 
researches about fiscal decentralization are not only considered from the economic perspective, but also from other 
perspectives such as politic, geographic, other subjects.  

Academic interest in fiscal decentralization began in the 1950s, when the original Tiebout (1956) article on the theory of 
local management level costs created a base for never-ending debate about fiscal decentralization affect on well-being of 
the country. Formation of The European Union and The European Charter of Local Self-Government, that came into force 
on September the 1st 1988, which set out the general European standards that, protected and expanded rights and freedoms 
of local self-government including local government financial autonomy gave, gave a new impetus to democratic self-
government development. 

Empirical research of fiscal decentralization can be divided into 4 extensive categories:  

 Growth. Impact of fiscal decentralization on economic growth. The most recent works on this topic are: Akai et al. 
(2007), Thornton (2007), Baskaran, Feld (2009), Rodriguez-Pose et al. (2009), Rodriguez-Pose, Ezcurra (2010), 
Rodriguez-Pose, Ezcurra (2011), Gemmell et al. (2013), Baskaran, Feld (2013), Szarowska (2014), Perez-Sabastian, 
Raveh (2016); Sun et al. (2017); 

 Deficit and debt. Fiscal decentralization may have an impact on the deficit of state budget and growth of public 
debt (Freitag, Vatter 2008; Schaltegger, Feld, 2009, Baskaran 2010; Buiatti et. al. 2013; Rompuy, 2015); 

 Inequality. Fiscal decentralization may affect regional inequality. Research works focused on regional inequality or 
regional income disparties (Akai, Hosoi 2009, Song, 2013; Sacchi, Salotti 2014; Kyriacou et. al. 2017); 

 Public sector size. Choice of cociety is analyzed focusing on the size of public sector (Cassette, Paty 2010; 
Baskaran 2011; Cantarero and Perez 2012; Asword et al. 2013; Liberati, Sacchi 2013; Silvia, Maleševic 2014; 

Sijabat 2016). 

For the last four decades, special attention is given to the interconnection between fiscal decentralization and economic 
growth. The relationship between fiscal decentralization and economic growth is complex, and researchers have attempted 
to disentangle it both theoretically and empirically. Literature analysis revealed that interest in fiscal decentralization and 
economic growth is growing, but scientific results of the investigation give no unambiguous answer. 

The aim of this article is to analyse the influence of fiscal decentralization on economic growth in selected European Union 
countries during the period of 2004 - 2014. 

The article tasks are: 

 to review scientific literature of fiscal decentralization and economic growth; 

 to analyse the level of fiscal decentralization in selected Europe Union countries; 

 to evaluate the influence of fiscal decentralization on economic growth. 

The research methods were used: a logical and comparative literature, method of Simple Additive Weighting (SAW), 
statistical data analysis, regression analysis. 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

36 
 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Scientific literature analysis revealed the link between two burning research areas - fiscal decentralization evaluation and 
economic growth. The increasing importance to the fiscal decentralization’s impact on economic growth was found in the 

field of fiscal decentralization assessment. Economic growth is affected by wide arrow of factors (Travkina, 
Tvaronavičienė 2015; Ignatavičius et al. 2015; Aleksejeva 2016; Genys. 2016), among which fiscal decentralization plays 

certain role (Musgrave 1959; Oates 1972). What is the relationship between FD and economic growth? According to the 
fiscal federalism theory (Tiebout 1956; Oates 1972), local government fiscal autonomy ensures efficient allocative 
outcome, which may eventually lead to higher rates of growth.  

The first theoretical discussion of fiscal decentralization from economic point of wiew data back to the middle of the 
twentieth century. Musgrave (1959) and Tiebout (1956) formulated the theoretical foundations of fiscal federalism. These 
ideas were further developed by Oates (1972, 1993, 1999) and Brennan, Buchanan (1980). 

Empirical studies focused on the relationship between fiscal decentralisation and economic growth provide mixed results. 
There is no one answer. In Table 1, summarized empirical findings of studies on the influence of FD or federalism on 
economic growth are presented. 

Table 1. Variety of researches of Fiscal decentralization impact on economic growth (source: compiled by author) 
Author, 

Year 
Time period, 

sample 
Fiscal decentralization impact on economic growth 
Positive Negative There is no 

Thiessen (2003) 
1973–1998 

OECD countries 
+  + 

Akai et al. (2004) 
1992–1997 

50 JAV states + +  

Iimi (2005) 
1997–2001 
51 cuontries +   

Thornton (2007) 
1980–2000 

19 OECD countries   + 

Rodríguez-Pose, 
Kroijer (2009) 

1990–2004 Central 
and Eastern European 

countries 
+ +  

Rodriguez-Pose, 
Ezcurra (2011) 

1990–2005 
21 OECD countries + +  

Gemmell       et al. 
(2013) 

1972–2005 
23 OECD countries + +  

Baskaran, Feld 
(2013) 

1975–2008 
23 OECD countries 

  + 

Szarowska (2014) 
1995–2012 

17 European countries + +  

Filippetti, Sacchi 

(2016) 

1970-2010 
21 OECD countries +   

 
Source: Theissen (2003),  Akai et al. (2004), Iimi (2005), Rodríguez-Pose, Kroijer (2009), Rodriguez Pose, Ezcurra (2011), 
Gemmell et al. (2013) and  Szarowska (2014) found a positive relationship between fiscal decentralization and economic 

gorowth. Akai et al. (2004), Rodríguez-Pose, Kroijer (2009), Gemmell et al. (2013), Rodriguez-Pose, Ezcurra (2011), 
Szarowska (2014) showed that Fiscal decentralization and economic growth negatively correlated. There is a group of 

researchers who have found relation between Fiscal decentralization and economic growth, but it is no statistically 
significant (Davoodi, Zou 1998; Thiessen 2003; Thornton 2007; Baskaran, Feld 2013). 
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3. METHODS 

The empirical study follows a common approach applied in most of the studies on this topic. Barro endogenous model was 
adopted as a appropriate analytical framework to investigate the impact of fiscal decentralization on economic growth 
(Davoodi, Zou 1998; Akai, Sakata 2002; Baskaran, Feld 2009; Gommell el al. 2013; Lozano, Julio 2015, Filippeti, Sacchi 
2016). 
Macro – economic and fiscal variables used in regressions have been drawn from OECD Fiscal decentralization Database, 
Word Bank, Eurostat government finance statistics database.  Fiscal decentralization has many indicators: expenditure 
decentralization, revenue decentralization, borrow power and intergorvernmental transfer. In this paper will be use fiscal 
decentralization index (FDI) as fiscal decentralization variable (Slavinskaitė, Ginevičius 2016). 
A regression empirical analysis is preferred because it allows to include a large number of countries, which adds greater 
variation to the dataset (Cottarelli, Jaramillo 2012). The technique of Fixed effect  panel data model was adopted for 
estimating the parameters of the regression model. The study employs the equation form used by Lapinskienė et al. (2014; 
2015). 
Regressions include as follows: 
dependent variable is the annual growth rate of GDP per capita. 
independent variables are index of fiscal decentralization and six control variables that were found to be significant in 
almost all economic growth researches (Nguyen, Anwar 2011; Baskaran, Feld 2013; Canterero, Gonzalez 2009; Stailova, 
Potonov 2012; Gemmel et al. 2013 Lazano, Julio 2015). 
The model adopts the following form: 
 

itititit ZXy   210 ,                        (1) 

 
where   
yit  stands for the GDP per capital for each country and year 

1 measures the partial effect of itX  on ity  with itZ  held constant 

2  measures the partial effect of itZ  on ity  with itX  held constant 

itX stands for quantitative indicators (six control variables) 

itZ  stands for the fiscal decentralization index (FDI) for each country and year 

0  is a scalar 

 i  denotes countries i = 1 ..., N 
 t  denotes time t  = 1, ..., T 

it is a random error term. 

 
The real data consist of 21 selected European Union countries: Bulgaria (BG), Croatia (HR), Cyprus (CY), Czech 
Respublic (CZ), Denmark (DK), Finland (FI), France (FR), Ireland (IR), Italy (IT), Netherlands (NL), Sweden (SW), 
United Kingdom (UK), Estonia (ES), Hungary (HU), Latvia (LV), Lithuania (LT), Poland (PO), Portugal (PT), Slovak 
Respublic (SK), Slovenia (SV), Rumunia (RO). 
The estimation procedure for regresson model parameters was employed the ordinary least squares (OLS) method.  
 

ititititititititiit
STRUCTECHEMLHUMINVLABFDIGDP  

7654321     (2) 

 
Our control variable (X) include: 1) ratio of investment to GDP (INV); 2) economic structure (STRUC) 3) human capital - 
expenditure for education (HUM); 4) technology (TECH); 5) GDP per working capital (EML); 6) employment (EML). 
Fiscal decentralization index (Z) consist of four different variables (subindixes):  
1) revenue decentralization;  
2) expenditure decentralization;  
3) transfers to subnational government from other government levels; 4) borrow decentralization. 

The results are statistically processing using MS „Excel“ and „Eview“ software. The evaluation model of the impact of 

fiscal decentralization on economic growth was generated by integrating the fiscal decentralization index into Barro 
endogenous growth model. 
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4. EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION 

The main purpose of this section is to calculate the fiscal decentralization index for selected Europe Union countries to 
facilitate subsequent investigations of the relationship between fiscal decentralization and economic growth. 

In the first step was calculated index of fiscal decentralization (Slavinskaitė, Ginevičius 2016). Results of calculation are 
shown in 1 figure for selected European Union countries. 

 

Figure 1. Average Of Fiscal Decentralization Index Of Countries In 2005–2014 Years (Source: Compiled By Author) 

 

The 1 figure shows that fiscal decentralization index in the higher GDP countries’ is higher than of the lower GDP 

countries and ranges from 0.40 to 0.71. The highest fiscal decentralization index has Sweden (0.71) and the lowest fiscal 
decentralization index has Bulgaria and Lithuania (0.28). 

The estimated regression by using the model of fixed effects shows that fiscal decentralization, as well as other factors of 
economic growth included in the model, affects the economic growth of EU-21 countries. The p value of all the variables 
included in the model is < 0.05, which means that the variables have a statistically significant effect on economic growth at 
the probability of 95 percent. Slope coefficient reaches 0.19026. Fiscal decentralization is being measured with a 1 year of 
delay effect (lag), which means that the effect occurs after one year. The results of the generated model indicate (formula 2) 
that the model is suitable, as R2 of approximately 0.99. F – Statistics (p < 0.05) shows the model to be reliable. Estimating 
the autocorrelation of tolerance of 1.0922, with the DW factor taken into account, was achieved during this research. 
Autocorrelation limits: bottom – 1,697, top – 1.841. Durbin Watson factor falls within the interval that does not include 
autocorrelation. For that reason, the model does not have autocorrelation. Specifically, the p–value of Student’s test was 

used to examine the statistical significance of the effect of the independent variables on the dependent variable. In this 
economic growth estimation, P–value was used to determine the significance of FDI(-1), LAB, INV, HUM, EML, TECH, 
STRUC (Table 2). 
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Table 2.  Evaluation Result Of Fiscal Decentralization Impact On Economic Growth In The ES-21 (Source: Author) 

Variable Coefficient Std. error T-Statistic p-value 

C 0.08461 0.02402 3.52269 0.0006*** 

FDI(-1) 0.19026 0.04604 4.13219 0.0001*** 

LAB 0.16925 0.02789 6.06721 0.0000*** 

INV 0.10370 0.01113 9.31602 0.0000*** 

HUM 0.13069 0.03111 4.20127 0.0000*** 

EML 0.02424 0.00891 2.71774 0.0073*** 

TECH 0.04464 0.00807 5.53122 0.0000*** 

STRUC 0.06438 0.01885 3.41642 0.0008*** 

Effects specification 

R squared 0.9985 

F-statistic 3981.06 

DW 1.0922 

Prob (F–statistic) 0.0000 

Note:***- statistical significance at the 1% level; ** - statistical significance at the 5% level. 

Table 2 presented the estimated results indicate that economic growth is positive associated with fiscal decentralization and 
economic growth in EU-21 countries. The estimated coefficient of fiscal decentralization is statistically significant and 
positive at 1 % level. It is interesting to note that this pattern is consistent with the empirical studies of Jim, Zou (2005) and 
Zhang, Zou (1998). R2 and Adjusted R2 have been calculated by Eviews. 

 

CONCLUSIONS 

Scientific literature analysis revealed the link between two burning research areas - fiscal decentralization evaluation and 
economic growth. The increasing importance of the fiscal decentralization’s impact on economic growth was found in the 

field of fiscal decentralization assessment. 

Fiscal decentralization index is higher in the countries of high economic development. The highest fiscal decentralization 
index has Sweden (0.71). The lowest fiscal decentralization index has Bulgaria and Lithuania (0.28). 

The research proved that the impact of fiscal decentralization on economic growth in the EU-21 countries is positive and 
statistically significant. The p value of all the variables included in the model is < 0.05, at the probability of 95 per cent. 
The determination factor of the model R2 reaches 0.9985, because F - statistics < 0.05. 

The generated model of fiscal decentralization evaluation creates preconditions for further scientific challenges and is 
suitable not only to analyze fiscal decentralization of the selected countries, but also the impact of fiscal decentralization on 
countries' economic growth. The research should be continued, taking into account the fact that the decentralization of 
public finances is one of the possible solutions enhancing competitive advantage of regions, using local resources 
purposefully and enhancing economic growth of the country. 
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ÖZET 

Her bir sürecin, kesin olarak güç faktörleri olarak adlandırılan bir dizi, belirli bir gücü vardır. Şehrin herhangi 

bir gelişimi kümülatif faktörlerle belirlenir. Şehrin boyutunu, ekonomik büyümesini, işlevsel profilini ve bir 

sistem olarak rolünü belirleyen temel sosyo-ekonomik faktörlerin değerlendirilmesinde metodolojik 

yaklaşımların değerlendirilmesi gerekir. Kentin gelişmesinde kilit faktörlerden birisi de ekonomik ve coğrafi 

konumudur. Bu, şehrin diğer unsurlarıyla etkileşiminin ve tarihsel süreçte değişen mekansal ilişkisinin 
belirlenmesinde temel unsurlardır. Kentin coğrafi konumunun dikkate alınması araştırmacının ana 

görevlerinden biridir. Ekonomik ve coğrafi durum, kentsel kamu ürünleri unsurlarının çeşitli iletişim 

alanlarına, odak alanlarına ve nüfus yoğunlaşma bölgelerine oranını belirler. Sonunda, bu kentin 

uygulanabilirliğini ve kentsel inşaat için potansiyelini belirleyecektir. Aynı zamanda, ekonomik ve coğrafi 

konumun, üretici güçlerin gelişimine, bölgenin ekonomik gelişimine bağlı olarak değişen tarihi bir kategori 

olduğu akılda tutulmalıdır. Çalışmamız ile şehrin ekonomik ve coğrafi konumunu değerlendirmek için 

metodolojik öneriler sunuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Pavlodar, Coğrafya, Sosyo-Ekonomik, Bölgesel Gelişme, Jeourbanizm. 

 

ABSTRACT 

Each process has a certain strength, a set of forces for its implementation, often called power factors. Any 
development of the city is determined by cumulative factors. Consider the methodological approaches to the 
assessment of key socio-economic factors that determine the size of the city, its economic growth, its 
functional profile and its role as a system. One of the key factors for the development of the city is its 
economic and geographical location. Interaction with other objects of this city and historical variable spatial 
relation. Consideration of the geographical location of the object is one of the main tasks of the researcher. 
The economic and geographical situation determines the ratio of elements of urban public products to areas of 
various spheres of communication, focal areas, and population concentration zones. In the end, this will 
determine the viability of the city and its potential for urban construction. At the same time, it should be 
borne in mind that the economic and geographical position is a historical category, which varies depending on 
the development of productive forces, the economic development of the territory. We provide methodological 
recommendations for assessing the economic and geographical location of the city (Geourbanism, 2009:432). 

Key Words: Pavlodar, Geography, Socio-Economic, Territorial Development, Geourbanism. 
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1. INTRODUCTION 

In assessing the transport links of the city, it is necessary to determine the economic and labor relations, the distance from 
other cities, industrial areas, the fuel and energy and raw materials base. For this, we decided to determine the roads in 
Pavlodar and find out whether the highways (or distance from the city), the city’s vehicles (station, airport, port) pass 

through international, national and local cities. At the same time, according to the method of N.N. Baransky we used the 
method of evaluation for the evaluation of urban routes passing through the city (with 2 points), Omsk-Maykararay master; 
city roads passing through the city (1 point): Karaganda-Ekibastuz-Pavlodar; Continuous international bus stops (1 point), 
which can be called Pavlodar bus station; the number of railway stations (4 points), 1 railway station; availability of 
airports (3 points), permission of passengers at the airport of Pavlodar for international passenger transportation; river ports 
(2 points), we have 1 port; ports (1 point), which are now often used for fishing and entertainment. The score was 14 points. 
Let's compare the city with the city of Karaganda: national roads (2 points) through the city, local roads passing through the 
city (1 point), a regular bus stop (1 point), train stations (4 points), airports (3 points), river ports in city (0 points); ports (0 
points). The results of adding points were 11 points. Karaganda is the only agglomeration in Kazakhstan, which includes 
small cities such as Abai, Shakhtinsk, Saran, Osakarovka, Temirtau, and one can predict the territorial growth of Pavlodar 
(Pertsık, 1991:319). 

This map shows the transport infrastructure of Pavlodar. In connection with the territorial development of the city, traffic 
patterns and movements are provided in order to reduce the load on transport networks. 

 

2. PAVLODOR CITY AND BASIC DYNAMICS 

Since 1999, it is began to produce 100 types of products for the demo geographical location of the city. Today, the 
product range is expanding to 3,000 items. Low-voltage power and control types, aluminum, steel, aluminum, copper and 
telephone wires that meet international standards (Manak, 1985:160). 

Figure 1. Transport System Of Pavlodar City. 

 

 

Pharmaceutical, food, light and other industries. Pharmaceutical Association “Romat” was founded in 1992, and today 
it is a holding consisting of three factories: wholesalers and retailers, printing houses, transport services, certification body 
and management of Pharmstandard. Pavlodar pharmaceutical plant and syringe factory (Zhakupov ve Atasoy, 2014:28). 

The Pavlodar pharmaceutical plant was built by the Swedish company Farmudell. Its production capacity is about 1.2 
billion dollars. USA. pills: cardiovascular, diseases, antispasmodic, antibacterial, vitamins, etc. 

The medical syringe plant is the only enterprise in Kazakhstan. The plant development plan provides for the production of 
disposable blood transfusion systems (Pavlodar region, 2011:102). 

Production of pharmaceutical drugs and medical equipment. Pharmaceutical company "Romat" annually expands its 
product range. 
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Production of soft coating materials. In 2006, a plant for the production of materials with a soft coating of bitumen 
polymer was launched in Pavlodar. 

Food production. Pavlodar occupies a leading position in the processing of agricultural products (it accounts for 48.5% of 
all products produced in the industry), including the major processing industries: Rubikom LLP, Golden Calf LLP, 
Pavlodar Milk, Sut LLP, plant, Irtysh-Meat LLP, Muka Kazakhstan LLP. 

This map represents the population of the city: in the central part of the city, very densely populated, rural settlements 
adjacent to the administrative territory of the city have a moderate population density, whereas in areas close to industrial 
zones and projected areas, the population is relatively small (Social Development of Pavlodar Region, 2011).  

Economic factors include the transition of young people from rural to urban areas, economically deprived regions and 
countries to the richest. According to local migration, immigration is a priority for young people from rural to urban areas, 
and there is no return. Young people are still going to study in the city from the village, and when they finish their studies, 
they try not to return. 

The state seeks to effectively manage human resources through the implementation of socio-economic and demographic 
policies through the adoption of various decisions in the field of employment and the development of various laws. 
Therefore, the formation of a modern labor market, including youth, also depends on the influence of political factors 
(Social Development of Pavlodar Region, 2015). 

Evaluation of the industrial geographical position of the city is to determine the location of oil and gas pipelines in the fuel 
and energy base of raw materials. 

A large industrial complex has been created in Pavlodar. The industrial potential of the product is determined by large 
export-oriented industrial companies. They produce coal, electricity and heat, aluminum oxide and ferroalloys. The region 
accounts for 7% of the country's industrial production, 70% of republican coal production, 3% of ferroalloys, 40% of 
electricity and petroleum products. The potential of the region is sufficient for the development of the chemical, mechanical 
and metallurgical industries (Zhakupov, 2006:20). 

Pavlodar is one of the main industrial centers of Kazakhstan. Traditional systems and enterprises engaged in the 
development of mineral and hydrocarbon resources have optimal compatibility. The largest territory of the Commonwealth 
of Independent States is an industrial complex. 

The industry of Pavlodar is based on the fuel and energy resources of the region. The territory of Ekibastuz basin has a 
number of parts, the largest one is Bogatyr. It is considered the largest not only in Kazakhstan, but also in the world. Its 
design capacity is 50 million tons of coal. The Vostochny component is the most technically equipped. The total design 
capacity is 30 million tons of coal (Pavlodar Region, 2010:600). 

Production and distribution of electricity is one of the main sectors of the economy of Pavlodar region. Thermal power 
plants for electricity generation: two hydroelectric power plants in Aksu, two Ekibastuz hydroelectric power plants, three 
thermal power plants in Pavlodar. Generated electricity is used in the region and in the republic, but a large part of it is 
exported to the Urals and Western Siberia via high-voltage power lines. In addition, the city will pass the pipeline 
Pavlodar-Shymkent. 

The agrarian geographical position of the city is characterized by the agricultural zones of the city, providing raw 
materials and food. 

The territory of Pavlodar region is a region that has been engaged in nomadic animal husbandry and natural farming for 
centuries. Livestock is a source of livelihood for people living in this region. The foundation came with the arrival of the 
Russians. Favorable natural environment, the Siberian railway and the nearest Irtysh allowed to develop agriculture. The 
promotion of agriculture stimulated the development of the agricultural processing industry (Pavlodar, 2008:400). 

 

CONCLUSION 

Today Pavlodar region is a region with high industrial potential, diversified agriculture and self-supporting agriculture. 
During the spatial period, Pavlodar region was divided into three economic zones; Pavlodar - Ekibastuz, Northern Irtysh, 
the coast of the Southern Irtysh. 

The administrative location of the city depends on the administrative status of the city (capital, region, district, etc.), which 
is determined by its organizational, economic and administrative functions and territories. 

Pay attention to the classification and typology of the city according to its function: multifunctional, coordinating 
administrative, political, cultural and economic functions. This is an important component of the city, which is 
characterized by wide and diverse contacts and is characterized by complex territorial management. 
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ÖZET 

Bu makale, yeraltı suları kirliliği ve şehir ortamının kalitesinin ciddi oranda azalması ile bağlantılı yoğun 

şehirleşme süreci sorunlarını gözden geçirmektedir. Ust-Kamenogorsk, mevcut sosyal-ekonomik kalkınması 

sürecine rağmen, çevreyi göz önünde bulundurulmadığı en elverişsiz şehirlerden biridir. Yoğun şehirleşme 

süreci, şehir ortamının ve İrtiş nehrinin kalitesinin azalmasıyla bağlantılı bir takım sorunlara neden olmuştur. 

Bütün bunlar, objektif değerlendirme gerektirir. Kentsel ekosistemlerin en sıkıntılı problemi, İrtiş Nehrinin 

endüstriyel atıklarıyla ve kontrolsüz atık suların boşaltılmasıyla, Ust-Kamenogorsk yayılım sahasının güney-
doğu kısmındaki konut ve kamu tesisleri  tarafından kirlenmesidir. Ayrıca makalede, bölgenin kentleşmesiyle 

ilgili analiz ve istatistik verileri sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Ekosistem, Aglomerasyon Kentleşme, Kirlilik. 

 

ABSTRACT 

The given article reviews the problems of ground waters pollution and the intensive process of urbanization 
connected with sharp decrease of the quality of city environment. Ust-Kamenogorsk due to its existing social-
economic development is one of the most unfavourable cities of the republic considering the state of its 
environment. The intensive process of urbanization caused a number of problems connected with the sharp 
decrease of the quality of city environment and the Irtysh river. All that requires indication and objective 
evaluation of its modern state. The most crusial problem of urban ecosystems is the pollution of the Irtysh 
river with industrial waste and uncontrolled discharge of waste waters by housing and public utilities and 
facilities of the south-eastern part of the Ust-Kamenogorsk aglomeration.  In addition the article presents the 
analysis and statistic data on the urbanization of the region. The focal point is given to the modern state of the 
Irtysh river on the territory of Ust-Kamenogorsk city as a huge industrial region of Eastern Kazakhstan.  

Key Words: The Urban Ecosystem, Agglomeration Urbanization, Pollution. 
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1. INTRODUCTION 

Today, almost all countries are faced with a global process of urbanization in various forms, depending on the level of 
socio-economic development, geographical location and the specificity of the current demographic processes (Aitkazina, 
2006:3-10). The intensive process of urbanization has caused a number of environmental problems associated with a sharp 
deterioration in the quality of the urban environment. All this necessitates the indication and objective assessment of its 
current state.  

The Irtysh river is the main waterway not only in the East Kazakhstan region, but also beyond its borders. There are 10 
cities in this region, the largest of which are Ust – Kamenogorsk and Semey (Zharkenov, 1999:27-32). The most acute 
problem of urban ecosystems is the pollution of the Irtysh basin with industrial waste (metallurgical production «Kazzin», 
ash dumps of Ust-Kamenogorsk and Sogrinsk HEC (Heat Energy Center), unorganized sewage of housing and communal 
services, they are washed into underground aquifers, polluting them with zinc, cadmium and others (Simagin, 2004:244). 

In the conditions of the studied region in connection with the development of natural resources and the intensification of 
industry, problems related to the pollution of surface and ground waters were especially clearly identified. This problem 
concerns the Ust-Kamenogorsk industrial hub, one of the largest centers of non-ferrous metallurgy in Kazakhstan 
(Adryshev and Sagynganova, 2008:110). 

 

2. RESEARCH DISCUSSIONS 

The most acute problem of urban ecosystems in this city is the pollution of the Irtysh River by industrial waste, 
unorganized runoff of housing and communal services and enterprises of the south-eastern part of the urban agglomeration. 

A significant source of pollution of water bodies in cities are urban wastewater treatment plants. The treatment facilities of 
the city are overloaded. There is thermal pollution of rivers due to discharges of industrial enterprises and hydroelectric 
power plants (Galamova, 2012). 

After analyzing the location of enterprises that negatively affect the quality of water resources, we found that they are 
located in the zone of the most dense river network of the Irtysh. It turned out that the most intense heavy metal pollution of 
the river is exposed within a large man-made biogeochemical province, confined to urban areas. In the right bank 
tributaries of the Irtysh, the concentration of heavy metals differs sharply from their content in the left-bank tributaries: 
magnesium-in 2,9, copper-10,4; zinc-11,5; cobalt-3,7; molybdenum-1,5; lead-8,1; cadmium – 10,8 and chromium-2. 

Picture 1. Concentration Of Heavy Metals In The Right-Вank Tributaries Of The Irtysh 

 

 

This is due to the fact that the right tributaries of the Irtysh river, especially Bukhtarma, Ulba and Uba are practically 
«poisoned» by industrial effluents of Zyryanovsky lead, Leninogorsk polymetallic, Ust-Kamenogorsk titanium-magnesium 
and lead-zinc, Irtysh polymetallic and chemical-metallurgical plants, Ulba metallurgical plant, etc. In addition, the valleys 
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of the right-bank tributaries are more densely populated, have more intensive economic use and more developed 
agriculture. 

It should be noted that it is impossible to completely exclude anthropogenic load on water bodies, but it is quite possible to 
reduce it. To do this, it is necessary to use high-capacity treatment facilities, which must meet the requirements of modern 
environmental science (Panin M, 2005:548). 

Water disposal in the Irtysh region enterprises in 2011 amounted to 21.3 million m3 per year. In long stretches of the river 
affected by industrial wastewater discharge, the water quality corresponds to class 4, i.e. classified as polluted water. It 
should be noted that it is impossible to completely exclude anthropogenic load on water bodies, but it is quite possible to 
reduce it. To do this, it is necessary to use high-capacity treatment facilities, which must meet the requirements of modern 
environmental science. 

The non-ferrous industry, mechanical engineering, energy, light and food, chemical and woodworking industries and the 
production of building materials are developing in the city. At the end of 2018, according to the dynamics of development 
the city of Ust-Kamenogorsk ranks 3 rd in the Republic. 

The peculiarity of the city is the physical-geographical conditions of its location, which prevent the dispersion of pollutants, 
as well as the concentration of industrial production within the city, such as non-ferrous metallurgy, power system, nuclear 
fuel (Sitnikova, 2012). 

The population in East Kazakhstan in 2018 was 1.4 million people, of which: urban population - 58%, rural - 42%. More 
than 340 thousand people live in the city of Ust-Kamenogorsk. There are about 354 enterprises and industries engaged in 
industrial production in the city. Based on these statistics, the number of workers in the industry occupies 27.0% of the total 
employed population in the city, which is higher than the regional average by 3.8 percentage points. In the structure of 
industrial production, the processing industry takes the largest share - 93.7%, electricity, steam and air conditioning account 
for 5.5%, water supply, sewerage system - 0.69%, mining - 0.2%. The location of the city at the confluence of two rivers 
Irtysh and Ulba allows us to relate the city to the most water-supplied regions of the region. 

Consumers of drinking water are: population, industrial and agricultural enterprises that consume water from drinking 
water supply networks. The total annual volume of water raised by pumping stations I lift is 119.6 million cubic meters. m, 
including underground - 49.0 million cubic meters. The volume of drinking-quality water discharged to consumers in 2018 
amounted to 37.4 million cubic meters, including 37.0 million cubic meters in urban areas, and 0.35 million cubic meters in 
rural areas. 

The main water consumers are: population (15.0 million cubic meters), manufacturing enterprises (19.5 million cubic 
meters) utilities (2.9 million cubic meters).  (Picture 2.) 

Picture 2. Тhe Main Consumers Of Water 

 

 

In recent years, according to monitoring data, a more or less stable content of components of pollutants in the water of the 
Irtysh River has been established. The main pollutants of surface waters are heavy metals (zinc and copper) (Ecology of 
East Kazakhstan: 2002. 4-8). In the waters of Ulba and Irtysh within the city of Ust-Kamenogorsk, the content of these 
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pollutants ranges from 0.3 to 7.3 MPC for zinc and 3.0 to 7.0 MPC for copper. Since the main tributary of the Irtysh River 
is the Ulba River, most of the heavy metals flow into the Irtysh with the Ulba runoff. The waters of the Irtysh to the lade of 
the Ulba polluted with heavy metals less. This picture of pollution is due to the large amount of industrial waste dumped 
into the Ulba River both within Ust-Kamenogorsk and upstream. The waters of the Irtysh River to a greater extent are a 
kind of diluents, and, consequently, reduce the content of toxic components in the aquatic environment. After the discharge 
of the Ulba waters, the content of heavy metals in the Irtysh rises sharply, and, despite the dilution, ranges from 1 to 10 
MPC for different elements. 

 

Tab. 1. Gross Discharges Of The Main Pollutants Entering The Water Bodies From The Enterprises Of The Region (In Tons) 

Ingredient 2016 2017 2018 

Copper 1,7 1,3 1,0 

Zinc 9,4 7,8 7,1 

Cadmium 0,25 0,21 0,20 

This nature of pollution is associated not only with the modern activities of industrial enterprises, but also with the 
influence of a plane washout of soils contaminated with heavy metals. Data analysis of the East Kazakhstan 
Hydrometeorology Center for Pollution of the Ulba River in the alignment at the Palace of Sport, that is, below the 
industrial enterprises of Ust-Kamenogorsk, shows that, compared to the control section above the city, the content of heavy 
metals is about 2 times higher. Analysis of the state of the Irtysh River in this area shows a change in the hydrochemical 
state of the reservoir in the direction of increasing pollution, there is a fairly pronounced pollution of the Irtysh River within 
the boundaries of Ust-Kamenogorsk compared with the control sections above the city. 

From the confluence of the Ulba River into the Irtysh River, a zone of pollution is formed, due to the mixing of the waters 
of these two rivers. Downstream, the situation is aggravated by drains from the Left-bank sewage treatment plant of the 
Oskemen-Vodokanal State Committee (77.3% of the total volume of Ust-Kamenogorsk discharges), from the discharge of 
which the next pollution zone is formed to the control section of the village of Praporschikovo (22 km below Ust-
Kamenogorsk) (Gribkova, 2005: 95). In the area of Ust-Kamenogorsk large reserves of groundwater are concentrated. The 
natural resources of the aquifer are formed mainly due to the infiltration of precipitation and surface runoff. The general 
direction of groundwater flow coincides with the direction of surface runoff. The exceptions are separate sections of 
watercourses, where a violation of the general pattern is noted near the existing water intakes, open-cast mines and filtering 
waste accumulators. Most of the urban industrial development is located within the development of the aquifer. Therefore, 
any pollution of the earth's surface and river water leads to pollution of groundwater due to filtration into the horizon. 

Tab 2. Surface Water Pollution Index In The Territory Of The East Kazakhstan Region For 2018 

Water body Observation point 

The index of water 
pollution 

Water quality class Water quality characteristic 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Kara Irtysh Buran 1,01 0,49 3 2 moderately polluted clean 

Irtysh Ust-
Kamenogorsk 1,18 0,80 3 2 moderately polluted clean 

Irtysh Praporschikovo 2,04 1,07 3 3 moderately polluted moderately polluted 

Irtysh Semey 0,81 0,79 2 2 clean clean 

The type and degree of pollution in each case is determined by many factors. The site of the Left-bank sewage treatment 
plant of Ust-Kamenogorsk, within whose boundaries sewage sludge was stored on open ground for a long time, is located 
on the left bank of the Irtysh, 1 km from the river bed, downstream of Ust-Kamenogorsk. Groundwater at the site is found 
at a depth of 1 to 4 m from the surface of the earth. The unconfined aquifer has a direct hydraulic connection with the 
surface waters of the Irtysh River. The wastewater entering the Left Bank sewage treatment plants is formed as a result of 
the activities of utilities facilities and the industrial complex. Such effluents contain substances characteristic of both 
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household and human activities, as well as substances that are part of the sewage of various industrial plants. They include 
various organic compounds of plant and animal origin, sand, surfactants, petroleum products, phenols, heavy metals and 
other substances. 

At the same time, sewage treatment plants of domestic sewage systems are not intended for the treatment of industrial 
wastewater containing various toxic components, such as heavy metals, which, during the cleaning process at the Left Bank 
sewage treatment plants, are partially separated from the water into the sediments of primary and secondary settlers. The 
sediments formed after the purification of wastewater of such a composition are an organic-mineral substance in which 
heavy metals can be found in the composition of organic components or inorganic minerals. 

Thus, downstream of Ust-Kamenogorsk, the pollution of the Irtysh River is influenced not only by the discharge of 
wastewater from the Left Bank sewage treatment plants, but also by the infiltration of heavy metals from the polluted dump 
area into the aquifer associated with the surface waters of the Irtysh River. 

 

CONCLUSION 

The growth of population in the city and the development of industry leads to a constant increase in the amount of 
precipitation of domestic waste water polluted with heavy metals (Iskakov, 1992: 216).  In this connection, the problem of 
utilization of such precipitation becomes more acute, since storing them in ever-increasing quantities on the territory of the 
treatment facilities becomes impossible and may lead to further contamination of the soil, groundwater and surface water. 

Thus, the current environmental problems in the studied urbanization area are: 

 unfavorable ecological situation due to emissions from industrial enterprises; 

 air pollution of the city of Ust-Kamenogorsk with heavy metals 

 the threat of river pollution with Irtysh substances by sewage; 

 An increasing percentage of the migration of the rural population to the most promising and dynamically developing 
city. 
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ÖZET 

Bu makalede, Kazakistan'daki kentleşme sürecinin karakteristik özellikleri, coğrafi gelişimi, kentleşme 

faktörleri, şehirlerin coğrafi konumu ve ağ oluşumlarının toponimik gösterilme şekilleri üzerinde 

durulmuştur. Lokasyon, doğal ekolojik alanlara sahip olmak, bir kentin ticaret ve sanayi ilişkilerini 
kapsaması, ticari araziler sağlaması ve genel olarak bir kentin işlevlerini yerine getirmesi için elverişli 

olmaktır. Kazakistan’da şehirlerinin oluşumu ve gelişimi; coğrafi faktörler, tarihsel süreçler, Sovyet 

sanayileşmesi ve diğer faktörlerden etkilenmiştir. Araştırmada, Kazakistan’daki coğrafi koşullar ile günümüz 
şehirlerinin isimleri arasındaki bağlantı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sahasındaki kentlerin 
adlarının gözden geçirilmesi süreci sonunda, toponimik şekillerin karmaşıklığı ve adlandırmada kentlerin 

temel işlevlerinin özellikleri ortaya konmuştur. Toponimi çeşitliliği, doğal koşulların, kültürel ve tarihsel 
süreçlerin karmaşık yoğunluğunu yansıtır. Araştırma bölgesinde bulunan 80'den fazla şehir ismi analiz 
edilmiş ve sınıflandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Astionym, Toponi, Kazakistan Şehri. 

 

ABSTRACT 

The article deals with characteristic features of urbanization process in Kazakhstan, its geographic progress, 
urbanization factors, geographic location of cities and the ways of indication in toponymies of their network 
formation. It will be helpful in the selection of the location to build a city. The location is to have natural 
shelters, enable the inclusion of a city into trade and industrial relations, provide a city with commercial lands 
and in general be favourable for a city to implement its functions. The formation and development of 
Kazakhstan cities was impacted by geographic factors, historical processes, soviet industrialisation and other 
factors. The research work reveals the connection between names of modern cities – naming of astionyms and 
geographic individuality of the area and has natural-geographic, historical, linguistic justifications of that. 
The process of reviewing names of cities in the region revealed the prevalence and complexity of toponymyc 
patterns and characterization of basic functions of cities in their naming. Astionyms reflect a variety of 
natural conditions of the environment and complex intense of historical processes. More than 80 names of 
cities located on the research territory were analyzed and classified in the chart. 

Key Words: Urbanization, Astionym, Toponymy, City Of Kazakhstan. 
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1. INTRODUCTION 

Natural and geographical characteristics of the location of Kazakhstan“s territory specified the development of primarily 

nomadic and seminomadic population. Historical events of the XIX century — first half of the XX century contributed to 
the all-round settling down and to the formation of residential system-based urban and rural population. In turn the 
progressive development of production forces in the region in favor of industrial fields actually determined the process of 
urban development and concentration of the population in cities. And cities as industrial, scientific, cultural-educational 
centres with developed social-economic infrastructure took the executive function of regional and local settlement system. 
That resulted in the term urbanization to name the modern stage of population development process that means the 
intensification of the role of urban settlements in various spheres of public life and formation of more complicated city 
systems (Aitkazina, 2006:3-10). 

The selection of location was of great importance for the rise of cities and towns. It was to have natural shelters, enable the 
inclusion of a city or a town into trade and industrial relations, provide a city with commercial lands and in general be 
favourable for a city to implement its functions (Lappo, 2004:11-22). Astionym is the type of oikonyms denoting proper 
names of cities or towns (Podolskaya, 1978:39).  

Fig. 1. The Position Of Names Of Cities In The System Of Toponyms 

 

Source: Podolskaya, 1978:39. 

The name of a city by itself really means much. And it must be treated with due care. K.G.Paustovski wrote: «Names are to 

be respected. Changing them only in case of extreme necessity ought to be done first and foremost in a professional way, 
considering the country and with love». D.S.Likhachev said that geographical names provide a focus in time and space. So 
renaming and naming need very thought-out approach. In case of failure with a name it may upset the focus. A name is a 
compact information on a city, the role it is to have (Lappo, 2012: 318). 

 

2. RESEARCH DISCUSSIONS 

According to our research names of modern cities and towns on the territory of our region – astionyms are divided into the 
following groups based on specific features of naming (Fig. 2, tab. 1): 

1. Names characterizing local natural features (or connected with landscape peculiarities) (30% - 25 city and town 
names); 

2. Names related to rivers, lakes (29% - 24 city and town names); 

3. Names related to natural resources and their development (15% - 13 city and town names); 

4. Names related to people“s names (9% - 8 city and town names); 

5. Names given on the basis of names having Russian origin (8% - 9 city and town names); 

6. Names related to historical and other events (9% - 8 city and town names). 
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Fig. 2. Interrelations In The Group Of Astionyms 
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Source: Own study. 

 

The data from the site of Agency on Statistics of Kazakhstan Republic Ministry of National Economy, Kazakhstan 
Republic district and areal map were used as the basic source of information. 

Tab. 1. Classification Of Names Of Kazakhstan“s Cities And Towns 

Reasons for naming Astionyms 

Connected with landscape 
peculiarities 

Almaty, Karagandy, Aktobe, Atyrau, Aktau, Kokshetau, Taldykorgan, Saryagash, Zhetisay, 
Shortandy, Aksai, Kandagash, Tekeli, Karatau, Ushtobe, Ereimentau, Lenger, Karazhal, 

Arkalyk, Zhanaozen, Zharkent, Shymkent, Saran, Zhitikara, Usharal 

Names related to rivers, lakes 
Ural (Oral), Aksu, Ayaguz, Shu, Aral, Shalkar, Arys, Zaisan, Akkol, Embi, Yesil, Temir, 
Zhem, Shar, Talgar, Ekibastuz, Balkash, Kapshagai, Kaskelen, Shardara, Esik, Sarkan, 

Karkaraly, Taiynsha 

Names related to people“s names 
Pavlodar, Petropavlovsk, Satpaev, Abai, Kurchatov, Bulaevo, Sergeevka, Fort-Shevchenko, 

Kulsary, Ridder, Kostanay, Makinka, Mamlutka 

Names related to natural 
resources and their development 

Temirtau, Rudny, Zhezkazgan, Kentau, Shakhtinsk, Khromtau, Serebryansk, Zhanatas 

Names given on the basis of 
names having Russian origin 

Oskemen, Semey, Stepnyak, Derzhavinsk, Zyryan, Lisakov, Stepnogor, Shemonaiha, 
Priozersk 

Names related to historical and 
other events 

Astana, Taraz, Turkestan, Alga, Kyzylorda, Baykonyr, Atbasar, Kazaly 

Source: Own study. 

We are of the opinion that it is best to show the nomination of city names according to the system provided in the chart 
based on names of big cities and towns of Kazakhstan (Fig. 3). 
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Fig. 3. Major Cities Of Kazakhstan 

 

Source: Own Study 

Like the other groups of toponyms the names of astionyms are connected with specific physical-geographic features of 
local territories or landscape peculiarities. Names of such cities as Aktobe, Almaty, Karagandy, Atyrau, Aktau, Kokshetau, 
Taldykorgan, Shymkent testify to that.  

The city of Aktobe is the administrative centre of Aktobe region, it was founded in 1869 as a fort. Professor G.S. 
Sultangaliyev said the following about it in his research works:  

"In 1869 the Ak-Tobe location at the joint of rivers Kargaly and Yelek was chosen to build a fort on the 
initiative of colonel Yu.A.Borkh. Five days later military governor of Torgai region L.F. Balluzek 
participated in the commencement of the construction of Aktobe fort" (Sultangaliyeva, 2005:39).  

The name is given because of the color of white stones, quartz on the top and crest of the hill through the combination of 
astionyms of words ak and tobe (Ashimbayev, 2010:78-79). 

The city of Almaty was founded as a military fort Ile in 1854 and first it was named as Verny and later changed the name to 
Alma-Ata. It was the capital of Kazakhstan in the period 1929-1997. The name Almaty is presented as being formed from 
the word «alma». This place is the homeland of famous Almaty Oporto apples. Some facts point to the connection of this 

geographical name with the name of Almatu settlement of Middle Ages. In X-XIV centuries, cities were drawn into the 
network of trade relations that were then effective on the Great Silk Road. Almaty became one of the centers for trade, 
crafts, and agriculture on the Great Silk Road with its own mint. This is confirmed by two silver dirhams that were found 
on the territory of the present border control school. Dating back to XIII century, they are the "Almatu" (Romanov and 
Zhandauletov, 2010:108-109).  

The foundation stone of the city of Atyrau was laid in 1640 and in the past had the names "Zhayik stone town", "Uishik". 
The word uchug gave the name to a big fishing settlement. Later the city was given the name of the merchant Guryev who 
provided financing for the construction of the city. In 1991 the city was named Atyrau. The name Atyrau is connected with 
the location of it on the delta of the Zhayik river. Atyrau is a Kazakh folk term for a branched river mouth or numerous 
river bends, islands, confluents and delta forks, and also bays along the bank of the river. Gradually the term turned into the 
toponym denoting a wide belt on the north-east coast of the Capian sea. The city of Atyrau is 40km off the Caspian sea 
coast. The city occupies the area of delta (atyrau) formed by the Zhayik river confluents (Ayapbekova, 2002:52-53).  

Aktau is an administrative centre of Mangistau region, sea port and has an international airport. The city is situated on the 
west of the Mangystau peninsula, on the east bank of the Caspian sea. It is founded in 1959 due to the discovery of oil and 
gas fields, uranium deposits and other natural resources on the Mangystau peninsula. In 1963 it was granted the status of a 

http://www.mapsofworld.com/
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town (Ashimbayev, 2010:636-637). First it was named Shevchenko (1964-1991), then its past historical name was back 
and it became Aktau. The astionym is given in connection with specifications of the relief. Aktau is the name of mountains 
and range of mountains in different regions of the country and composing rocks specify the color of rocks (Кoichubayev, 
1974:26). 

Kokshetau is an administraive centre of Akmola region, it is located 276 km off Astana on the north of the Kokshetau rise. 
The origin of the toponym is directly connnected with the name of this rise. Taldykorgan has been an administrative centre 
of Almaty region since 2000, it is located on the south-east of Kazakhstan 570-600 metres above the sea level. The 
toponym consists of the words taldy (place with many trees) and korgan (fort) so it“s the toponym charaterizing the 

specifications of the landscape. Karagandy is an administrative centre of Karagandy region. The city is given its name 
because of acacia stow (the place where many acacia trees serve as a natural landmark).  

Shymkent is the city of Kazakhstan Republic (2018) the third in ranking. Up till now it was the administrative centre of 
South Kazakhstan region. The name of the city consists of the word "shym" - a plant, green grass, first flush of grass; 
"kent" means a town in Iranian. A.Abdirakhmanov presents in his research work the meaning of the name of Shymkent as 
"a green city, a city with green grass" (Abdirakhmanov, 2010:229-230). 

Geographer Myrzaliyeva Z. (2006:28) explains the meaning of this astionym in the following way: In the XII century 
Shymkent town founded on the location of a wintering place was one of important settlements on the route of the Great 
Silk Way. We found out that «Turki sozdigi» which is an ancient Turkic manuscript of Middle Ages described the meaning 

of the word kend as «shakhar», i e «town» and shym at that period was used in the meaning of 1) «very, greatly, too much»; 

2) «dry hay for making a fire». Taking into account the respective description of the location of the city, specifications of 
local topography, the social-economic importance of the region we suppose that the word Shymkent is equivalent to 
«outstanding town», «distinguished town». So the name of the city needs the further research to be done. 

Among the cities and towns of Kazakhstan there are many astionyms that have originated from names of rivers and lakes. 
That“s a usual practice that the location of a town on banks of rivers and lakes provided it with favorable living 

environment. So it is no mere chance the frequent occurence of hydro-oikonyms, i.e. names of cities formed from names of 
water bodies, mainly rivers.  

The connection of cities with names of rivers testifies to the great value of rivers in people“s life. Together with that rivers 
are very important for cities in various ways: rivers supply a city or a town with water, provide opportunities for fishing, 
beatify a city, and rivers are important water factors for industrial cities, etc. Yesil, Uralsk, Embi, Zhem, Zaisan, Aral town 
and city names are the hydro-oikonyms formed on the basis of names of rivers and lakes. Let“s have the historical analysis 
of the name of Oral, the biggest city among the mentioned ones.  

The city of Uralsk (Oral) is located on the right bank of the Oral (Zhayik) river, in its middle course, on the territory of 
West Kazakhstan, in its European part. It is an administrative centre of West Kazakhstan region. The name of the city is 
given due to the name of the river. But some researchers are of the opinion that the name of the city is formed from the 
name of the Oral mountains. The Oral mountaions divide Europe and Asia and they are about 2000 km long. This 
geographical name causes much interest on the part of researchers regarding its historical development and origin. The 
«Geographic stylistical dictionary» published in early XX century presents the name Oral as derived from Ugrian «Urr – 
chain of mountains» (Yerzhanova, 2001:23-24). G. Konkashpayev and A.Abdirakhmanov in their works introduce the 
meaning of the Oral oponym as «rolled, folded mountain». Professor B.N.Biyarov is of the opinion that the original name 
of the mountain is Aral but the Bashkirs changed Aral mountains to Oral mountains (Biyarov, 2013:92-93). 

Some cities and towns of Kazakhstan have names based on names of people. One of them is the city of Kostanai. It is the 
centre of Kostanai region and is located on the left bank of the river Tobol. It was founded in 1897 due to the resettlement 
of Russian peasants. The initial name of the town was Nikolayevka, then because of new uyezd territorial-administrative 
division it got the name Kostanai. B.Iliyasov writes the following on the origin of the city name: «The toponym is formed 

from the name of batyr Kostan Almabetuly who heroically defended the Kazakh people from Kalmycs. The ending ai 
added to the name expresses admiration, astonishment» (Ashimbayev, 2010:568-569). Among the names of cities and 
towns there are also Russian names. The names of Pavlodar and Petropavl cities may be presented as an example of that.  

The history of Pavlodar city starts from 1720 as Koryakovsky fort. In 1861 Koryakov was granted the status of "a 
provincial town named as Pavlodar in honor of newborn Grand Duke Paul Alexandrovich". Now there are ideas to rename 
Pavlodar city as Kereku (Saparov, 2007).  

Petropavl (Petropavlovsk) is an administrative centre of North Kazakhstan region, it is very close to the borders with 
Russain Federation. The city was founded in 1752 as the fort of Saint Peter. The fort was given the names of Christian 
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saints Peter and Pavel and later it got the name Petropavl city. Though in Kazakh the name Kyzylzhar is in wide use it did 
not change actually.  

The urbanization process in Kazakhstan may be said to develop alongside with soviet industrialization process. In the 
middle of the XX century due to the intensive development of the industrial sphere the number of small towns in the 
country increased that resulted in the growth of the population who began settling down. The rise of small towns is 
connected with the development of the industrial sphere in Kazakhstan (Izteleuov, 2016). Soviet industrialization is vividly 
expressed in names of such industrial towns as Rudny, Kentau, Shakhtinsk and etc. For example names of such towns as 
Zhezkazgan, Temirtau, Khromtau may inform of the types of raw materials produced and being processed there.  

The history of founding cities and towns in Kazakhstan was side by side with the construction of forts in the XVIII century. 
Names of most cities and towns were given in honor of heads of expeditions, researchers or named just in Russian. Such 
names of cities and towns as Kyzylorda (Perovsky – Akmeshit), Almaty (Verny), Baikonyr (Leninsk), Atyrau (Guriyev) 
may be referred to names changed to Kazakh names after getting the independence by the country. The economic, trade, 
political relations between Kazakh people and Russia which commenced in the XVII century found their reflection in 
toponyms so Kazakh toponymy was increased with toponyms derived from the Russian language. Nowadays such names 
formed in Russian as Semey, Oskemen, Stepnyak, Stepnogor, Shemonaikha, Priozersk and others are still in use.  

Oskemen (Ust’-Kamenogorsk) city is the centre of East Kazakhstan region. In 1720 in the location where the Ulba river 
flows in the Irtysh river and is named as «estuary of mountains» a fort was founded by the Russian expedition headed by 
M.I.Likharev and got the name derived from this word expression. Local population adapted the name of the fort to their 
language and thus it became Oskemen.  

In 1718 on coming the Russian expedition the toponym «Semipalatinsk» came into being the meaning of which was 
equivalent to the meaning of the Kazakh word expression «zheti ui» (seven houses). The Kazakh name «Semei» is a name 

reduced from the Russian toponym. Based on historical facts it“s known that this place was called Sarchinkt before the 
mentioned period. This name in Turkic-Mongolian languages may have meant «wide bank» or «high bank» 

(Akhmetzhanova and Alimkhan, 2010:79). 

Such cities and towns as Taraz, Turkestan refer to the cities having history from Middle Ages. Turkestan town has been the 
centre of South Kazakhstan region since 2018. This is the region populated with Central Asian nations speaking Turkic 
languages. The words «turk» (powerful, mighty) and «stan» (the ending of Persian origin added to names of countries, 
nations) combined together denote «the country of batyrs» or «the country of th e mighty» (Nurmagambetuly, 1994:50). 

The city of Taraz (its former name is Zhambyl) is an ancient city located on the bank of the Talas river. In 1997 the city 
was given its ancient historical name Taraz. It is supposed that the name Taraz is derived from the name of the Talas river. 
But still now there is little specific information on the interpretation of the name.  

The city of Astana is the capital of the Republic of Kazakhstan. The name of the city is given due to the move of the capital 
of the country to a new city. The meaning of the word Astana is equivalent to the meaning a main city, a central city. 

 

CONCLUSION 

Names of modern cities and towns in Kazakhstan, i.e. astionyms provide information on their history, geographical location 
or executive functions. It means that analysing names of certain cities or towns it“s possible to make a conclusion on their 

historic development, their role or their main functions. So the study of the meaning of astionyms is of much importance. 

Chatacteristic features of urbanization, of its geographical progress, urbanization factors, specifications of the geographical 
location of cities and formation of their net reflect in toponymy. The conclusion is that the urbanization process in the 
Republic of Kazakhstan is developing under the impact of historical, industrial, political, economic and other factors and 
they find their specific reflection in names of cities and towns.  
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ÖZET 

Bu makalede, kentleşmeyle ilişkili bir biçimde Pavlodar şehrinin jeoekolojik koşulları tasvir edilmiştir. 
Araştırmada, çevre üzerindeki antropojenik etkiler incelenmiştir. Şehrin jeoekolojik problemlerinin analizine 

dikkat çekilmiştir. Kentleşme süreci ile birlikte Pavlodar’da ulaşım araçları artmış ve bunun sonucunda, 
atmosferdeki karbon oksit ve azot dioksitin kirletici konsantrasyonunun artması ile benzin dolum istasyonları 
ve ulaşım servis merkezlerinin büyümesi gerçekleşmiştir. Şehirde yeni sanayi tesislerinin kurulmasıyla, 
yoğun inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu durum çevre üzerindeki olumsuz etkinin artmasına 
yolaçmıştır. Yukarıda belirtilen çevre kirliliği temel kaynakları arasında sanayi tesisleri ve ulaşım araçları yer 
almaktadır. Makalede ayrıca çevre kirliliği indeksi değerlerinin zamanla değişimi de yer verilmiştir. Sonuç 
olarak, jeoekolojik ilişkilerin her biri ayrı bileşenlerin seviyesini karakterize ettiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Jeoekosistem, Manzara, Beşeri Peyzaj, Coğrafi Çevre. 

 

ABSTRACT 

The article describes the geoecological circumstances of Pavlodar city in connection with urbanization. The 
work reviews the anthropogenic impact on the environment and outlines its characteristics. Much attention 
herein is given to the analysis of geoecological problems of the city. The article under study demonstrates that 
the urbanization process resulted in the growth of transport vehicles, accordingly – in the growth of petrol-
filling stations and transport service centers that caused the increase of contaminant concentration especially 
of  carbon oxide and nitrogen dioxide in the atmosphere. Together with that new industries have come into 
being, new facilities have been put into production, intensive construction is in progress. As a whole that 
caused the intensification of the negative impact on the environment. A large part among the above-
mentioned sources of environment contamination is made up by heat power industry facilities and transport 
vehicles. Also the changes of environmental pollution index values with time are presented. The conclusion is 
drawn that geoecological relations characterise the level of each separate component. 

Key Words: Urbanization, Geoecosystem, Landscape, Anthropogenic Landscape, Geographical 
Environment. 
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1. INTRODUCTION 

Human economic activity transforms the natural environment significantly. This is mostly typical for urban areas having 
different situation related to environmental problems due to the concentration of industries with large amounts of toxic 
pollutants emissions into the surface atmosphere, surface and subterranean waters, soils and grounds.  Substantial energy 
indicators of the impact on nature in cities include the following: various gas and dust emissions from industrial enterprises 
and thermal power plants, vehicle exhaust gases, wastewater and solid wastes.  Most of them, having entered the air, water, 
soildue to physical and chemical and biogeochemical processes are transformed, forming new compounds, differing in 
terms of composition, solubility, stability and other properties. Migration cycles include a wide range of chemical elements 
and compounds previously absent in the biosphere (artificial radioisotopes, pesticides, synthetic detergents, etc.) or found 
in it in weak concentrations (for example, heavy metals, chlorinated derivative substances, fluorine compounds, etc.) 
(Kiryushin, 1996:367). 

As for natural urban environment transformations, it should be especially noted: changes in the shape of the relief, mainly 
leveling (ravines backfilling, cutting off hills and slopes of watersheds); partial or complete destruction of living soil cover, 
soil and living organisms typical for original landscapes; changing the type of biogeochemical circulation of elements; 
development of erosion processes; changes in hydrological and hydrogeological conditions associated with depletion of 
surface and subterranean waters; controlled environment changes and formation of "heat islands"; air, water, soil and 
vegetable life pollution by industrial emissions and run-off; growth of vibration and electromagnetic fields; deterioration of 
sanitary and hygienic living conditions of the population (Janaleyeva, 2001:164 ). 

The above-mentioned challenges determine the relevance of the research performed. Pavlodar is a large industrial center 
where a variety of  industries and segments of the population are concentrated, causing significant changes in the natural 
state of the territories used and their resource potential. Study object is the city of Pavlodar, the administrative center of 
Pavlodar Region. 

 

2. RESEARCH DISCUSSIONS 

The articleis focused on the changes in the geoecosystem-related situation of the city of Pavlodar in connection with 
urbanization issue. Pavlodar is located in northeastern Kazakhstan, 450 km northeast of the national capital Astana, and 405 
km southeast of the Russian city of Omsk along the Irtysh River. A large river – the Irtysh River – flows through the city 
and on its outskirts (Fig. 1). 

Fig. 1. Location Of The City Of Pavlodar On The Political Map Of Kazakhstan 

 

Sourse: Own Study 
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The area of Pavlodar is 267 sq. km. The city's population as of January 1, 2018 was amounted to 334,697 inhabitants. 
Pavlodar like all other large cities cannot exist as a closed ecosystem. Within the territory of the city nature is under strong 
anthropogenic pressure. This leads to a partial or even complete loss of self-regeneration ability of air, water and soil, 
destruction of the earth's crust geological structure and hydrogeological regimes. If the urban environment did not 
compensate this ability by means of using the surrounding areas, then as a result of its development it would undergo 
degradation. 

Currently, achieving an ideal ecological balance seems to be a very challenging task; therefore, scientists have divided the 
urban ecosystems situation into three levels: complete, constrained and relative balance. Its criterion is the ecological 
capacity of the territory, i.e. the ability to absorb foreign substances and energy without significant changes in 
environmental conditions. One of the major factors underlying the gradation of anthropo-natural systems is the population 
density (Nikolaev, 1992:120). 

Pavlodar is a multi-industrial center. There are 4,800 enterprises of various industry-based orientation. The largest 
industrial enterprises include: Pavlodar Aluminum Plant (PAP), machine-building, cardboard and ruberoid production 
plant, Pavlodar Chemical Plant (PCP), Pavlodar Oil Chemistry Refinery (POCR), ship-building and ship repair, machine 
tool works. Tractor works (PTW), indastrial rubber factory, metalworks and electrical installation products factories. 

In addition, there are 3 thermal power plants, over 20 boiler houses and 5,751 units of private housing construction in the 
city. Over 3.5 million tons of coal totally are burned annually by such installations and plants. In the city of Pavlodar there 
are over 60.3 thousand garden plots and hundreds of gardens of private households, where the production of vegetables, 
potatoes, fruit and berry crops are concentrated (Tsaregorodtseva, 2003:77). 

Due to changes in social conditions the anthropogenic load on the geoecosystem increases and at the same time the 
authorities pay closer attention to environmental protection.  The city's urbanization has led to an increase in the number of 
motor vehicles, gas stations and service stations, respectively, which caused an increase in the concentration of pollutants, 
especially carbon monoxide and nitrogen dioxide in the atmosphere.  Along with this, new production facilities have been 
opened, new capacities are being introduced, and active construction is conducted.  This has led as a whole to an increase in 
the negative impact on the environment. 

Emissions of pollutants into the atmosphere of the city of Pavlodar by enterprises in 2013 amounted to 134.5 thousand, in 
2015 - 109.778 thousand tons (table 1). Another 13.1 thousand tons are fell to the vehicle exhaust gases (42,231 units) 
(Lopyrev, 2015:236). 

 

Table 1. Chemical Composition Of Ash And Dust Within The Territory Of The Pavlodar Techno-Nuclear System According To G.M. 
Dzhanaleyeva For 2015 

Ingredients, mg / kg Pavlodar CHP Aluminum plant 

Water soluble lead 0.21 5.2 

Water soluble cadmium 0.07 0.6 

Gross mercury 4.62 4.55 

Fluorine soluble 10.0 25.5 

Source: Janaleyeva, 2001:164 

Pavlodar geoecosystem with large anomalies of toxicants, predominated by metals of 1 and 2 toxicity classes (lead, 
cadmium, mercury, nickel, etc.), the parameters and the degree of pollution increase in winter as the snow accumulates all 
pollutants and only then infiltrates into the soil and water. 

According to the information newsletter of RSE "Kazgidromet" monitoring of the environmental situation in the intended 
for building (residential) area of Pavlodar is conducted at 7 fixed monitoring stations (Fig. 2), of which: 

 2 fixed monitoring stations: No. 1 - intersection of Kamzin and Chkalov Streets; No. 2 - Aimanov Str., 26 
 5 fixed automatic monitoring stations: No. 3 - Lomov Str.; No. 4 - Kaz. Pravda Str., No. 5 - Estay Str., 54; No. 6 - 

Zaton Str., 39; No. 7 - Toraigyrov-Dyusenov Str. 
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Fig. 2. Location Of The Fixed Air Pollution Monitoring Stations Network In The City Of Pavlodar 

 

 

According to fixed air pollution monitoring stations network the level of air pollution in the first quarter of 2018 was 
estimated as increased, it was determined by the Ci values equal to 2 (increased level) of carbon monoxide in the area of 
stations No. 4, No. 5 (Kaz. Pravda Str. and Estaya Str., 54) and NP equal to 1% (increased level) (Figure 2) by suspended 
particles (dust) in the area of stations No. 1, No. 2 (intersection of Kamzin and Chkalov and Aimanov, 26 Streets). The 
maximum one-time concentration of suspended particles (dust) was 1.4 MPC mp, suspended particles PM-2.5 - 1.4 MPC 
mp, suspended particles PM-10 - 1.1. MPC mp of carbon oxide - 1.8 MPC mp, ozone (surface) - 1.5 MPC mp, other 
pollutants did not exceed the set MPC (table 2). Cases of high pollution (HP) and extremely high pollution (EHP) of 
atmospheric air were not detected. 
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Table 2. Characteristics Of Air Pollution For Q1, 2018 

Impurity 

Average 
concentration (gс.с.) 

Max. one -time 
concentration (gm.р.) 

Number of cases of 

exceeding MPC m.p. 

Concentration 

expansion 
coefficient 

for MPC, m.p. 

> MPC 

mg/m3 
Expansion coefficient 

MPC, c.c. 
mg/m3 

Suspended particles (dust) 0.0798 0.5321 0.7000 1.4000 8 

Suspended particles PM-2.5 0.0073 0.2084 0.2170 1.3563 4 

Suspended particles PM-10 0.0090 0.1497 0.3235 1.0783 1 

Sulphur dioxide 0.0096 0.1914 0.1670 0.3340 0 

Sulfates 0.0010  0.0100  0 

Carbon oxide 0.4580 0.1527 8.9125 1.7825 47 

Nitrogen dioxide 0.0252 0.6310 0.1600 0.8000 0 

Nitrogen oxide 0.0070 0.1162 0.2457 0.6143 0 

Ozone (ground-level) 0.0291 0.9709 0.2334 1.4588 3 

Hydrogen sulphide 0.0004  0.0055 0.6875 0 

Phenol 0 0.0009 0.2972 0.0070 0.7000 0 

Chlorine 0.0001 0.0022 0.0100 0.1000 0 

Hydrogen chloride 0.0183 0.1832 0.0600 0.3000 0 

Ammonia 0.0028 0.0689 0.0859 0.4295 0 

In the Irtysh River (Fig. 3) the water temperature ranged between 0.1 and 17.9 °C, the average pH value was equal to 7.98, 
the concentration of oxygen dissolved in water averaged 11.71 mg/dm³, mean BOD5 was equal to 1.83 mg/dm³. Excess 

MPC was recorded for the substance from the group of heavy metals (copper (2+) 1.6 MPC). 

Fig. 3. The Irtysh River In The Vicinity Of The City Of Pavlodar 

 

It was possible to assess the degree of anthropogenic transformation of the urban landscapes through the analysis of the 
spatial structure of land use management. To determine the degree of deviation of natural landscapes from the specified 
norms the coefficient of anthropogenic transformation offered by P.G. Shishchenko (Shishchenko, 1988: 199) was used. It 
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involves the calculation according to the following formula: 

 

Каt=
           

   
, 

 

where Kat is the anthropogenic transformation coefficient; r is the rank of anthropogenic transformation of landscapes 
expressed in i-th type of use; ρ is the rank area (%); q is the index of the depth of transformation of the landscape; n is the 
number of sections within the landscape region configuration. 

The anthropogenic transformation of the city of Pavlodar was determined in accordance with the coefficient of 
anthropogenic transformation subject to the scale shown in the table 3. 

Table 3. Anthropogenic Transformation Scale (According To P.G. Shishchenko, 1988:199) 

Anthropogenic transformation 
coefficient 

Transformation degree 

≤1 Very poorly transformed 

1.1 – 2 Weakly transformed 

2.1 – 3 Medium transformed 

3.1 – 4 Above the average transformed 

4.1 – 5 Highly transformed 

Thus, the territory of Pavlodar has a high anthropogenic transformation coefficient value - 4.3 which means that it is 
strongly transformed, where 3/4 of its area falls on the lands of settlements and industry, transport and other areas of non-
agricultural purposes. 

The functioning of urban ecosystems and the health of the population are greatly influenced by gas and dust emissions from 
industrial enterprises and motor vehicles, which pollute the air, soil, surface water and lead to the suppression and death of 
plants, disruption and even complete destruction of natural plant communities. The maximum pollution area for soil cover, 
suppression and death of plants, due to gas and dust emissions, reaches 5-10 km and more from the emission source.  All 
this may lead to several changes in the substantial energy potential associated with the biological needs of the population. 
To assess the impact of gas and dust emissions on urban ecosystems and public health, we suggest the emission load factor 
(E) offered by Yu.E. Saeta et.al. (Saet, 1990:335 ): 

 

E= Σe/N 

 

where Σe is the sum of air emissions from fixed and mobile sources, tons/year; N - population, thous. The dynamics of the 
emission load factor is shown in Fig. 4. 

Fig. 4. Emission Load Diagram For The City Of Pavlodar 
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As can be seen from Picture 4 in recent years there has been a sharp increase in the emission load factor which is associated 
with the deterioration of the environmental performance of industrial enterprises of the city and the progressive increase in 
emissions from vehicle transport. In view of further growth of the emission load due to the steady increase in the number of 
personal vehicles of the population the need for tree plantings increases to ensure a stable urban ecosystem balance. 

Currently the main man-made processes in the territory of Pavlodar include the alienation from the use of territories for 
construction, the replacement of soil by various soil mixtures and the formation of urban areas. All factors mentioned above 
indicate the replacement of natural soils with uraban teritories, increased hydromorphism and consequently increased 
halogenesis, alkalinity, mergenesis, and overconsolidation. There were a transformation of natural landscapes, the 
emergence and increase of natural and man-made factors and processes. 

 

CONCLUSION 

In general for the urban ecology of Pavlodar the most topical issues are the following: 

1)  Increase in the emission of pollutants into the atmosphere of the city from fixed and mobile sources of pollution, due 
to the increase in the number of vehicles and insufficient use of environmentally friendly fuel; 

2) Growth of dust pollution of the atmosphere of the city due to large volumes of construction and insufficient 
improvement of the roads of the city; 

3)  Pollution of surface and subterranean waters, inefficient use of water resources, unsatisfactory condition of sewage 
systems and sewage treatment plants; 

4)   Accumulation of industrial and household wastes, lack of production and consumption wastes management system 
in the city. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, toprakların morfolojik ve fiziksel-kimyasal özelliklerinin profil dağılımının araştırma 

örüntüleri ve maden endüstrisinin ve urbogenic yüklerin etkisi altındaki dönüşümlerin sonuçları 

bildirilmektedir. Bu çalışmada, toprakların morfolojik ve fiziksel-kimyasal özelliklerinin profil dağılımı ve 

maden endüstrisinin etkisi altında üreme şekilleri ve urbogenic yükler üzerine yapılan araştırmaların sonuçları 

incelenmiştir. Bölgenin zemin topraklarından çok farklı olan toprak profillerinin eko-jeokimyasal yapısının 

ana türlerini ortaya çıkardık. Saha çalışmaları sırasında temel alanları belirledik. Bu temel alanlarda, 

bileşenlerin daha fazla kimyasal analizi için farklı toprak katmanlarından toprak örnekleri için çukurlar 

kazdık. Araştırma sonucunda, üç toprak türü ortaya çıkardık. 

Anahtar Kelimeler: Teknogenik Yük, Toprak, Toprak Profili, Ağır Metaller. 

 

ABSTRACT 

The paper reports the results of research of patterns of profile distribution of morphological and physical-
chemical properties of soils and their transformation under the influence of mining industry and urbogenic 
loads. We have revealed the main types of reconstruction of ecogeochemical structure of soil profiles, which 
are very different from background soils of the region. During the field studies, we have based key sites. On 
the key sites, we dug soil pits for soil sampling from different soil horizons for further chemical analysis of 
components. As a result of research, we have revealed three soil types. 

Key Words: Technogenic Load, Soil, Soil Profile, Heavy Metals. 
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1. INTRODUCTION 

Pollution with heavy metals has the most technogenic load on soils of industrial cities because fast self-purification from 
metal pollution to the level required for hygienic and environmental safety is complicated and in many cases impossible 
(Berdenov, 2014:121-126). Industrial urbanization has a special role in the pollution of soil cover. Urbanization is a social 
phenomenon and geoecological problems are universal and generally scientific. They are of great practical importance. We 
can talk about environmentally friendly situation in industrial hubs only when the science considers problems from the 
positions of human life support and rational «Human-Nature» relationships (Dubrovskaya, 2012:4). 

Urban areas are a special type of ecological systems when natural components change significantly and often irreversibly 
because of various intensive anthropogenic loads. Despite fundamental reconstruction of the most important properties 
according to a number of leading researchers (Stroganova vd., 1997:275), urban soils are recognized as the basic 
constituent of urbogeosystem that implement the most important ecological and economical functions and determine the 
living conditions in the city. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Territory 

The study area is located between the southern spurs of the Urals and the northern ridges of Mugodzhary. The steppe here 
is hilly, the maximum height does not exceed 490 meters. The territory is located in the Ory-Ilek interfluve, and extends to 
the basin of the Ural River. 

The considered territory is located in the zone of dry steppes. This zone is characterized by the spread of dark chestnut 
soils. Soil-forming rocks here are dark brown sandy loam, hard with rare interlayers of loam and sand. The territory of the 
object is located in the subzone of dark chestnut soils. According to the report (Technical Report, 2017:117) about 
engineering and geological surveys, the site consists of soil-vegetation layer - loamy, brown with plant roots, thickness – 
0.2 m; sandy loam - light-brown, calcareous, solid, thickness – 1.8-2.0 m; sands of medium size - gray, medium density, 
thickness - 2.0 - 2.3 m. 

Deposits of chromium, copper and nickel are the main technogenic sources and wealth of studied area. The second one in 
quantity in the world deposit of chromite ore, extraction of which is carried out by both mining and quarrying (Figure 1), is 
located here. Many environmentally hazardous objects are located on area of studied territory. In the structure of industrial 
production of the city’s mining industry holds 94.3%, manufacturing industry – 3.6% (LLP "Chromtau brick factory", JSC 
"Ceramics", LLP "Aktyubinsk bakery factory"), production and distribution of heat, gas and water – 2.1% (The program 
for the development of single-industry towns for 2012-2020, 2012:683). The main city-forming enterprise of the industrial 
hub is Donskoy Ore Mining and Processing Plant - a branch of TNK Kazkhrom JSC, which specializes in the extraction 
and enrichment of chrome ore. The enterprise extracts practically the entire amount of chrome ore in Kazakhstan. Every 
third family living in Chromtau is related with the city-forming enterprise. 68.4% of economically active city population 
work at Donskoy Ore Mining and Processing Plant. Anthropogenic objects – quarries for extraction of chromium, nickel, 
copper and other – call for special attention. Under this powerful technogenic load, soils acquire new complex of properties 
and regimes determining the abilities to perform various environmental functions effectively.  

Figure 1. Photo Of Chromite Ore Quarry Near Chromtau (Author Photo) 

 

Later geoecological researches in the region were mainly focused on studying of morphogenesis and pollution of water 
objects adjacent to the territory (Khomyakov, 2011:272; Koshim vd., 2015:308-314). However, aspects of formation and 
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current condition of soil cover remain underexplored. There is no information about character of intraprofile distribution of 
the most important soil properties determining the processes of transformation, accumulation and outflow of technogenic 
substances in soil stratum. Aspects of systematics and mapping of soils of Chromtau region of Aktyubinsk oblast are 
practically not studied. 

The aim of our research is to study the specificity of transformations of morphological and physical-chemical properties of 
soils from different functional areas of territory of Chromtau-Don industrial hub as well as the estimation of trends of main 
negative soil processes development. 

Figure 2. Map Of Sampling On Soil Pits Within An Industrial Hub 

 

2.2. Research object and methods 

Soil cover of industrial hub is a specific object of research. At initial stage, on the basis of complex analysis of archive 
materials, we selected key sites (Figure 2) reflecting variety of economical use of studied site. 

During the field study (in summer, 2017), we laid out 15 full-profile open-pit mines, 10 by-pits and 4 half-digs, performed 
morphological description of profiles and soil sampling with further analysis by next parameters; granulometric texture, 
pH, humus level (by Tyurin), exchangeable base status, content of ready soluble salts in water extract, content of heavy 
metals  by GOST 22036-2014 (GOST ISO 22036-2014). 

We used the method of biotests for assessment of general soil pollution degree (Mendybayev vd., 2015:1933-1941; 
Berdenov ve Dzhanaleeva, 2015:74-79). For the experiment, we sampled soil according to GOST 17.4.4 02-84. As 
reference standards, we used soil samples – southern black soil and dark chestnut soil from long-fallow lands of southeast 
part of the Chromtau district near the Kyzylzhar village. 

2.3. Results  

The main background of Chromtau-Don industrial hub soil cover are dark chestnut carbonate soils in complex with alkali, 
chestnut, solonchak-like, sodic soils. Within the river valleys of rivers Akzhar and Usup next soils are developed: on 
terraces – black soils southern residual meadow and meadow-chestnut alkalinized minor and light loamy, on a flood land – 
alluvial soddy eutrophic sodic soils. 

In the course of investigation of special aspects in morphological structure of profile within studied territory, we defined 
next groups of soils: natural (convential-disrupted), slightly-disrupted and anthropogenic-modified. 

Natural and slightly-disrupted soils preserved without significant changes to the system of genetic horizons are confined to 
sites with residual natural vegetation, as well to lands of economic purpose (buildings, disposal areas, dikes etc.) 
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During the study, it was defined that morphology of these soil groups even at minimal degree of disruption differed from 
the zonal soils in a variety of significant peculiarities. Chemically polluted soils are widely distributed (80% of territory) 
(Shomanova vd., 2017:195-200). In building areas of inhabited localities, soil cover becomes discrete as a result of 
architectural reclaiming. Soil profiles of open not sealed sites are characterized by absence of natural genetic horizons and 
represent artificial constructions of layers, which consist of silty substrate of different thickness and quality with impurities 
of dumps, household and industrial waste. Urbotechnosols are characterized by maximal level of technogenic 
transformation, they are groups of soil-like solids assigned to industrial areas and transport communications. Soil texture is 
formed under the influence of following factors; natural, mainly litho-geomorphological and technogenic factors 
(subsurface rocks, open cast mines, quarry banks), which are good observed on space images of medium magnification of 
apparatus Landsat (Figure 3). 

 

Figure 3. Space Image from Landsat, 07.2017. 

 

 

Natural (convential-disrupted) soils of the researched territory are characterized by the dominancy of heavy and middle 
loamy types. Content of clay particles in upper horizons ranges from 40 to 60% and dominant fraction is large-silty (45-
55%). 

Profiles of anthropogenic-modified soils are characterized by significant increase of lateral and radial non-uniformity of 
granulometric composition due to agitation of mass of overburden grounds, maternal rock and technologic substrates. 
Distribution of fractions through the profiles is irregular and often multidirectional. 

pH of soil cover in natural and slightly-disrupted soils of studied territory varies from 6.8 to 8.1 (Table 1). Range of pH 
values changing in anthropogenic-modified soils has significant shift to alkaline through the whole thickness and lies in 
range from 7.7 to 9.0. Increased alkalinity is characteristic in any climatic conditions; it is related to carbonate composition 
of technogenic substances entering the soil (overburden dust, industrial waste etc.). 
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Table 1. Results Of Chemical Analyses Of Some Samples Of Soil, 2017 

№ 

Profile 
of key 

site 

Horizon stratification 
depth, cm рН Humus, 

% 

Absorbed bases, mg-eq 

Ca+ Mg+ Na+ Base exchange 
capacity 

Natural and slightly-disrupted soils 

1 

А 0-15 7.8 3.50 25.20 3.10 0.40 18 

В 15-25 8.0 3.10 28.50 3.80 0.52 15 

ВС 30-70 7.5 1.05 22.00 4.50 0.45 15 

8 

А 0-10 7.5 4.20 12.20 0.50 0.30 20 

В 15-30 7.1 4.00 18.10 2.50 0.57 22 

ВС 30-50 7.0 2.10 17.50 3.00 0.40 18 

С 60-100 7.4 0.40 22.70 1.40 0.45 22 

13 

А 0-20 7.0 5.10 12.50 1.90 0.25 19 

В 20-30 6.8 3.70 12.60 2.50 0.80 17 

ВС 30-45 7.2 2.50 12.20 2.10 0.74 15 

С 50-90 7.8 1.80 13.10 3.20 1.00 20 

Technogenic-modified soils 

4 

А 0-15 7.8 1.20 18.50 7.20 0.50 15 

В 15-40 8.2 2.20 18.70 7.40 0.60 26 

ВС 40-90 8.5 1.00 17.10 6.60 0.44 17 

С 90-150 8.0 0.70 16.50 6.65 0.65 19 

14 

А 10-20 7.8 1.20 18.00 3.40 1.50 22 

В 20-40 9.0 2.50 12.20 4.50 1.10 15 

С 40-150 7.5 0.20 5.80 2.50 0.85 15 

11 

А 5-30 8.2 3.10 25.00 4.50 0.55 25 

В 30-50 8.0 2.55 26.20 4.90 0.50 20 

С 50-80 7.2 1.70 19.80 3.45 0.42 18 

 

During the study of exchange-absorption ability of soils high saturation with bases of both slightly-disrupted and 
technogenic-modified soils should be noted. Some increase in relative quota of sodium was revealed in technogenic-
modified soils from key site №14 located along the highway. The main reason of that excess of sodium in soil horizon, 

evidently, is the entrance of salts from maternal rocks that leads to the extension of additional technogenic salting and 
salinization of soils. 
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Results of chemical analyses (Table 2) show increased content of some heavy metals on key sites near the overburden 
grounds and highways. 

 

Table 2. Results Of Chemical Analyses Of Samples Of Soil On Content Of Heavy Metals 

№ key site 
Horizon, 

stratification depth 
Concentration of chromium, 

mg/kg 
Concentration of lead, 

mg/kg 
Concentration of 
cadmium, mg/kg 

5 
А (10-20) 2.88 28.50 0.15 

В (20-30) 2.80 20.10 - 

15 
А (5-20) 3.20 35.50 0.20 

В (20-50) 3.80 15.50 0.06 

10 
А (10-20) 1.85 18.50 - 

В (20-30) 1.10 10.80 - 

 

Estimation of gross content of metals (Pb, Cr, Cd) was carried out at the Testing Laboratory LLP “RI Batysecoproject”. On 
the observed sites soils near mining production are meaningfully influenced by technogenic effects, that is, clearly, due to 
soil aeolation. The chemical analyses of soil show that concentration of lead (Pb), practically, on every site, significantly 
exceeds the normative level of MPC, which is, evidently, related to traffic a great number of large size industrial vehicles, 
since location of node railway station near Chromtau has some influence. 

 

CONCLUSIONS 

As a result of the studies, the following conclusions can be drawn: 

1. Territory of Chromtau-Don industrial hub currently is an area of deeply modified nature where soil cover has 
radically been changed and in real represents a complex technogenic geosystem consisting of combination of 
various anthropogenic modifications of soils and unnatural soil-like formations. 

2.  Chemical pollution (mostly with heavy metals) is the more characteristic and environmentally important process of 
technogenic modification of the studied soils. This process already appears on the stage of morphological 
description of quarries and spans more or less practically over the whole territory of the Chromtau-Don industrial 
hub. 

3.  Characteristic attributes of technogenic transformation of the studied soils have had a sharp increase, in comparison 
to the natural zonal soils, of degree of stereoscopic non-uniformity of soil cover and variability of soil properties 
appearing as a result of complex combination of natural self-organizational processes and various technogenic 
influences. 

4. Factual information obtained during the study is considered as preliminary pointer for more objective and 
scientifically based estimation of environmental condition of soils and organization of ecological monitoring of the 
territories. 
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TİTLE 

Climate change is a global issue, but the issue begins locally, and policy development tools for the problems have more 
local characteristics. Because cities consume 75% of the world’s energy and emit 80% of the world’s greenhouse gases.  

Local governments are central to climate change policies and efforts. Local action is critical for needed greenhouse gas 
emissions reductions to ocur. They lead climate action by framing strategies and programmes, integrating such actions into 
ongoing urban development, and forging the partnerships necessary for effective climate responses. Local governments 
control the vast majority of building, construction, transportation improvements, and land use decisions in the United 
States. Civic and business organizations, environmental groups, and citizens can join forces with local government and 
commit to local action that includes energy efficient operation of local government, energy efficient buildings, alternatives 
to driving such as city buses and bcycles (Boswell et al., 2012: 2-3).  

Climate Action Plan (CAP) is one of the most important tools in local climate action planning. Climate action plans (CAPs) 
are comprehensive roadmaps that outline specific activities that a city or agency will undertake to reduce greenhouse gas 
emissions. CAPs build upon the information gathered by greenhouse gas inventories and focus on activities that can 
achieve emission reductions in the most cost effective manner (ILG, 2018). Cities in the USA have embraced the idea that 
they can meet the climate action challenge, and they have over 100 years of experience in producing plans. 

During the past 20 years, many cities around the world have developed their own climate action plans and strategies. 
Although the duties and powers of local governments and statutes vary from country to country, research conducted in this 
area shows that local governments control measures related to     30-50% of greenhouse gas emissions. Moreover, many 
cities have become members of national and transnational city networks, ranging from the U.S. Mayors Climate Protection 
Agreement and the Swedish Klimatkommunerna (Climate Municipalities) network to the C40 Cities, an international 
network of the world’s largest cities committed to tackling climate change (World Bank, 2010). 

The US Mayors Climate Protection Agreement was formed to reduce US GHG emissions through local government 
leadership and action. Over 1000 signatory cities have committed to meaningful GHG emission reduction targets in their 
respective communities using a range of climate-related policies and plans (US Mayors Conference of Mayors, 2018). 
Climate policy at the state level has also been created in response to the lack of national policy. Many cities across the 
United States have or are beginning to develop climate change-related policies. By the end of 2009, there were over 200 US 
municipalities that had or were in the process of adopting climate-related plans including climate action plans and 
sustainability plans (ICLEI, 2009). At least 30 US states have also created a climate action plan (CAP) of some kind (EPA, 
2018). CAPs typically summarize broad policy goals as well as specific programmatic and policy recommendations that 
will be used as GHG reduction measures. As a representative example, the New York State Climate Action Plan includes 
the goal to reduce GHG emissions by 80% below 1990 levels by 2050 (Pattison &Kawall, 2018). 
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The process for developing plans has been highly popular with professionals, politicians and citizens. However, the plans 
call for adopting measures and analyzing impacts that are often beyond the control of the local government. Thus, the 
effectiveness of the plans is often debatable. CAPs are becoming more common. The main question is whether 
communities have capacity, tools and targets in place to make the significant change required by climate change.  

There is a great deal of diversity in what constitutes a CAP. Some are only a collection of phrases designed to motivate 
private individuals while others have a clear set of goals and objectives as well as implementation proposals 
(Bassett&Shandas, 2010). Although national resilience standards are useful, a more successful approach is to use local 
standards that emphasize community hazard mitigation and climate change adoption (Frazier et al, 2013). The existence of 
local political leadership is important in determining the type of plan produced as well as the level of public participation 
that is reflected in the preparation of the document.  

The main purpose of this study is to review local level climate action planning. This study evaluates local climate action 
planning in the US through some selected CAPs which recently have been adapted. In addition, the study analyzes how 
well local governments recognize the concepts of climate change and prepare for climate change mitigation and adaptation. 
The analysis is based on some basic indicators including land use policies, transportation policies, energy strategies, 
resources management, financial tools, communication and collaboration policies and implementation and monitoring 
strategies. In this context, CAPs in regions with deep-rooted experience, especially California, Washington, New York, will 
be the subject of analysis. As a result, this analysis will provide guidance for developing some policy recommendations to 
improve climate change planning at the local level. 
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ABSTRACT 

The area of Bor and the surroundings (Eastern Serbia) have been known for exploitation and processing of 
sulfide copper ores for more than a hundred years. Long-term ore exploitation in the examined area has made 
a great impact on local environment. Bor is a town which was built in the vicinity of The Mining-
Metallurgical copper production. Local government has decided that measuring sites would be in urban-
industrial, suburban and rural areas by automatic and mobile stations for determining the environmental 
impact. The measuring sites were located in the prevailing wind directions and at different distances from the 
dominant source of pollution. Long-term measurement results indicate an increased content of heavy metals: 
arsenic, lead, cadmium, copper and zinc in particulate matter and atmospheric deposition. Concentrations of 
arsenic in particulate matter constantly exceeded the limit value. The average annual lead concentrations were 
within the limit value, where the highest concentration was in the urban-industrial zone (the measuring site 
Hospital) and the lowest one in the rural zone. The increased cadmium concentrations in particulate matter 
appeared occasionally in the urban-industrial and suburban zones. The average annual concentrations of the 
total atmospheric deposition exceeded the limit value in the urban-industrial zone. The maximum average 
monthly cadmium concentrations in the atmospheric deposition were four times higher than the limit value. 
The presence of sulphur dioxide in the air produced acid rain and sulphates in the atmospheric deposition as 
well. Plants show a direct response to the condition of the air. Concentrations of heavy metals were measured 
in subterranean and aerial parts of plants. Surface and subsurface layers of soil around the examined plants 
represent a collection of all pollutants from the air. Bioaccumulation of hazardous materials was analyzed in 
wild sorts of deciduous and evergreen trees. 

Key Words: Environment, Local Government, Air Pollution, Mining-Metallurgical Copper Production. 

 

1. INTRODUCTION 

More than a hundred years of mining activities on the territory of Bor and its surroundings resulted in numerous ecological 
problems and enormous consequences as an inheritance. Mining and copper refining have destroyed thousands of hectares 
of agriculture soil, and polluted running waters. The high levels of polluting matters are present in the air continuously. This 
kind of pollution endangers not only the biotope, but all the living organisms including humans [1]. 

Airborne particles from anthropogenic and natural sources are the particles emitted directly from the pollution source into 
the atmosphere (primary particles) and the particles formed after the physical, chemical and photo-chemical reactions in the 
atmosphere (the secondary particles) [2]. Particles represent a mixture of different components, depending on the local and 
regional parameters and exist in the atmosphere in the form of the carbonate, sulphate and nitrate compounds, organic 
matters, ammonia etc. [3]. They can be classified not only based on their chemical structure but also based on the size of the 
particles. Particles range from aggregates of a few molecules to pieces of dust readily visible to the naked eye. According to 
the size, they can be divided into: fine particles PM2.5 (2.5 μm in diameter), suspended particles PM2.5-10 (2.5-10 μm in 
diameter), and coarse particles (over 10 μm in diameter). There are also particles up to 1 μm in diameter (PM1), known as 
ultra-fine particles. 

The time of particle detention in the lower layers of the troposphere is up to several days, whereas they can retain in the 
upper layers up to several weeks [4]. The industrial and urban-industrial environments are exposed to a higher level of 
pollution compared to the urban and rural environments, since the highest pollution level originates from industry-related 
activities, mining, metallurgy, burning of fossil fuels and wastes, and the traffic as well [5]. The particle emission depends 
on the kind of the technological process and the chemical composition of the processed raw material [6]. The concentration 
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of PM varies due to different weather conditions and topography, as well as seasonal change (the concentration increases in 
autumn and winter). It even varies within a single day [7]. 

The European Union has set the limit value for annual PM10 concentration at 40 μg m-3, whereas the daily limit value is set 
at 50 μg m-3 and cannot be exceeded over 35 times during the year [8]. Furthermore, The Directive 2008/50/EC  has set the 
annual limit value for PM2.5 at 25 μg m

-3 to be met in 2015 (the target value from 2010). The US Environmental Protection 
Agency (USEPA) for PM10, has set the LV of 150 μg m-3, on the daily level not to be exceeded more than once per year on 
average, over a 3 year period. The mean annual PM10 concentration stipulated in the World Health Organization (WHO) 
guidelines is 20 μg m-3 and 50 μg m-3 on a 24-hour level. The daily and annual PM2.5 concentrations are also defined by the 
WHO and amount to 25 μg m-3and 10 μg m-3, respectively [7]. 

Serbian Regulation on limit values, methods of concentration measurements, criteria for determining the measuring sites 
and data records, defines the limit value (LV) for PM10 for  residential areas of 120 μg m-3 on the daily and 40 μg m-3 on the 
annual level [9]. The concentration of suspended particles in the urban areas varies from 60-220 μg m-3. In very polluted 
areas these concentrations can reach the value up to 2000 μg m-3. In the suburban areas the concentrations are lower and 
vary from 10-60 μg m-3. The emitted airborne particles are deposited on the ground. The pollutants (organic or inorganic) 
with diameter larger than 10 μm are known as atmospheric deposition. These particles can reach the running waters by 
getting dissolved and washed out; in this way they represent a threat to the tap water which enters the digestive tract of the 
living organisms [10]. 

Different physical and chemical characteristics of the pollutants can have various effects both on climate changes and 
human health as well. A number of epidemiological studies have demonstrated that atmospheric particulate matter in urban 
areas has a clear correlation with the number of daily deaths and hospitalisations as a consequence of pulmonary and cardiac 
disease responses [11]. The researches have shown that the increased PM10 concentration in the air results in the increased 
number of the health problems ranging from 0.5 to 1.5% in the case of short-term exposure, whereas in the case of long-
term exposure, premature death increases up to 5%.  The polluting particles represent a potential risk for health even when 
their concentration in the ambient air is within the limit values [12]. Mechanism of influence of airborne particles on human 
health, depends on their size and chemical composition [13]. PM10 which contain heavy metals and its compounds are a risk 
to human health, as they enter respiratory system very easily by inhalation, causing acute and chronic diseases [11]. 
Exposure to suspended particulate matter in the air increases the risk of respiratory infections and problems with cardio-
vascular system, but they can also damage the digestive tract, as they enter it through the food chain [11]. 

The inhabitants of Bor and its surroundings are exposed to a great health risk since it is under the influence of various 
polluting substances such as sulphur dioxide and suspended particulate matter with a high content of copper, zinc, arsenic, 
lead, cadmium, mercury, manganese and nickl [4]. The copper smelter, which is part of the Mining and Smelting Complex, 
is the major pollution source apart from the open pit, flotation waste heap and ore waste heap [4].  

 

2. BOR REGION 

The municipality of Bor is located in the central part of Eastern Serbia, in the vicinity of unspoiled natural beauties – 
Homolje and Kucaj mountains, in the Timok region. The Bor municipality occupies an area of 856 km² and it is classified 

among territorially larger municipalities in Serbia, though less populated. Out of approximately 60,000 inhabitants, 40,000 
live in the town and remaining 20,000 in 12 nearby settlements (Zlot, Brestovac, Slatina, Krivelj, Donja Bela Reka, 
Metovnica, Sarbanovac, Ostrelj, Gornjane, Bucje, Luka and Tanda). The average number of inhabitants is 67.2 per km². The 

town of Bor has a relatively low average altitude of 378m, although it is surrounded by high mountains (Stol, Veliki Krs and 
Crni Vrh), whose peaks are over 1000m [2] 

Geographic coordinates of the town of Bor are 44◦25' N latitude and 22◦06' E longitude. The territory of Bor and its 
surroundings is predominantly hilly and mountainous. This region belongs to the Danube river basin [1].  

The predominant economic activities in Bor are mining and metallurgy. Mining in Bor started in 1902. The first smelter 

started working back in 1906, whereas the present smelter was built during the 1961–1968 period and it is the biggest 
source of SO2 and PM emissions in Serbia. Copper is derived by pyrometallurgical method from sulphide copper ores: 
chalcopyrite (CuFeS2), chalcozine (Cu2S) and coveline (CuS). The usual minor constituents of sulphide ores are: Fe and As 
(from arsenopyrite FeAsS), Cd, Pb, Ni, Zn, Mn, as well as precious metals. In December 2014, a new smelter was 
completed without waste gases. 

After flotation, copper ore undergoes a roasting process. Roasting of sulphide concentrate is performed at 600-700C, which 
causes destroying and oxidation of sulphide (chalcopyrite, chalcozine, and coveline) and emission of waste gases with high 
content of SO2. During the smelting process, from the roast, non-smelting components are removed in the form of slag, 
whereas matte is derived. Blister copper is further derived (98% purity), after refining in the converter, while the residues of 
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sulphur oxidize. Sulphuric acid plant process 40% of waste gases, while the rest is discharged untreated into the atmosphere. 
At the same time, PM with high heavy metal content and atmospheric deposition are discharged into the atmosphere, in 
spite of dust removal from the waste gases. Around 2.25 kg of particles per ton of refined raw materials are emitted into the 
atmosphere. Every year the copper smelter emits: 5–8 kg of Zn, 6–25 kg of Pb and 5–20 kg of As per inhabitant of the Bor 
region, where emission depends on the production volume and the content of these metals in raw materials [1]. As a 
consequence of the stand-still in the sulphuric acid plant, the utilization of waste gases from the smelter is reduced, which 
causes a higher concentration of sulphur-dioxide, arsenic and other heavy metals in the atmosphere of Bor. 

Besides production and processing of copper ore, pollution in the environment of Bor is also caused by ore waste heap from 
the open pit as well as the flotation tailings resulting from the process of copper ore benefication. Secondary pollution is 

caused by burning of fossil fuels and it comes from two sources. The first one is traffic, whose emissions continually 

contaminate the air, whereas the second source is the town heating plant, whose coal burning emissions contaminate the air 
during the heating season [2]. 

 

3. ENVIRONMENTAL HISTORY IN BOR 

The primary pollution sources in Bor are mining (surface and underground mining of copper ore) and pyrometallurgical 
production of copper from sulphide. Besides production and processing of copper ore, pollution is also caused by ore waste 
heap from the open pit as well as the flotation tailings resulting from the process of copper ore beneficiation. Secondary 
pollution is caused by burning of fossil fuels and it stems from two sources. The first one is traffic, whose emissions 
continually contaminate the air, whereas the second source is the town heating plant, whose coal burning emissions 
contaminate the air during the heating season [3]. The amount of metals emitted in the atmosphere depends upon the 
production volume as well as upon their content in the starting raw materials. Arsenic is present in copper ore in the form of 
sulphide mineral arsenopyrite (FeAsS). The ore waste heaps from open-pit operations and flotation tailings ponds present a 
serious source of dust, particularly during a dry season. Wind lifts up between 1.1 and 4.5 kg s−1 of dust from waste heaps 

and tailings ponds and it can be transported up to 5 km [1]. The effects of massive long-term pollution present a regional 
problem and are felt in Eastern Europe, West and Central Balkans as well as in the Danube basin [10]. 

 

3.1. Measuring and sampling sites 

Local Government and the Serbian Environmental Protection Agency (SEPA) registered an environmental long-term 
problem in the region of Bor and installed the largest number of measuring stations in the several zones. The measuring 
station in the site Town Park, is located in the urban-industrial area, 800 m southwest of the mining-metallurgical complex 
as the major pollution source. It is the oldest and most densely populated part of the town where the main business, 
commercial and administrative buildings are located. The urban-industrial area of Bor includes the old town core in the 
close vicinity of the industrial area and the mining-metallurgical complex itself (Fig. 1.). 

The site of Mining and Metallurgy Institute (the Institute), is located 1900 m south of the urban-industrial area. The 
measuring site is located in a densely populated residential part of the town. In the close vicinity of the measuring site there 
are several schools and a recreational sports centre (Fig. 1.). 

The site Jugopetrol warehouse (Jugopetrol), is located 2500 m southeast of the pollution source in the suburban zone. This 
area is poorly populated and is characterized by the highest frequency winds (Fig. 1.). 

Besides these three measuring sites, monitoring of the suspended particles concentration is performed at the Hospital site 
and the site Brezonik. The Hospital site is 1000 m away from the pollution source in the westnorthwest direction. It is 
located in the urban-industrial area next to the town hospital. The Brezonik site is located 2000 m north of the pollution 
source in the suburban area.  

Less frequent measurements are performed in the rural settlements of Slatina, Oštrelj and Krivelj, whereas they are rarely 

performed in the tourist areas of Brestovac Spa (9 km west of Bor) and Bor Lake (17 km west-nortwest of Bor) since the 
obtained concentrations are usually within the limit velue (Fig. 1).  

The position of the industrial plants, the volume and the character of the emission, the type of settlement, the map of the 
main traffic routes, the meteorological and topographic parameters are just a few factors which influence the selection and 
distribution of the representing sites for measuring the concentration of the pollutants. 
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Fig. 1. Location of Bor (Eastern Serbia) and map of the study area showing measuring sites in Bor and its surroundings 

 

Measuring of atmospheric deposition was conducted at the 15 measuring sites: Hospital, Forest Section, primary school 
Duško Radović, Institute, Metalurg, Brestovac spa, Jugupetrol, Foil factory, Bor II, Bor lake, Slatina, Brezonik, Krivelj, 

Oštrelj and Sloga. The measuring sites are distributed according to the position of the industrial complex, wind frequency, 
configuration of the terrain and also in the most densely populated urban areas. 

Sampling of biomaterial was conducted at the sites where measuring of suspended particles was done (urban-industrial, 
suburban, rural and tourist zones). 

 

3.2. Materials and Methods 

All the used methods are in accordance with The Law on Environmental Protection of the Republic of Serbia and according 
to The Regulation on limit values, methods of concentration measurements, criteria for determining the measuring sites and 
data records [9]. 

Air quality monitoring includes measurments of: SO2, suspended particles, soot and atmospheric deposition, continuously 
observing the meteorological data. The daily reports include data for wind speed and direction, air temperature, relative 
humidity, atmospheric pressure, etc. 

The equipment for air monitoring consists of mobile measuring device and stationary automatic stations. The concentrations 
of SO2, as well as meteorological parameters, are measured by using a stationary automatic station. The concentrations of 
total suspended particles (TSP), PM10, PM2.5 and PM1 in the atmosphere are determined by mobile analyzer (OSIRIS Dust 
Monitor AGL Air Industries, GB) and the sampling apparatus (M-TYPE Sampler AGL Air Industries, GB). The content of 
heavy metals in suspended particles is analyzed by atomic absorption spectroscopy (AAS, Perkin Elmer, model 1100B) and 
by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES, model „Spektro Ciros Vision“).  

Determining atmospheric deposition is conducted by the sedimentation method. From the deposition, the following is 
determined: the quantity of precipitation, pH value of the precipitation, soluble, insoluble and combustible matter, ashes, 
SO4

2-, Pb, Cd and Zn. 

Concentration of SO4
2- ions is determined by ion analyser, using  ion-selective electrode. The content of Cd and Zn are 

analysed from the obtained ashes, using AAS. 
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3.3. Meteorological parameters of the study area 

The climate of the study area is moderately continental. During the period 2003-2008, the air temperature ranged from 10.6-
11.7ºC; relative humidity from 68-75%; atmospheric pressure from 970.0-973.2 mbar. Long-term measurements indicate 
that there are no significant inter-annual variations of meteorological parameters in Bor, in spite of the trend of increasing 
average annual temperature. The Bor region is characterized by high wind frequency; however, these winds are of moderate 
intensity. The predominant winds in the study area are W, WNW, NW; less frequent winds are E, ENE, ESE, S. As a 
consequence of wind direction, the measuring sites Town Park, Hospital and Jugopetrol, as well as the rural settlements 
Oštrelj and Slatina, are the most endangered ones [13]. 

 

4. AIR QUALITY 

The significance of this research is based on the assessment of mining– metallurgical processes on the levels of SO2 and 
cancerogenic hazardous elements in the air. This work shows the negative influence of pyrometallurgical copper production 
on the air quality (Fig. 2). The growing scientific interest in atmospheric pollution with SO2,metals and metalloids is due to 
their negative influence on human health and transboundary air pollution (Europe). The readership would be interested in 
this paper because it represents the data from recent years when the measured extremely high concentrations of air 
pollutants were far above the air quality standards [14]. 

Annual SO2 concentrations at all the measuring sites exceeded the annual limit value (50 μg m
−3) proposed by the European 

Union [8] and the Serbian Regulation [9], except at the measuring site Brezonik during 2009. Extremely high daily SO2 
concentrations were frequently above the current air quality guidelines. The most polluted areas were the surroundings of 
the measuring sites Jugopetrol and Technical Faculty which are located in the prevailing west and east wind directions, 
respectively. The area of the measuring site Town Park is the second most polluted, due to the vicinity of the main pollution 
source and the influence of east winds that bring the contaminants from the copper smelter. Arsenic annual concentrations 
were constantly above the Limit Velue (6 ng m−3) of the European Commission Regulation [8] and the Serbian Regulation 
[9] during the study period at all the measuring sites. The fact that the daily and annual SO2 concentrations, as well as the 
annual As, Pb, and Cd values frequently exceeded the LVs at the measuring stations in Bor, can rank Serbia, a European 
Environment Agency cooperating country, as one of the most polluted countries in the region and beyond [12]. 

Fig. 2. Air quality and fugitive gases in Bor (Eastern Serbia) 

 

 

5. WATER QUALITY 

In the Bor area, there are river beds of the Bor and Krivelj river. When ore mining from the open pit mine in Bor began in 
1912, the course of the Bor river was diverted through a tunnel to the Krivelj river (Fig. 1). The course of the Krivelj river 
was not changed, but there are two tunnels – collectors under Krivelj and Flotation tailings. Figure 2 shows that the river 
bed of the Bor river continues beyond the industrial zone of the city and the old mine tailings in Bor. However, there are no 
living organisms in that river bed, because it contains municipal waste waters from the city sewage along with industrial 
waste waters. Due to the use of detergents, municipal waste waters are mainly alkaline, but the pH value of industrial waste 
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waters from the Electrolysis Plant, the Smelter and the Gold processing Plant is very low, so the water flowing downstream 
from the town of Bor is very acidic [14]. Under the law on classifi cation of watercourses, the Bor river in its upper course, 
before it enters the collector, has been classified as Class IIa (water suitable for bathing, recreation, fish farming of lower 
quality and livestock farming). Under the same law, the Bor river downstream from Bor is classified as Class IV water 
(water that can be used only after special treatment) [10]. 

Fig. 3. Soil quality and fugitive dust in Bor (Eastern Serbia) 

 

 

6. SOIL QUALITY 

Decades of the impact of wind erosion and atmospheric precipitations have caused contamination of agricultural soil with 
barren soil in the region (Fig. 3). Current legislative framework stipulates the maximum allowable concentration (MAC) of 
dangerous and harmful substances in the soil, as well as permissible acidity of soil. As regards agricultural and other soil in 
the Bor region, the MAC largely exceeds the legal limits. In the Bor area, the soil has been degraded by contaminated 
waters and air containing high concentrations of sulphur dioxide, soot and ash. According to the assessment of the EIA 
study in 2010 [6], about 25,000 hectares of fertile soil in the municipality of Bor and some 4,000 hectares downstream along 
the Bor river and the Timok river (including villages Ostrelj, Slatina, Donja Bela Reka, Rgotina and Vrazogrnac) have been 
devastated by pollution originating from mining activities. Such soil has an increased acidity, its pH value is around 2. 
However, it is important to note that, in addition to the very low pH value of soil, this area is also contaminated by heavy 
metals and arsenic. In order to carry out remediation of the devastated soil, it takes years of growing adequate plants that are 
hyperaccumulators of certain metals or toxins from the soil. These plant species must not be used for human or animal 
consumption, because there is a danger that excessive amount of heavy metals passing through the food chain would be 
toxic to humans [14]. 

It can be concluded that the copper smelter and the tailings ponds of the open pit mines do not have a significant influence 
on soil contents of Al and Fe. Arsenic, Cd, Cu, Pb and Zn contents in the pine, linden and elder soils are the highest in the 
urban–industrial zone. In addition, elder soil fromthis zone had the highest content of the aforementioned elements, which 
gives us a good base for further research. Exceedances of the MAC for As and Cu contents in soil in the rural zones pose a 
risk, because soil in the rural zone is used for agricultural activities, and elements above the normal values can enter the 
food chain [15]. 

 

7. CONCLUSION 

Pollution of air by particles, heavy metals and sulphur dioxide is a longstanding problem in Bor and its surroundings, which 
adversely affects the environment and human health. Meteorological conditions and production in the industrial complex 
have the greatest impact on deposition of particles and heavy metals. It can be concluded that the industrial complex has a 
major impact on air pollution in Bor and its surroundings, while the impact of other anthropogenic factors such as the town 
heating plant and traffic is less significant. It would take a major investment to protect the environment and to make Bor an 
industrial town with clean air. 

Watercourses in the area of Bor and its surroundings are collectors of municipal waste waters, industrial and mine waste 
waters. There is not any facility for wastewater treatment, and this basic living resource is the most polluted in the Bor 
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region, same as the air. Drinking water is transported to Bor from the groundwater of the Zlot and Bogovina rivers, from 
regions that are not affected by pollution of air, water and soil. 

Process of remediation of the devastated soil is time-consuming but necessary in the area of Bor and its surroundings, 
because the soil is contaminated. The area of the damaged soil is estimated at over 25,500 hectares, which accounts for 
60.6% of the agricultural soil in the Bor municipality. High degree of soil degradation has led to a decline in agricultural 
production and to production of low-quality foodstuffs. 

The town of Bor has evolved in the period of one century from a small rural settlement, through a mining colony, into a 
developed urban centre in Eastern Serbia. The majority of the population came from elsewhere. Cultural patterns 
characteristic of a highly urbanized environment have not been developed. The town economy is highly monostructural in 
character, meaning that more than 80% is dependent on mining and metallurgy. These economic branches cause the most 
devastating impacts that are visible. At the same time, these branches have enabled the development and survival of the 
town and relatively high living standards of the population. An increase in environmental awareness can be achieved 
through the education system, strengthening of the NGO sector and development of the information system. Environmental 
awareness of the citizens of Bor is extremely contradictory. On the one hand, there is a highly pronounced awareness of the 
proportions and causes of environmental problems in Bor, and on the other, there is not enough knowledge and awareness 
of the consequences of environmental pollution for further economic and community development, health of the population 
and the state of nature. There is knowledge of the numerous facts about environment threats, but there is not enough 
motivation and citizens actions aimed at solving environmental problems. Furthermore, environmental awareness of Bor as 
a “black spot” is developed more, but not enough as regards its surroundings as the centre of biodiversity in the Balkans and  
Europe. 
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ÖZET 

Tarih yazı ile başlar çünkü geçmişin insan topluluklarıyla fonetik iletişimi sağlar. Kent ve kentli demek de 

tarihin kayıt dokusunu oluşturan yaşam alanlarıdır. Kentler, tarihte kendi kimliğini oluşturan farklı tarzda 

kabiliyetlerin, ilmin, müziğin bir arada olduğu ve gözlemlenebildiği, kırsal hayatın sönük ve sıradanlığından 

uzak yaşam biçiminin benimsendiği mekânsal alanlar olmuşlardır.Neolitik çağdan itibaren Anadolu 

medeniyetlerinde kentlerin ilk kez nasıl ortaya çıktığını, gelişimini ve antik kentlerin tarih içinde birbirleri 

olan etkileşimi incelenerek, Konya-Çatalhöyük’de kent hayatın başlangıcı olarak kabul edilen süreçten 

itibaren “Site” lere, daha sonra “Polis” kent devletlerine ve son olarak da “Koloni” kent yerleşmelerine 

yönelişe neden olan itici etmenler çalışmada ele alınacaktır.Antik kent devletlerinde bulunması gereken 

önemli yapı ve unsurlara bakılarak, kentlerin görünümünü değiştiren fiziksel yapıların sosya-kültürel 

hayattaki yansımaları incelenerek, birçok antik kentin içinde gelişmiş yaşam alanlarını barındıran; 

alışkanlıkları, mimarisi, sosyal ve siyasal semboller temelinde biçimlenen kent kimliği ve kültürlerinin ortak 

noktaları neler olmuştur sorularına arkeolojik ve tarihsel çalışmalar doğrultusunda cevap aranacak konular 

araştırmanın sınırlarıdır. Başvurulan kaynaklar doğrultusunda nicel araştırma yöntemi ile genel bir literatür 

taraması ve belgesel gözlem ile ortaya çıkan olgular aktarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Antik Kent, Kent Kimliği ve Kültürü. 

 

History begins with writing because the past provides phonetic communication with human communities. 
The city and the people living in cities are also the living spaces forming the history.Cities are spatial places 
having embraced the different forms of life, knowledge, and music that can be observed in the history. Cities 
are also far away from the dullness and ordinariness of the rural life. In this study,the emergence and the 
progress of cities after the neolithic age will be studied by considering the interaction between ancient 
cities.This study will also be about the factors leading to the “Site” then the “Police” city states and finally the 

“Colony” city settlements from the time accepted as the beginning of city life in Konya Çatalhöyük. 

Moreover, the social and the physical structures changing the appearence of the cities are examined by 
considering the major elements that should be found in the states. The common points of urban identities and 
cultures shaped on the basis of habits, architecture, social and political symbols are the boundaries of 
research. These boundaries will be investigated in consideration of archaelogical and historical studies. 
Quantitative research method was tried to be explained by a general literature review and documentary 
observation through referenced sources. 

Key Words: City, Ancient City, Urban Identity and Culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

83 
 

 

1. GİRİŞ 

Kentler, tarih ile medeniyetlerin ve de kültürlerin geliştiği, ilerlediği mekânsal alanlar olmuşlardır. İnsanlığın yerleşik 

yaşam biçimine geçişi sonucu şehir hayatının başlaması ile değişim ve dönüşüm gösteren birçok faaliyet alanında insanlık 
sosyal organizasyonlar oluşturarak ilk kez Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 3500-4000 yıllarına yakın dönemde ortaya 

çıkmıştır. 

Yerleşik hayata geçişine neden olan temel etmen nüfus yoğunluğunun oluşturduğu bir grup insanın tarımsal faaliyetleri, 

avcılık ve toplayıcılığa tercih etmeleri ve de daha düzenli olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme isteği olmuştur. Bu 

kapsamda; barınma, beslenme ve temel gereksinimlerin sağlanmasına yönelik faaliyetler ile insanların yerleştikleri alanda 

sürekli olmasını sağlayacak unsurlar önem kazanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında Anadolu topraklarında ilk yerleşim 

örneklerinin hangi zamanla başladığı ve ne gibi sosyal, siyasal, ekonomik ilişkilerle ilerleyerek küçük kent devletçiklerine 

dönüşümü irdelenecek olup,  arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bulgular dikkate alınarak Mezopotamya 
ve Ege bölgesinde doğan önemli uygarlıkların ilk kentleşme hareketlerine genel olarak bakılacaktır. İkinci kısımda ise 
gelişen kent hayatının düşünsel anlamda arka planını oluşturan unsurlara değinilerek ilk kent devletlerinde idari ve 

bürokratik yapının köklerine uzanan dönem ele alınacaktır. Son kısımda, ideal kentin oluşması için düşünsel, kültürel ve 

siyasi yönlerden atılan adımların neler olduğuna bakılarak, demokrasi düşüncesinin Polis kent devletlerindeki yeri ve 
önemi incelenecek olup, kısaca Roma kent devletlerindeki farklılaşan  duruma değinilecektir. 

 

2. KENT KAVRAMINA BAKIŞ VE NEOLİTİK DÖNEMİN İLK KENTLERİ  

Kent, idari ve demografik yapısı ile kültürel ve sosyo-ekonomik durumlarıyla farklı açılardan incelenebilir.  İdari ve 

demografik yönden bakıldığında nüfusun büyüklüğü önem kazanmaktadır. Weber’ e göre bu yeterli bir değerlendirme 

olmaz. Siyasal ve ekonomik yapı biçimiyle kentlerin öncelikli özellikleri arasında; savunmak için kalesi, ekonomik hayat 

için pazarları ile şehrin yasalarının yürütüldüğü mahkemesi ve özerk bir yaşam alanının varlığı (Kavruk, 2002:25-87) 
kentleri diğer yaşam alanlarından ayıran farklı yapıları olmuşlardır. Aristotales kentleri,  klanlar ve köylerin beraber 

bütünleştiği yerler olarak ilk aşamada ailelerin günlük ihtiyaçları karşılayan yerler olarak ilk toplumsal alanlar olarak 
tanımlamıştır.  

Durkheim ise kenti, işbölümü ve dayanışmanın merkezleri olarak görürken; Sorokin, farklı türden insanların bir araya 

geldiği yoğunlaşmış mekânsal alanlar olarak görmüştür. Bir başka kent kuramcısı Wirth’e göre kent, büyük nüfus yapısı ve 

homojen olmayan insanların yaşadığı alanlardır. Rene Maunier’ e göre ise farklı meslek gruplarının, sosyal sınıfların 

yaşadığı heterojen ve karmaşık yerleşme gruplarının (Akt.: Yörükan, 2006:46-47)  olduğu merkezlerdir. Kentlerin üç ana 

özelliğini bu kapsamda nüfus yoğunluğu, mekânsal alanın büyüklüğü ve farklı kültürel ve sosyo ekonomik yapıların 

oluştuğu yerler olarak belirtilebilir. 

İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan dönem Neolitik Çağ adıyla 

anılmaktadır. Çağın başlangıcında besin üreticiliğinin bilinmesine karşın pişmiş toprak kapların daha yapılmadığı, bunların 

yerine sepet, tahta ya da taştan kapların kullanıldığı ilk evre, Akeramik (seramiksiz) Neolitik olarak adlandırılır.  

İnsanlık, henüz kentleri kurmadan önce M.Ö. 10.000’li yıllarda Neolitik Dönem ile birlikte, ilk kez yerleşik hayata 

geçmiştir. Bu dönemde, “Bereketli Hilal” adı verilen Anadolu’nun güneydoğu Toroslarının eteklerinde, ilk köy 

yerleşmeleri kurulmuştur. Diyarbakır-Çayönü, Körtik Tepe; Batman-Hallan Çemi; Urfa-Nevali Çori, Göbekli Tepe gibi ilk 
köy yerleşmeleri, insanlığın toprağa yerleştiği ve üretici bir duruma geçtiği bu dönemde kurulmuştur (Veli, 2003:40-51) . 
Bu Neolitik yerleşmeler, kentlerin ortaya çıkışının ilk öncülleri olmuştur. İkinci öncülü ise, Orta Anadolu’da M.Ö. 7.000’li 

yıllarda kurulan, Konya-Çatalhöyük ile aynı tarihlerde Kuzey Irak’ta kurulan Jarmo yerleşmeleridir (Veli, 2003:57-62; 
Maisels, 1999:185; Köroğlu, 2006:41) .  

Çatalhöyük’te evler, birbirine bitişik ve kerpiçten yapılmıştır. Evlerin girişi damların üzerindendir. Evlerin birbirine bitişik 

bir şekilde yapılması; Çatalhöyük’ün, dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunmasını sağlamıştır. Arkeologlara göre, 

nüfusu 10.000 civarında olan Çatalhöyük, artık köy diyebileceğimiz bir yerleşimin özelliklerini çoktan aşmıştır. 

Çatalhöyük’teki yapılaşma, kentlerin ortaya çıkışının habercisi olmuştur.  

Bu iki öncülün ardından ilk kentler, M.Ö. 4.000’li yılların sonlarında Güney Mezopotamya’da ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Sümerler tarafından kurulduğu kabul edilen, etrafı surlarla çevrili ve bir tapınak etrafında diğer yapıların yer almasıyla 

şekillenen ilk kentler, aynı zamanda siyasal olarak birer kent devletiydi (Mieroop, 2004:39-49). Site adı verilen bu kent 

devletleri Ur, Uruk, Eridu, Lagaş, Kiş ve Larsa olarak tarih sahnesinde yer almışlardır. 

Sümerlerin, Mezopotamya’da kurduğu kentlerin benzerleri, M.Ö. 4.000’li yılların sonlarında Mısır’da da kurulur. Mısır’da 

kurulan bu kent devletleri, “Nom” adıyla bilinmektedir. Anadolu’daki kentler ise, İlk Tunç Çağı başlarından itibaren 

kurulmaya başlar (Veli, 2003:100-103). Çanakkale-Troia, Kayseri-Kültepe ve Konya-Karahöyük, Anadolu’da bu dönemde 

kurulan kentler arasında yer alır.  
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Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’da zamanla kentler, belli bir siyasi gücün etkisiyle birleştirilmiş ve böylece söz konusu 

coğrafyalarda mutlak krallıklar ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Mezopotamya’da Akad, Babil ve Asur; Anadolu’da Hitit; 

Mısır’da ise, Mısır Krallığı kurulmuştur.   

Böylece doğu toplumlarında, M.Ö. 2.000’lerden itibaren, merkezi mutlak krallıklar kurulurken; Ege-Yunan dünyasında 

Mykenler, daha çok federatif bir siyasal yaşamı benimsemişlerdir (Gordon, 2005:175-200). Ancak M.Ö. 1.200’lü yıllarda 

ortaya çıkan “Deniz Kavimleri Göçü” Ege’de Myken, Anadolu’da ise Hitit Uygarlığı’nın yıkılmasına yol açar. Mısır 

Krallığı, bu olumsuz gelişmeden kendini zor kurtarır.  Söz konusu bu göç dalgası, Myken ve Hitit gibi iki güçlü devleti 

yıkmakla kalmaz; kentler de, göçle gelen topluluklar tarafından yakılıp yıkılır. Bu sebeple bu göç dalgası, söz konusu 

bölgelerin kentleşme sürecine büyük bir darbe vurmuştur.  

M.Ö. 1.200’lerde başlayan ve M.Ö. 850 yılına kadar devam ettiği düşünülen, “Karanlık Çağ’ın” ortaya çıkmasının gerçek 

sebebi de, kentleşmenin bu süreçte gerilemesi olmuştur. Ne var ki son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar, Karanlık Çağ’ın 

400 yıl sürmüş olduğu bilgisini tartışmalı hale getirmiştir. Çünkü M.Ö. 1.200’lerde büyük bir darbe alan kentleşme süreci, 
en azından M.Ö. 1.000’li yıllardan itibaren yeniden oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda yapılan arkeolojik 

kazılar, bu ifadeyi doğrular niteliktedir (Taciser ve Hakan, TAY Dosyası). 

 

3. MEZOPOTAMYA VE EGE BÖLGESİNDEKİ ÖNCÜL KENTLEŞME HAREKETLERİ  

İlk kentlerin oluşumuyla ilgili birçok görüş ortaya atışmıştır. Birinci olarak, kentlerin “Ekonomik (Pazar)" merkezli diğeri 

ise “Tapınak” merkezli kurulduğu tezidir. Mezopotamya’da ilk kentlere ilişkin Pazar merkezli oluştuğuna ilişkin tezin 

özellikle Göbekli Tepe kazılarında kentin tapınak etrafında yoğunlaştığına ilişkin deliller sunmuştur. Bu anlayışla, önce 
tapınaklar inşa edilmiş ve avcı toplayıcı insan grupları tapınakların bakım ve düzenlenmesi işlerini idare etmek için 

kalabalık gruplar halinde tapınaklar çevresinde toplulaşan yerleşik hayat düzeni oluşmaya başlamıştır. İlk örneklerine 

Mezopotamya’da karşılaşılan tapınakların, kentin içinde ihtişamlı yapısıyla; dini, iktisadi, ticari ve sosyal hayatı 

biçimlendirdiği görülmüştür. Tapınak çevresinde siyaset, eğitim, astronomi gibi alanlarında faaliyet gösterdiği yapılan kazı 

çalışmalarında anlaşılmıştır. 

Sümer medeniyetince kurulan Mezopotamya kentleri bağımsız olarak sınırları belirlenmiş toprak parçalarına sahip, en 

tepedeki kralın ilahi güçlerin temsilcisi olarak düşünüldüğü ve “ziggurat” adı verilen tapınakları olan küçük kent 

devletçikleri görünümündedir. Dönem itibariyle tapınaklar kentlerin kalbi haline gelmişlerdir.   Kral, idari anlamda 
çalışmalarını yapmakta ve ekonomik-ticari işler ile diğer alanlarda çalışmalarını bu bölgede sürdürmüştür. Kazı çalışmaları 

neticesinde depo ve zanaat atölyeleri ile öğretim gördükleri yerler tapınak çevrelerinde konumlanmıştır. Tarımsal 

faaliyetlerde ekim-hasat gibi alanlarda alınan kararların belirlenmesinde de tapınakların gözlemevi ve ruhani anlamda 

kullanıldığına ilişkin izlere rastlanılmıştır.            

Ege ve Yunan dünyasında, kentlerin ne zaman ve nerede kurulmaya başladığı tartışmalıdır. Ancak bazı araştırmacılar, Ege 

dünyasında ilk kentlerin, Girit’te kurulan Minos Uygarlığı ile birilikte ortaya çıktığını ileri sürmektedirler (Tekin, 2007:28). 
Mezopotamya ve Anadolu’da, kentlerin etrafı surlarla çevrili olmasına rağmen, Girit’teki kentlerin etrafı surlarla çevrili 

değildir. Çünkü Girit’teki kentler, deniz sayesinde doğal olarak korunabilmiştir. Bu sebeple Minos Uygarlığı, kentlerin 

etrafını surlarla çevirme ihtiyacını hissetmemiştir. Daha sonra M.Ö. 1750’li yıllarda Ege dünyasında, Myken Uygarlığı 

etkinlik kazanır ve Yunan anakarası, Ege adaları ve Akdeniz’de yeni kentler kurmaya başlar (Akarca, 1987:8-9).  

Ege-Yunan dünyasında, kentleşmenin yeniden başlaması önce Batı Anadolu kıyılarında görülmüştür. Dor göçlerinin 

etkisiyle, Yunan anakarasından göç eden Aiol ve İon toplulukları, M.Ö. 10. yüzyıl başlarından itibaren Batı Anadolu 

kıyılarına yerleşerek, buralarda yeni kentler kurulmuştur. Anadolu’nun Güneydoğu, Doğu ve iç bölgelerinde ise, M.Ö. 11. 

yüzyıldan itibaren yeni kentlerin oluşturduğu uygarlıklar şekillenmeye başlamıştır. Zincirli ve Melid gibi kentler, Geç Hitit 

Beylikleri’nin; Tuşpa, Urartu’nun; Gordion, Phrygler’in; Sardes ise, Lydia’nın kuruluşuna öncülük etmiştir (Tekin, 
2007:127-128). 

M.Ö. 10. yüzyıldan itibaren Yunan anakarasından göç eden Aioller, İzmir’in kuzeyinden Troas Bölgesi’ne kadar olan 

yerlere; İonlar ise, İzmir’in güneyinden Karia Bölgesi’ne kadar olan yerlere yerleşmişlerdir. Ayrıca M.Ö. 9. yüzyılda 

Dorlar’dan oluşan bir topluluk da, Karia Bölgesi’ne göç ederek yerleşmişlerdir (Veli, 2007:106-107). Bunlardan Aioller ile 
İonların isimleri, zamanla yerleştikleri söz konusu bölgelerin adı haline gelirken; Dorlar, Karia Bölgesi’ne isimlerini 

verecek kültürel etkinlikte bulunamamışlardır.  

İonia Bölgesi; doğuda Lydia, güneyde Karia, kuzeyde Aiol Bölgesi ile komşudur. Batısında ise, Ege Denizi vardır. Bölgede 

Hermos (Gediz) ve Maiandros (Menderes) nehirleri bulunmaktadır. Bölgenin yerli halkları, Leleg ve Karlar’dır. İonlar, bu 

bölgede on iki kent devleti kurmuşlardır.  

Herodotos’a göre, bu kent devletleri şunlardır: Miletos (Balat), Ephesos (Selçuk), Myus (Avşar Köyü), Priene 

(Güllübahçe), Kolophon (Değirmendere), Lebedos (Gümüldür), Teos (Sığacık), Klazomenai (Urla), Phokaia (Foça), Samos 

(Sisam Adası), Khios (Sakız Adası) ve Erythrai (Ildırı bölgesi) (Herodotos, 2004:64-65).  

M.Ö. 10. yüzyılda Batı Anadolu kıyılarında kurulan  kentler, aynı zamanda “Polis” adı verilen birer kent devletiydiler. Bu 

kent devletlerinin oluşmasında, Fenike Uygarlığı’nın büyük etkisi olmuştur. Kent devletini, genelde bir polis oluşturmakla 
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birlikte, bazen birkaç kent ya da daha küçük yerleşim yerlerinin bir araya gelerek, “Synoikismos” adı verilen mekanları 

oluşturmuşlardır. 

Batı Anadolu’da kurulan Aiol ve İonia kent devletleri, M.Ö. 750 yılında başlayan ve yaklaşık olarak iki yüzyıl süren Büyük 

Kolonizasyon Hareketleri sırasında, “Emporion” adı verilen koloni kentleri kurmuşlardır. Bu konuda, en etkili kent devleti 

Miletos’tur. Ancak Yunan anakarasındaki, Atina ve Korinth gibi kent devletleri de bu süreçte koloniler kurmuşlardır. 

M.Ö. 6. yüzyılda kurulan yeni kentlerde, Hippodamos’un “Izgara Kent Planı” uygulanarak, kentler planlı bir şekilde 

yapılandırılmaya başlanmıştır (Akarca, 1987:8-9). Kentlerin bu şekilde planlı hale getirilmesi, kentsel alandaki mimari 

yapıların, nereye ve ne şekilde yapılacağının da planlanmasını gündeme getirmiştir.  O dönemin koşulları incelendiğinde 

kentsel planlama anlayışının önemli örnekleri ortaya çıkmakta ve kentsel hareketler güçlenmeye başladığı görülmektedir. 

Bir Antik kentte ya da kent devletinde bulunması gereken bazı önemli unsurlar vardır. Bu unsurlar şunlardır: Birincisi; 
yukarı şehir olarak kabul edilen Akropol’dür. Akropol, genelde yüksek bir tepe üzerine yapılandırılmıştır. Etrafı surlarla 

çevrilidir. Burada, askeri tahkimatlar ile tanrı ve tanrıçalara adanmış tapınaklar yer almaktadır.  

İkincisi ise, aşağı şehir diyebileceğimiz Agora’dır. Burada; idari, adli ve ticari yapıların yanı sıra stoa ve çeşme gibi daha 

başka yapılar da bulunmaktadır. Tapınaklar, ilk zamanlar sadece Akropol’de yapılırken, daha sonraları Agora’da da inşa 

edilecektir (Wycherley, 1986:32-79). 

Demokratik yönetimlerin kurulduğu, M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren kentin yönetiminde, Halk Meclisi (Demos/Ekklesia), Kent 

Danışma Meclis (Boule) ve Boule’ye bağlı hizmet veren “gymnasium” gibi önemli meclisler ve idari birimler etkili olmaya 

başlamıştır.  

Antik kentlerde, bu meclisler ve onlara bağlı hizmet veren idari birimler için yapılmış, kamu binaları bulunmaktaydı. 

Ayrıca bu kentlerde stadyum, tiyatro, gymnasium gibi sportif ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği, daha başka yapılar 
da vardır. Kent dışında ise, mezarlık diyebileceğimiz “Nekropol” alanları bulunmaktadır.  

Kent devletlerinde, nüfusun görece çok az kısmını, özgür yurttaşlar oluşturuyordu. Siyasal haklardan yararlananlar da 

sadece bunlardı. Bunların dışındaki toplumsal kesimde; çocuklar, kadınlar, kentte bulunan yabancılar ve köleler yer 

almaktaydı. Bu sebeple kent devletindeki demokratik yapının, “Özgür erkeklerin” hâkim olduğu, siyasal bir özellik 

gösterdiği yolunda eleştiriler yapılmaktadır (Tekin, 2007:28-34). 

 

4. ESKİ YUNANDA İLK KENTLERİN (POLİS) UNSURLARI VE MİTOLOJİK KÖKENLERİ  

Tarihi dönemler içinde Eski Yunan kentlerinin her anlamda ayrı önemli özellikleri vardır. Kent planlaması ve özgür 

demokratik düşünce yönünde gösterdikleri gelişimler ilk kentler açısından farklılaşan özellikleri olmuştur. Bu itibarla, Eski 

Yunan kentlerinin mekânsal olarak yerleşimlerini belirleyen ölçütler arasında düşünsel anlayışı önemli bir yer tutmuştur. 

Kenti, "sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme 

gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az kişinin tarımsal uğraşıda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha 

yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi”, olarak tanımlayan Keleş, tarımsal faaliyetlerin yerini 
işbölümü ile uzmanlaşmanın önem kazandığı mekanlar olarak görmüştür. 

Üretim ilişkileri ile üretim güçlerinin bütünleşerek yaşanarak değişim gösterdiği alanlardır. Kentler, tarihi süreçler içinde 
farklı iş kollarının çeşitlenerek biçimlenmesi ve yeni alanlarında bu süreçte ortaya çıkmasına ortam hazırlayan alanlar 

olmuşlardır. Bumin’e göre de kentler, “insan ilişkilerini, onları belirleyerek, çerçevelerini ve dekorlarını düzenleyerek 

yaratacağına inanmakta ve yaratmak istemektedir”.  Bu anlayışla bakıldığında kent, ekonomik ve toplumsal değişimlerin 

egemen olduğu yerlerdir.  Buradaki değişimi sağlayacak güç ise düşünsel anlamda yenilikçi fikirlerin ve planların kent 

hayatında uygulamaya geçirilmesidir.  Dönüşümü sağlayacak katalizör bu esasla düşünceler ve idealardır.  Ağaoğullarına 

göre, Eski Yunan’da düşünce kentin kızıdır.  İnsanların özgürleşerek değişim gösterdiği mekanlar kentler olmuşlardır. 

Pirenne ise, kentler aracılığıyla oluşan özgür ortamların her yurttaş için eşit olanak ve ayrıcalıklar sağladığını ve özgürlük 

kazanmak için kent toprağında yaşamanın kafi geldiğini belirtmiştir. 

Kentlerin tam olarak kendini göstermeye başladığı dönem M.Ö. 4000 yıllardır. Bu ilk kentler küçük köy ve kasabalardan 

farklı olmayan alanlar olmuşlardır (Hatt-Reiss Jr, 2002:29). İlk kentler verimli toprakların olduğu Mezopotamya’da 

meydana geldiği ve bu bölgede oluşan ürünlerin elde edilerek korunması için güvenlik ihtiyacının doğması ile gelişim 

göstermişlerdir. 

Tarihsel süreçte artık ürünün kazanım göstermesi ile güvenlik güçlerinin oluşmasının yanı sıra farklı meslek gruplarının da 

yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır. Kentler,  kırsal mekanlardan ayrımlaşmaya başlaması ile insanların neden bu 

alanlarda bulunarak hayatlarını ikame ettikleri sorularının sorulması düşünsel siyasal yapılarında ilk temellerinin atılmasına 

neden olmuşlardır. 

Kent olmadan düşüncenin olmayacağı ve düşünce ile kent arasındaki çift yönlü etkileşimler görülmüştür. Özellikle, 

“Agora”, düşünce ile kent arasındaki etkileşimin yoğun yaşandığı mekanlar olmuşlardır. Agorayı düşünce merkezi olarak 
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olarak gören Wycherley’ göre, kamusal bir anlayışla şehrin merkezi ve atan kalbi benzetmesini yapmıştır (Wycherley, 
1986:40). 

Eski Yunan kenti hem düşünsel anlamda gelişmişken hem de demokrasinin temel alındığı yerler olmuşlardır. Sınıf 

farklılıklarının yerine özgür düşüncenin mekanları olarak, kent, düşünce ve demokrasi birbirini etkiyen üçlü yapı meydana 

getirmişlerdir (Ağaoğulları, 1996:4). 

Perikles döneminde en parlak yıllarını yaşayan Eski Yunan kenti, farklı çıkarların birlikte olduğu bir yapıya sahipti. 

Zamanla bu çıkarların korunması ile Polis’te önem kazanmaya başlamış ve daha sonra, akropolis’in de işlevinin azalması 

sonucu yalnızca tapınak yeri olarak kullanılmaya başlanarak, sınıfsal çekişmelerin artışı da Polis’te düşünce şeklini de 

değiştirmeye başlamıştır. 

Eski Yunan’da kent devleti olan Polis, M.Ö. VIII-VII. Yüzyıllarda ortaya çıkan, dini, askeri, ekonomik ve siyasal bir bütün 

olarak günümüz devletlerinin ilk öncülleri olmuşlardır. Devlet olmasının ötesinde, uygarlığın simgesi, barbar toplumlardan 

Yunan toplumunu ayıran, tanrıların Yunanlılar’a bağışlandığı üstün değerde bir arman olarak görüldüğü alanlar olmuşlardır 

(Göze, 1986:1). Çoğu Yunan düşünürü için Polis, aynı zamanda ideal bir toplumdur.  Yunanlı düşünürler, Polis’ten küçük 

ya da büyük toplumsal ve siyasal birimlere pek ilgi göstermemişlerdir (Şenel, 1996:113). 

Aristoteles, aileden köye, oradan da kente geçilerek mükemmel olanın kent olduğunu söylemiştir. Aristoya göre, “bir araya 
gelmenin her türlüsü iyiyi” benimsemektedir ve en büyük iyi’yi sağlayan birlik de “polis” ve “politik toplum” olarak 

tanımlanmaktadır (Lana, 1995:137-138). Polis, o tarihsel dönem içinde mükemmel yaşam biçimini temsil eden mekanlar 

olarak görülmüşlerdir. 

Polis’in yaşam şeklini etkileyen önemli unsurlardan birisi de din’dir. Dini birim olarak Polis’de koruyucu ve yol gösterici 

tanrılar vardır. Bir Yunanlı için Polis dışında yaşam düşünülemez. Kişi, Polis içinde yaşaması tanrıların himayesi ile 

olmaktadır. Bu nedenle, kişinin tüm faaliyetleri Polis’in anlayışına uygun olmalıdır (Göze, 1986:1). 

Eski Yunan’da Polis’in konumu doğal savunma şartları dikkate alınarak belirlenmiştir. Kentin çekirdeğini oluşturan 

“akropol” (akropolis), çok yüksekte ve savunulabilen bir tepede konumlanmıştır. Kentin kalanı, akropolün yamaçlarında 

kümelenmiş ve bu kümelenmenin merkezi olarak da Agora yer almıştır (Wycherley, 1986:5). Kentin siyasi ve yönetsel 

merkezi olan Agora, kentin diğer bölgelerine sokaklar ile bağlanmıştır. Agora ve akropol, kentin siyasal ve yönetsel 

bağımsızlık simgeleri olmuşlardır. Agora, kent içinde toplumsal merkez olarak da önemli bir yere sahipti (Owens, 200:3). 

Eski Yunan kent yapısının biçimlenmesinde ana unsur din olmuştu. Kent kutsal olan ve yüksek bir tepede olan akropolün 

bulunduğu yerin yamaçlarında kurulmuş ve kentin savunulmasını da kolaylaştırmıştı. Bilimsel düşüncenin bu süreçte 

gelişmesi ile kent de dönüşüme uğramıştır. Platon’un, herkesi eşit gören “aritmetik eşitlik” anlayışından “geometrik eşitlik” 

anlayışına doğru kayış önemli bir dönüşüm noktası olmuştur. Bu değişim süreci, V. Yüzyılın sonlarında, kentlerin, sırtını 

kıra dönmesi ( surlarla kentin çevrelenmesi) ile başladığı düşünülmektedir. Daha önceki dönemde mekana hakim olan dik 
caddeler ve dikdörtgen şeklindeki tapınaklar ve anıtlar, etkisini bu yüzyılda da sürdürmüştür. Ancak, bu yüzyıldan sonra, 

bu dik çizgiler ve geometri etkisini, kentin her noktasındaki planlamada, konut alanlarında da kendini göstermiştir (Bumin, 

1990:33). Bu plan, dik açıyla kesişen düzgün sokaklarıyla, “ızgara” ya da “dama tahtası adı verilen plandır” 

(Wycherley,1986:14). 

Eski Yunan kentinin iki ana unsuru olan akropol ve agora ise dönemler itibariyle değişmiş olup, dinsel, tanrısal ve 

kutsallığı temsil eden akropol büyük ölçüde değerini yitirmiştir. Özgür düşünce ve demokrasi ile halkı temsil ederek 

simgeleyen Agora zamanla daha çok önem kazanmıştır. 

Yunancada kullanılarak tarih sahnesinde yerini almış olan Mitos sözcüğü, “tabiat güçlerinin kişiselleştirilmesi, canlı 

varlıklar veya ölümsüz tanrılar halinde tasarlanması” olarak kabul görmüşken, mitoloji ise “mitosların bilgisi ve 

mitosların sistemli bir şekilde toplamı” olarak tanımlanmıştır (Necatigil, 200:7). Mitoslarda, doğa, tanrılar ve insanlar 
arasındaki ilişkiler ile meydana gelen olayları tanrıların düşüncesinin bir ürünü olarak anlatılmıştır. Eski Yunan’da tarih 

yazmanın aristokratların işi olduğu düşünülerek mitoslar, aristokratik değerleri, aristokratik düzeni, kısacası aristokratik bir 
dünya görüşü oluşmuştur (Şenel, 1996:123).  

Eski Yunan’da gerçek ile gerçeküstü, mitoloji ve Polis iç içe girmiştir. Kent, kentli ve her yurttaşın kendi tanrısı, Eski 

Yunan kentinin (polis) üç temel unsurunu oluşturmaktadır. Kurallar kentin kaderi açısından önemliyken, kentin tanrısı ile 

yurttaşlarında kaderinin ortak olduğu düşünülmüştür. Her kentin tanrısı olduğu gibi, bu tanrının bir heykeli (Palladion) 

bulunur. Polis’te ortak kader düşüncesi olduğu için, Polis’in kaderi bu heykelin (Palladion) yıkılmamasına bağlı olduğuna 

inanılır. Eski Yunan’da kentin toplumsal yapısını anlamak için Homeros destanı (mitoslara) olan M.Ö. 9-10. yüzyılda 

yazılmış İlyada eserinde önemli ipuçları görülebilir. 
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5. İLK KENTLERİN İDARİ YAPISI VE KENT KİMLİĞİNİN İLK İZLERİ  

M.Ö. 1500 ile 1000 yılları arasında Sümerler, İbraniler ve Babilliler gibi  kavimler (McNeill, 2001:19) var olmaya başlamış 

ve “Polis” adı verilen  M.Ö 8’inci yüzyıllardan itibaren kent devletleri kendini göstermiştir (Ağaoğulları, 1994:11). Antik 
kent olarak Polisler köylerin birleşmesiyle oluşmuşlardır (Ağaoğulları, 1998:12). Ekonomik hayatın ilerlemesi sonucunda 

gelişen ticari ilişkiler ağı paranın kullanılmasına yol açarak Pazar üretiminin hızlanmasına neden olmuştur. Köy 

merkezlerindeki bu ticari canlanma yerleşim yerlerini giderek büyütecek ve köyden kasabaya geçişin ilk basamaklarını 

oluşturacaktır. 

İlk kentler (Polis) bu süreçte dini ve kültürel açılardan da merkez olmaya başlamıştır (Liebeschuetz, 1991:1). Bu 

merkezileşme sonucunda yüzlerce bağımsız köyün ortak bir kamusal idari mekanizmaya geçişin ilk adımı sayılabilecek 

yargı sistemi de bu dönemde oluşmaya başlamıştır.  

Site devletleri bugünkü kentlerin temelleri olarak sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri birlikler ile bağımsız bir hukuki ve 

siyasi düzene sahip yapıların ilk aşaması olarak da görülmüştür (Okandan, 1959:224). Kent hayatının zamanla 

demokrasinin daha sık yaşandığı alanlar olarak eski Yunan Siteleri dönemin merkezleri olmuşlardır. M.Ö. 1’inci yüzyılda, 

Roma İmparatorluğunun güçlenmeye başlamasıyla birlikte Yunan Polis kentleri demokratik özelliklerini yavaş yavaş 

kaybetmeye başlamışlardır (Morris, 2000:28).    

Eski yunan kent devletleri sonrasına gelindiğinde Roma dönemi olarak değerlendirilen süreç içinde Akdeniz havzasındaki 

kent devletlerinin birçoğu birleştirilerek daha çok kentsel konfederasyonu andıran disiplinli bir idari yapılar oluşmuştur 
(Benevolo, 1995:22). Roma kentlerinin belirgin özelliği olarak surlar ve sağlam savunma anlayışını barındıran büyük 

duvarları olmuştur (Liebschuetz, 199:2). Kentin yönetiminde toprak sahipleri ile seçkinlerden oluşan soylu kişilerin 

seçildiği meclisler oluşturmuştur (Pirenne, 1994:104).  

Roma kent devletlerinin mimari özelliklerinde hamamlar, su kemerleri ve arenalar dikkat çekmiştir. Kentler federasyonu 
olarak da değerlendirilebilen Roma İmparatorluğu (Kılıçbay, 1993:72) iki ana unsura sahipti. Bunlar, kent yönetimi ve 

kamusal toplanma alanlarıdır. Kentin tasarlanmasında esas olarak tapınak ve oyun sahaları ile halkın gıda, hamam ve 

arenalarda gösterilere katılımını sağlayacak yapıların oluşturulması olmuştur (Bumin, 1995:55).   Devletin hamamlarında 

temizlenerek gıda yardımı alan yoksullar da her gün arenalarda gösterileri izleyerek imparatorluğa olan bağlılıklarını bu 

anlayışla sürdürmüşlerdir. Aslında bu süreçte eski Yunan Site kentlerindeki sosyal ve siyasal özerkliğin azalarak yeni 

dönemde daha güçlü idari yapının varlığına giden yaşamın temelleri olmuştur. 

Platon, “Devlet” adlı ünlü eserinde kentlerin süreç içinde yaşamaya başladığı sorunlarla ilgili olarak; bir şehri ve insanların 

karakterlerini tuval olarak düşünerek temiz bir tuval verilmelerini veya tuvallerini kendilerini temizlemedikçe yaşayanların 

bir şehrin ya da bireyin üstünde çalışmaya başlamayacağını söylemiştir (Platon, 2003:21). “Eksiksiz bir Site’nin mümkün 

olduğunu ancak bunu sağlayan gücün halk yerine aklı yoluyla doğru kararları alabilen filozof olduğunu belirtmiştir. Adil 

Site’nin idealar yoluyla kurulacağını ve dünyadaki temel değerlerin varlığını kanıtlayarak bu düzenin tüm dünyada 

uygulanmasını sağlamaktır. Kentler bu idealarını tam olarak hayata geçirdikleri zaman adil bir yapıya ulaşılabileceğini 

söylemiştir (Platon, 2002:21). Platon, devlet ve kanunlar adlı eserinde ideal Site nüfusunu 5040 olarak kabul etmiştir. Kenti 
ülkenin ortasında kurulması ve oval bir meydan ile bu meydanı çevreleyen tapınaklara yer verilmesi konularını belirtmiştir 

(Bumin, 1998:47; Platon, 2003:22-28). 

Roma İmparatorluğu dönemi esas olarak surlarla çevrilerek gelişen kentlerin güçlendiği ve savunma amacıyla surların 

birleştirilerek kent merkezlerinin çevresine büyük yapılar yapılmasıyla ünlenmiştir. M.S. 3’üncü yüzyıldan itibaren Roma 

İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmasına neden olan dikkat çekici etmenlerden birisi de, kentlerin 
seçkin varlık yönetici gruplarının kentte oturan hemşerileriyle olan ilişkileriyle biçimlenen toplumun ortak alandaki 
rollerine yön veren halk meclislerinin giderek oligarşik bir yapıya bürünmesi ve “kentin ruhu” olarak kabul gören meclisler 

yerine belirli seçkin kişilerin yer aldığı ve belli kesimlere yönelik kararların alındığı bir anlayışın egemen olması   kentsel 
kimliğin biçim değiştirmesi açısından önemlidir. 

 

SONUÇ 

Kentler, toplumsal, ekonomik, siyasal, sosyal ve mimari özellikleri ile doğal kaynaklarının kullanılması açılarından da 

farklılaşan değerleri sonucu kendilerine özgü niteliklere sahiptirler. Gelişen iktisadi koşulların etkileriyle artan nüfus 
kentsel mekanı şekillenmeye başlamış olup, aslen kent kişiliğine örnek olan dini tapınak merkezlerinin, ulaşım yolları ile su 

kanallarının ve halk meclisleri ile büyük toplantı arenaları arkeolojik kazı ve yazılı kaynaklar yardımıyla açıkça ortaya 

çıkmıştır. Kentlerin görsel özelliklerini oluşturan mimari yapılar, dinsel mekanlar, kamusal binalar ve meydanlar ile yol, 
park ve diğer alanlar esasen kentin kimliğini ve kültürel geçmişi ile gelen değerleri içinde barındıran yaşayan organizmalar 
olarak bu kapsamda değerlendirilebilir. 

İlk kentlerin sınırları ve nüfusunun gelişmesi neticesinde hukuksal anlamda örnek metinlerin varlığını gerekli kılarak 

kurumsallaşmış mekanizmalara olan ihtiyacın artması neticesinde bürokrasi ve ordu gibi yapılar giderek önemli hale 

gelmiştir. 
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Tarım alanlarının genişlemesi, Anadolu içinden geçen ana ticaret yollarının denetim ve kontrolü ile görece refah ve 

zenginlik sağlanmış; ortaya çıkan güçlü ekonomiler kent nüfusunun kalıcı olmasını kolaylaştırarak aslında kentleri daha 

çok tüketici konumuna da getirmiştir. Ekonomik ilişkiler ağının ve yönetici kesimin istekleri ile yöneliş gösteren politik 
kararların da ilk kentlerdeki yaşam biçiminin şekillenmesinde hayati öneme sahip olmuştur. 

Demokratik idari anlayışların gelişim göstermesine yönelik ilk önemli somut verilerin de M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren bu 
esasla Halk Meclisleri, Kent Danışma Meclisleri ve yeni yeni kurulan idari birimler olarak şekillenmeye başlamıştır. 

İnsanların sosyal organizasyonlar ile bütünleştiği tiyatrolar, stadyumlar ve ‘gymnasium’ gibi mimari yapıların ilk kentlerde 
kendini göstererek,  üretim ilişkilerinin kentsel pazarlarda güçlendiği ve iktisadi faaliyetler sonucu ekonomik ilişkiler 

ağının zenginleşerek geliştiği mekanlar antik kentlerden günümüze gelen önemli değerler olmuşlardır.  
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ÖZET 

Türkiye’de yerel yönetim tarihinin 1855 yılında Şehremanetinin İstanbul’da kurulması ile 

başladığı bilinmektedir. O dönemde başkentte belediye teşkilatının kurulmasını takiben süreç 
vilayet nizamnameleri ile taşrada da belediyelerin kurulması ile devam etmiştir. Tarihimizin ilk 
anayasası olan 1876 tarihli Kanun-u Esasi ile belediyeler anayasal kuruluş olma niteliğini 

kazanmıştır. Kanun-u Esasinin 112. maddesinde belediyeler düzenleme konusu yapılmış ve 

belediyeler hakkında özel kanun çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa’nın amir 

hükmünün gereği, 1877 yılında “Dersaadet Belediye Kanunu” ile “Vilayât Belediye Kanunu” 

nun Meclisi Umumi tarafından kabul edilmesi ile yerine getirilmiştir. Bu çalışmada 5 Ekim 
1877 (27 Ramazan 1294) yılında yürürlüğe giren “Vilayât Belediye Kanunu”nu öngördüğü 

belediye yapısı; görevleri, organları, organlarının iş başına gelme yöntemleri, personeli ve mali 
kaynakları gibi konular bağlamında tanıtılmaktadır. Söz konusu inceleme kanunun orijinal 
metni üzerinden yapılmış, ayrıca dönemi anlatan ilgili literatürden de yararlanılmıştır. Bunların 

yanında tarihimizin ilk belediye kanunu olan bu kanunun oluşturduğu belediye yapısı yeri 
geldiğinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Belediye, Belediye Tarihi, Vilayât Belediye Kanunu. 

 

ABSTRACT 

It is known that the history of local government in Turkey started with the establishment of 
Şehremaneti in Istanbul in 1854. Following the establishment of the municipal organization in 

the capital at that time, the process also continued with the establishment of municipalities in 
rural cities by the provincial regulations (vilayet nizamnameleri). By the first constitution of 
our history Kanun-u Esasi dated 1876, municipalities became constitutional institutions. In the 
Article 112 of Kanun-u Esasi, municipalities started to be regulated, and a special law to be 
enacted was ensured. “Dersaadet Municipality Law ” and “Vilayat Municipality Law” were 

approved by the General Assembly (Meclisi Umumi) in 1877, and the mandatory provision of 
the constitution was fulfilled with that approval. In this study, “Vilayat Municipality Law” 

gone in effect in October 5, 1877 (27 Ramadan 1294) were analysed in terms of its projected 
municipality structure, missions, organs, methods to accede those organs and its financial 
resources.  The analysis was made on the original text, and the related literature describing the 
period were also used. Additionally, the municipal structure of this law which is the first 
municipal law of our history wiere compared with the points about the present structure if 
needed. 

Key Words: Local Government, Municipality, Municipality History. 
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1. GİRİŞ 

19. Yüzyılın, Osmanlı Devleti açısından arayış ve reformlarla geçtiği bilinmektedir. Geleneksel kurumların gelişen yeni 

şartlar karşısında yetersiz kalması ve değişen toplumsal ihtiyaçlar bu arayış ve reformlara kaynaklık etmiştir.
1 İlk 

belediyenin 1855 yılında İstanbul’da kurulması böyle bir atmosferin ürünüdür. Çünkü Osmanlı kentlerinde kentsel 

hizmetlerle görevli olan kişi veya kurumların yetersiz kalması, kentsel hizmetler alanında da yeni arayışları beraberinde 

getirmiştir.  

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması sonrasında ihtisap ağasına nazır ünvanı verilmiş olması ve taşra 

birimlerinin kurulması beklenen neticeyi vermemiştir. Bu nedenle 19. yüzyılın ortalarında Batı tipi, kentsel hizmet 

üreten yeni bir idari teşkilatın kurulması yoluna gidilmiş ve bu kapsamda ilk olarak İstanbulda “Şehremaneti” adı 

altında belediye teşkilatı kurulmuştur. İstanbul’da yaşanılan tecrübe sonucunda, belediye teşkilatının 1864 yılından 

itibaren Osmanlı devletinin bütün vilayetlerinde yaygınlaştırılması yoluna gidilmiştir. 1876 tarihinde Kanunu-u 
Esasinin kabul edilmesi ve Kanun-u Esasinin 112. maddesi ile belediyelerin anayasal kuruluş haline getirilmesi ve 

belediyelere özel yasal düzenleme yapılması olgusunun Anayasa’da belirtilmesi ile birlikte, belediyeler açısından yeni 

bir döneme girildiği söylenebilir. 

Kanun-u Esasinin 112. maddesinde belirtilen ve belediyeler için çıkartılması gereken “kanun-u mahsus”, Anayasanın 

kabülundan hemen sonra 1877 yılında “Dersaâdet Belediye Kanunu” ve “Vilâyât Belediye Kanunu” olarak Meclisi 

Umumi tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada “Vilâyât Belediye Kanunu” inceleme konusu 

yapılmıştır. İncelemede Osman Nuri  (Ergin)’in “Mecelle-i Umûr-ı Belediyye” adlı eserinde yer alan kanun metni esas 
alınmıştır. Mecelle-i Umûr-ı Belediye’nin de iki farklı nüshasından faydalanılmıştır. Bunlardan Osmanlıca olan nüshası 

Desaadet (İstanbul)’te Rumi 1330/ Miladi 1914 yılında yayımlanmıştır.
2 Mecelle-i Umûr-ı Belediyenin faydalanılan 

diğer nüshası ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Latin harflerine çevrilerek 1995 yılında yayımlanmış 
olanıdır.

3 Kanun metni üzerinde yapılan inceleme, belediye idaresinin (belediye meclisinin) oluşturulması, belediyelerin 
görevleri, belediye organları gibi ana konular esas alınarak yapılmıştır. Çalışma ile amaçlanan temel olgu, 1877 tarihli 

“Vilâyât Belediye Kanunu”nu tanıtmaktır. 

 

2. BELEDİYE TEŞKİLATININ KURULMASINA GİDEN YOL 

Klasik Osmanlı şehir yönetimi, geleneksel toplum düzeni içinde başta kadılık olmak üzere, esnaf kuruluşları ve vakıflar 
tarafından birlikte yürütülmekteydi (Ökmen ve Yılmaz, 2009:103). 19. yüzyılda Osmanlı şehirleri dış dünya ile gelişen 

ilişkiler vb. sebeplerle önemli yapısal değişiklikler geçirmiş (Ortaylı, 1985:111), ayrıca 19. yüzyıla gelindiğinde 

Osmanlı kentlerinin büyüdüğü ve canlandığı bir süreç yaşanmıştır.
4  Ayrı bir bütçesi, görevlileri ve organları olan şehir 

yönetimi ya da belediye yönetimi, batılılaşma döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Tanzimat'tan sonra yönetim 

sistemimize girmiştir. Osmanlı Devletinde yerel yönetimlerin gündeme gelmesi, gerçek anlamda kent hizmetlerinin ve 

sorunlarının yoğunlaşması karşısında, bunlara bütüncül bir yaklaşım sergileme ihtiyacıyla başlamıştır (Ökmen ve 

Yılmaz, 2009:103-110). Böylece ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde gerek kentin kendi iç bünyesinde meydana gelen 

sosyo-ekonomik ve demografik değişiklikler, gerekse dış dünya ile ilişkilerin zorladığı yeni şartlar nedeniyle kabuk 

değiştiren kentte yeniden yapılanma ihtiyacı açık bir biçimde ortaya çıkmıştır (Seyitdanlıoğlu, 1996a:75). 

Geleneksel Osmanlı kentinde kadı etkin bir konumda iken, ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, kadılık kurumu 

İmparatorluğun yönetiminde genel olarak meydana gelen bozulmadan etkilenmiş ve zaafa uğramıştır. Yeniçeri 

Ocağı’nın 1826 yılında kaldırılmasıyla kadı yerel hizmetler alanındaki yaptırım gücünü  kaybetmiştir. Öte yandan, 1836 

yılında kadının kentin yönetimiyle ilişkili görevlerinden birisi olan vakıfların denetlenmesi işi de Evkaf Nâzırlığı’nın 

kurulması ile birlikte bu nazırlığa bırakılınca, kadılık kurumunun şehrin yönetimine ilişkin görevleri tamamen son 

bulmuştur. Kentsel hizmet alanında oluşan boşluğu doldurmak üzere, 1826’da İhtisab Nâzırlığı ve ona bağlı olmak 

üzere taşrada da İhtisab Müdürlükleri oluşturulmuştur. Ne var ki, bu yeni kurum belediye hizmetlerini görmekte 

beklenen ölçüde fonksiyonel olamamıştır (Seyitdanlıoğlu, 1996a:75-76). 

Geleneksel kurumların revizyonu ile kentsel hizmet sorunlarının giderilememesi, Tanzimat dönemi devlet adamlarını 

tamamen yeni bir idari yapı oluşturma yoluna sevketmiştir.
5 Böylece 1855 yılında başkent İstanbul’da “Şehremaneti” 

                                                 
1  Osmanlı Devletinde yaşanan bozulma ve yetersizliklerin bir analizi için bkz. Ümid Meriç Yazan, Cevdet Paşa’nın Toplum ve 

Devlet Görüşü, İnsan Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 1992. 
2  Kitabın kapak bilgileri şöyledir :Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, İkinci Cilt, Kavanin, Nizamat ve Talimatı Belediye, 

Şehemaneti Taarafından Tab’ Ettirilmiştir, Dersâdet, Arşak Ğaruyan Matbaası, 1330. 
3  Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediye Cilt 4, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları 

No:21, 1995, İstanbul. Orijinal baskısında 5 cilt olarak basılan eser, yeni harflere çevrildikten sonra 8 cilt olarak yayımlanmıştır. 
4  Bu konuda Suraiya Faroqhi şöyle demektedir: “…(Osmanlıda) 1580-1880 yılları arasında kentler önemli ölçüde büyüdü, 19. 

yüzyılın sonunda Anadolu 1580’e göre çok daha geniş bir kent ağına sahipti. … Ancak, kentlerin canlanmasının esas olarak 19. 

yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiği varsayılabilir” (1994. 370). 
5  Belediye adı altında yeni bir teşkilat kurma girişimine Kırım Harbi sırasında Osmanlı ile aynı safta çarpışan müttefik devletlerin 

etkide bulunduğuna dair görüşler vardır (Toprak, 1990:76). 
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adı altında ilk belediye kurulmuştur. 1864 yılında vilayet sistemine geçildikten sonra Osmanlı Devletinin vilayet ve 

sancaklarında da belediye kurulması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
6 Bu doğrultuda 1871 tarihli İdâre-i Umûmiye-i 

Vilâyet Nizâmnâmesiyle vilâyetlerde belediye idaresinin kurulması öngörülmüştür. Böylece İmparatorluktaki bütün 

şehirlerde belediye örgütünün kurulmasına dair yasal altyapı oluşturulmuş oluyordu. Nizâmnâmeye göre; vali, 

mutasarrıf ve kaymakamın bulunduğu her şehir ve kasabada belediye işleri için bir belediye meclisi bulunacak, bu 
meclis bir başkan, bir yardımcı ve altı üyeden oluşacaktı (Ergin, 1995:1523).  Merkezi yönetimin taşra teşkilatını 

düzenleyen bu Nizâmnâme haliyle belediyelere özgü bir düzenleme değildi. Nihayetinde Belediyelere özgü kapsamlı 

bir düzenleme, 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin kabulünden sonra 1877 yılında belediyeler hakkında iki kanunun 
çıkarılmasıyla yapılmış ve yerel yönetim statüsünde oluşturulan belediyelerin kurulması süreci tamamlanmıştır. 
Belediye adı altında Osmanlı Devletinde bir yerel yönetim biriminin kurulmasına Tanzimat dönemi idari reformları 

gerekli ortamı hazırlamıştır (Ortaylı, 1990:66). 

 

3. VİLÂYÂT BELEDİYE KANUNUN İNCELENMESİ 

Vilâyât Belediye Kanunu, 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin 112. maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Kanun-u Esasinin 
112. Maddesine göre; “Umuru belediye dersaadet ve taşralarda bilintihap teşkil olunacak devairi belediye meclislerile 

idare olunacak ve bu dairelerin sureti teşkili ve vezaifi ve âzasının sureti intihabı kanunu mahsus ile tâyin 

kılınacaktır.”
7 Böylece bu madde ile hem belediye teşkilatları anayasal kuruluş haline getirilmiş, hem de belediye 

teşkilatlarının oluşturulması, görevleri ve belediye meclisi üyelerinin seçilme yöntemi hakkında kanuni düzenleme 

yapılması hüküm altına alınmıştır. Anayasanın bu amir hükmünün gereği olarak, I. Meşrutiyetin ilk meclisi8 tarafından 
1877 yılında belediyeler ile ilgili olarak iki kanun çıkarılmıştır. Bunlar “Dersâdet Belediye Kanunu” ile “Vilâyât 

Belediye Kanunu (VBK)”dur9. VBK Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından da çok önemlidir. Çünkü ilk defa tek 

dereceli seçim bu Kanun ile getirilmiş ve Kanun gizli oy açık tasnif esasına dayanmıştır (Ortaylı, 1985:174).  

Bu çalışmada sadece Vilâyât Belediye Kanunu inceleme konusu yapılacaktır. İncelemede Kanun metni esas alınarak 

bilgi üretilecektir. Kanun on fasıl (bölüm) ile 67 maddeden oluşmaktadır. Kanunun genel sistematiğine bakıldığında, 
belediye idaresinin daha çok “belediye meclisi” üzerinden kurgulandığı ve yapılandırıldığı söylenebilir. Mesela 
belediye personeline ilişkin hükümlerde “meclis-i belediye mühendisinin vezâifi” gibi madde başlıkları bulunmaktadır.  
Kanunla oluşturlan belediye yönetim yapısı, görevler, gelirler, belediye meclisinin seçimi, belediye personeli gibi 

hususlarda daha detaylı inceleme aşağıda yer almaktadır.     

3.1. Belediye (Meclisinin) Kurulması  

VBK’nun birinci faslının (bölümünün) başlığı “idare-i belediyye vezâifi umumiyesi (belediye yönetiminin genel 
görevleri)” biçimindedir. Bu fasılda 3 maddede belediye meclisinin oluşturulması ve belediyelerin görevleri 

tanımlanmıştır. Kanunun 1. maddesine göre “her şehir ve kasabada bir belediye meclisi teşkil olunacak”tır. Ancak 
burada belirtilen “şehir” ve “kasaba”dan ne kastedildiği veya bunlara ilişkin bir tanım VBK’nda yer almamaktadır. 

10  
1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin 109. maddesinde taşra teşkilatı olarak “vilayet-liva-kaza” biçiminde üç kademeden 

bahsedilmektedir. 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyât Nizamnamesi; vilayet-liva-kaza-nahiye-kariye (köy) 

biçiminde beşli bir yapı öngörmüştür (Göreli, 1952:7). Görüldüğü gibi, “şehir” ve “kasaba” adıyla idari bir yapıya 

rastlanılmamaktadır. Ancak 1871 tarihli Nizamnamenin son faslında vilayet, sancak ve kaza merkezi olan şehir ve 

kasabalarda belediye meclislerinin oluşturulmasından bahsedilmesi (Göreli, 1952:21), bu konuda yol gösterici olabilir. 

1971 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyât Nizamnamesinin düzenlemesi dikkate alındığında; “şehir ve kasaba” vilayet, 
sancak ve kaza merkezi olan yerler biçiminde anlaşılabilir. Böylece VBK’nun 1. maddesi ile vilayet, sancak ve kaza 
merkezi olan yerlerde belediye idaresinin/meclisinin kurulmasının öngörüldüğü söylenebilir.  

VBK’nun ikinci maddesi günümüzde uygulaması olmayan ilginç bir düzenleme içermektedir. Anılan maddeye göre, 
büyük şehirlerin yerleşim yerlerinin gerektirmesi ve geniş olması halinde, 40 bin nüfus esas alınarak belediye 

                                                 
6  Bu konudaki ilk adım 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinin 4. maddesine konulan hüküm ile atılmıştır. Anılan maddede her 

karyede (köyde) bir “belediye idaresi” bulunacağı hususu düzenlenmiştir (Ergin, 1995:1521-1522). 
7  http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/mevzuat/anayasalar/kanunuesasi.html, e. t. 06.09.2018. Ayrıca Kanun-u Esasinin metni için 

bkz. Şeref Gözübüyük, Açıklamalı Türk Anayasaları, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara- 2014.  
8   İlk Osmanlı Meclisi, Sultan II. Abdülhamit döneminde Ethem Paşa’nın sadrazamlığında, Rumi 7 Mart 1293/ Miladi 19 Mart 1877 

tarihinde Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nda padişahın nutkuyla başlayan görkemli bir törenle 

açılmıştır. 28 Haziran 1877’de ilk Meclis-i Mebusan son toplantısını yaparak birinci dönem çalışmalarını bitirmiş ve tatile 

girmiştir (Toprak, 2013). İlk Meclis için yapılan seçim, bir seçim yasasına göre değil; 7 maddelik ‘Meclis-i Mebusan Azasının 

Sureti İntihap ve Tayinine Dair Talimatı Muvakkate’ye göre yapılır. 1877’de ilk seçimle aynı yöntem kullanılarak ikinci seçim 
yapılmış ve II. Meclis toplanmıştır. Toplanan bu Meclis, siyasi tarihimizin ilk seçim yasasını yapmıştır. 1877 tarihli "İntihab-ı 
Mebusan Kanunu", iki dereceli bir seçim mekanizması getirmiştir. Bu Kanun, 1908’den 1942 yılına kadar çeşitli değişiklikler 

geçirerek bütün seçimlerde uygulanmıştır (BYEGM, 2015:44).   
9    Her iki kanunun da yürürlüğe giriş tarihi Rumi 23 Eylül 1293/Miladi 5 Ekim 1877 tarihidir.  
10 Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu, şehir ve kasabayı nüfusa dayalı olarak 

tanımlamaktadır. Kanunun 1. maddesine göre; “…nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok 

nüfusu olanlara (şehir) denir.”      
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dairelerine bölünecek ve bu belediye dairelerinin de bir belediye meclisi bulunacaktır.
11-12 Şehri belediye dairelerine 

bölme kararını bölme yetkisi Vilayetin İdare Meclisine verilmiştir (Ortaylı, 1985:171).  Bu maddede dikkat çekici olan 

diğer bir konu da kırk bin nüfusun hesabında doğrudan yirmi bin erkek nüfusun esas alınmasıdır. Kırk bin nüfusun 

hesabı için yirmibin kadın nüfus itibari olarak var sayılmıştır. Bunun temel sebebi VBK’nundan önce yapılabilen nüfus 

sayımlarında kadınların sayılmamış olmasıdır.13     

VBK’nun büyük şehirlerin yerleşim yerlerinde mümkünse kırk bin kişilik belediye alanları/dairelerinin oluşturulması ve 
oluşturulan bu daireler için bir belediye meclisi öngörmesi belediyelerin demokratik niteliğini arttırıcı niteliktedir. 

Bunun yanında günümüzde metropolitan alan yönetimi diye adlandırılan yaklaşımdan izler taşımaktadır. Ancak 

Kanunun bu hükmü dönemin büyük şehirlerinde uygulanabilmiş mi? Ugulanmışsa hangi şehirlerde uygulanmış buna 

dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

3.2. Belediyelerin Görevleri 

VBK’nun 3. maddesi belediyelerin görevlerini saymıştır. Anılan maddede belirtilen görevler, liste usulüne yakındır. 

Belediyeler için tanımlanan görevler tarafımızca ihtiyaç duyulan noktalarda günümüzün kavramları ile ifade edilmiştir. 

Bazı görevlerin belirtilmesinde ise kısaltma yoluna gidilmiştir. VBK’nunda belirtilen belediyelerin görevleri şunlardır: 

 Binaların inşası, yolların genişletilmesi ve düzenlenmesi, kaldırım ve lağımların düzenlenmesi, 

 Giderleri ilgili kişilerden tahsil edilmek üzere umumi ve hususi su yerlerinin inşaat ve tamiratı, 

 (İşlemleri vakıf kuralları gereğince yürütülmek üzere) bütün sulara dair işler, 

 Tehlikesi belediye meclisince sabit olan binaların yıkımı ve tehlikenin uzaklaştırılması, 

 Kamu (yönetim) binalarının (ebniye-i emiriye), inşaat ve tamiratı (işinin) özel mevzuatına uygun olarak keşfi, 

 Yolların genişletilmesi ve kamu yararı için istimlak yapma, 

 Belediye yönetimine ait mülklerin ve akarın (gelirlerin) yönetimi, mübadelesi, taksimi ve satışı, 

 Belediye idaresi aleyhine açılan davalarda savunma yapmak, belediyenin haklarının korunması için gerektiğinde 
ilgili kişilere dava açmak, 

 Tezyin (çevre düzenlenmesi) ve aydınlatma işleri, 

 Temizlik hizmetleri, 

 Emlak ve kazanç getiren mülklere ilişkin kayıt tutmak ve harita düzenlemek, 

 Mevcut nüfusa ilişkin yazılı kayıt tutmak ve doğum ve ölüm kayıtlarını işlemek14, 

 İskelelerin düzenlenmesi ve genişletilmesi, 

 Toplumsal ihtiyaçlar için meydan oluşturma ve mevcut meydanlar ile halka açık bahçelerin (parkların) 

korunması, 

 Toplumsal ihtiyaç için ulaşımın kolaylaştırılması, 

 Pazar yerlerinin oluşturulması ve bakımı, 

 Belediye sınırları içinde bulunan kira, binek ve yük arabalarının ücretlerinin belirlenmesi, 

 Araba ve yük araçlarının bakımlı ve düzenli olmalarını sağlamak ve bunlar için durma yeri (garaj) belirlemek, 

                                                 
11 2. maddenin orijinal metni şöyledir:“Büyük şehirler mevkiin icab ve vüsatine göre mümkün mertebe her daire için kırk bin nüfus 

esas gözetilerek meclisi idaresi marifetiyle müteaddid daire-i belediyyeye bi’t-taksim her birinde ayrı ayrı birer meclisi belediyye 

bulunacaktır. Ve bir şehrin nüfus-ı zükûru ne mikdar ise nüfûs-ı inâsı dahi ol mikdar itibar edilecektir.”   
12 Benzeri bir düzenleme biraz farklı olarak, belediye şubesi kurmak biçiminde Cumhuriyet döneminin ilk belediye kanunu olan 

1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanun’unda yer almıştır. 1580 sayılı Kanunun 10. maddesinde “Nüfusunun arazi üzerinde 

tekasüfü itibariyle muhtelif kümelerden  müteşekkil olan beldelerle nüfusu seksen bini geçen beldelerde belediye şubeleri teşkili 
caizdir” denilmiş ve belediye şubesi kurmanın yöntemini tanımlamıştır. Bu belediye şubeleri demokratik bir organa sahip 
olmayıp, idari bir birim niteliğindedir.     

13 Osmanlı’da modern manada ilk nüfus sayımına, yeniçeriliğin 1826’da kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni durum içerisinde 

1828-29 tarihinde başlandı. Ancak bu sayım, Rusya ile yapılan 1828-29 savaşı sebebiyle tüm ülkede uygulanamadı. Savaşın 

bitmesi üzerine 1830-31 yılları içerisinde sayım işlemleri yeniden başlatıldı. Bu sayımlarda bir yaşından yüz yaşına kadar 

Müslüman ve gayrimüslim erkek nüfusu sayılmaya çalışıldı. Söz konusu sayımın amacı, ülkedeki askerlik ve vergi 

mükellefiyetini tespit etmekti. Bahsi geçen genel nüfus sayımı 1831 yılı ortalarında tamamlandıktan sonra sayımlar, 1880’li 

yılların başına kadar nüfus yoklamaları şeklinde devam ettirilmiştir (Güneş, 2014:26-28). 
14 Burada belirtilen işlemler dışında Ortaylı (1985:171) VBK ile belediyelere nüfus sayımı görevinin de verildiğini belirtmektedir. 

Bu göreve dair kanunun orijinal ifadesi “nüfûs-ı mevcûdenin kayd ü tahrîrine ve tevellüdât ve vefeyât vukuâtın yürütülmesine” 

biçimindedir. 
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 Halka açık olan yerlere (lokanta, tiyatro, seyir yerleri vb.) nezaret etmek, 

 Sahili olan yerlerde deniz hamamları yaparak, halkın açıktan suya girmesine engel olunması, 

 Sahil olan yerlerde kayıkların sağlamlığının ve kayıkçıların denetlenmesi, 

 Tartı ve ölçü aletlerinin ayarının korunması, 

 Ekmeğin (nan-ı azizin) fiyatının, ağırlığının, pişkin ve temiz olmasının ve ununun bozuk olmamasının kontrolü, 

 Fırınların ve fırın işçilerinin temizliklerinin ve hijyenin (taharetin) kontrolü, 

 Et satışının kontrolü ve mezbahane inşası, yerleşim yerleri içinde hayvan kesiminin engellenmesi, 

 Sağlığa aykırı olan yiyeceklerin satışının engellenmesi, 

 Uygun yerlerde helaların yapımı ve toplumsal sağlığın korunması, 

 Amâ, dilsiz, yetim ve mahrum çocukların terbiyesi ve fakir ihtiyaç sahibi kişiler ile çalışma gücü olmayanlar için 

hastahane, gurebahane, ıslahhane ve sanayi mektepleri oluşturmak ve mevcutları iyi bir biçimde yönetmek, 

 Memurların tayin ve tebdili, 

 Kimsesi olmayan cenazelerin defin işlemleri, 

 Oyun yerlerinde genel ahlaka aykırı hallerin vukua gelmesini engellemek, 

 Belediye gelirlerini tahsil edip, bunları belediyenin ihtiyacı (görevleri) doğrultusunda kullanmak, 

 İhtikar (stokçuluğun) önlenmesi, 

 Esnaf ile ilgili işler. 

Görüldüğü gibi, VBK’nu ile günümüzdeki perspektife yakın bir görev tanımı yapılmıştır. Hatta günümüzde merkezi 

yönetim tarafından sunulan/yürütülen birtakım hizmetler (nüfus kaydının tutulması gibi) o dönemde belediyelerin 

görevleri arasına dahil edilmiştir. Tabii belediyelerin kanunen kendisine verilen bu görevleri ne düzeyde yerine 

getirdiği/getirebildiği ayrı bir tartışma konusudur. Kısıtlı mali imkanlar, uzman personelin yokluğu, belediyelerin 
toplum açısından yeni tecrübe edilen bir kamu teşkilatı olması ve uzun süren savaş yılları gibi faktörler dikkate 
alındığında belediyelerin etkinlik düzeylerinin sınırlı kaldığı söylenebilir. Bunların yanında Ortaylı (1985:171), 
belediyelere verilen bazı görevlerin gerçekçi olmadığını, bazı görevlerin de merkezi yönetim tarafından yerine 

getirilmesine devam edildiğini belirtmektedir. 

 3.3. Belediye Organları ve Bunların İş Başına Gelme Yöntemleri 

VBK’nuna bakıldığında belediye idareleri için ikili bir organ yapısını öngördüğü söylenebilir. Bunlar “belediye 

meclisi” ile “belediye meclisi reisi”dir. Bunun yanında VBK 50. maddede “cemiyet-i belediye” diye bir yapıdan söz 

etmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla “cemiyet-i belediye” belediyenin bir organı niteliğinde olmayıp, sınırlı süre ve sınırlı 

konularda görev yapan bir meclis niteliğindedir. Belediye meclisi ve belediye meclisi reisi tanıtıldıktan sonra, cemiyet-i 
belediyenin yapısı ve görevlerine de ayrıca değinilecektir. Günümüzde belediyelerin organları arasında yer alan az 

sayıda üyeden oluşan ve sık toplanan bir kurul olan “belediye encümeni”ne VBK’nunda yer verilmemiştir. Kanun, 
belediye meclisi üyelerinin sayısını sınırlı tuttuğu ve belediye meclisine haftada iki defa toplanma zorunluluğu getirdiği 

için böyle bir yapıya ihtiyaç hissedilmediği söylenebilir. 

Belediye Meclisi:VBK’nun 4. maddesine göre belediye meclisi seçimle iş başına gelmektedir ve görev süresi de dört 

yıldır. Belediye meclisine seçilebilmek için mülk sahibi olmak ve Osmanlı tebasından olmak gerekmektedir.  Belediye 
meclisinin üye sayısı yerin büyüklüğü ve nüfusun miktarına (çokluğuna/kesretine) bağlı olarak 6 ila 12 kişiden 

oluşmaktadır. Kanunun 9. maddesine göre belediye meclisi en az haftada iki defa toplanır. İhtiyaç oluşması halinde 

başkanın daveti ile ilave toplantı yapılması da mümkündür.
15  

Belediye meclisine seçilebilecek kişiler hakkında daha detaylı düzenleme VBK’nunun 19. maddesinde yer almaktadır. 

Anılan maddeye göre meclis üyeliğine seçilebilmek için; ilgili şehir veya kasabada ikamet etmek, orada bulunan 
mülkleri için yıllık en az 100 kuruş vergi vermek, 30 yaşını tamamlamış olmak, Türkçe konuşabilmek, akıl sağlığının 

yerinde olması, şahsi ve medeni haklara sahip olmak, kanunda belirtilen cezalara çarptırılmamak gibi şartlar ifade 

edilmiştir.  VBK’nun 36. maddesine göre, belediye meclis üyeleri tekrar seçilebilirler. VBK’nu 44. maddede belediye 

meclisinin görevlerini detaylı olarak belirlemiştir.              

                                                 
15 1580 sayılı Belediye Kanunu, belediye meclisinin olağan toplantı sıklığını yılda üç defaya indirmiştir. Bu konuda Kanunun 54. 

maddesinin düzenlemesi şöyledir:“Meclis, şubat, nisan, teşrinisani (kasım) ayları iptidasında olmak üzere senede üç defa adiyen 

içtima eder. Bütçe müzakeresine tesadüf eden içtima müddeti en çok otuz gün olup diğer içtimaların müddeti en çok on beş 

gündür.”   
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Belediye meclisi seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan kişiler de VBK’nun 18. maddesinde tanımlanmıştır. 

Burada ikamet, yaş (25 yaş), vergi vermek (emlakı için yılda en az 50 kuruş vergi vermek), medeni ve şahsi haklara 

sahip olmak, cinayetle mahkûm olmamak gibi şartlar belirtilmiştir.   

Belediye meclis üyelerinin seçimi ve seçmenlerin belirlenmesi için VBK’nu 21. madde ile bir “intihab (seçim) 

encümeni” öngörmüştür. İntihab encümeni 10 kişiden oluşmakta ve intihap encümeni üyesi olabilmek için “seçme 

hakkına” sahip olmak gerekmekteydi. İntihab encümenini belirleme yöntemi ise şöyle belirtilmiştir:Her mahallenin 
imamı, papazı, hahamı ve muhtarı şartlara uygun iki kişinin ismini verecek ve 10 kişilik intihab encümeni bunlar 

arasından kura ile belirlenecektir. Kanun kimlerin seçmen, kimlerin meclis üyesi olabileceğini belirleme yetkisini 

intihab encümenine vermiştir. 

VBK’nun 5. maddesine göre memleket mühendisi, tabibi ve baytarı belediye meclisinin “danışman üyesi”
16dirler. Yine 

Kanun 7. madde ile bir kimsenin iki belediye meclisinde üye olmasını yasaklamıştır. Belediye başkanının olmadığı 

zamanlarda belediye meclisine en yaşlı üye başkanlık eder (md 10). Belediye meclisi salt çoğunlukla toplanmadıkça 

gündemindeki konuları görüşemez
17 ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda belediye başkanı veya 

vekilinin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Belediye meclis üyelerinden ikisinin talebi olursa oylama gizli yapılır (md. 
11).       

Belediye (Meclisi) Reisi: Belediye reisi VBK’nun 4. maddesine göre belediye meclisinin seçilmiş üyeleri arasından 

devletçe atanır. Aynı maddede belediye başkanının belediye gelirlerinden maaş alması da öngörülmüştür.
18 Belediye 

başkanının (belediye meclisi başkanının) görev ve yetkileri VBK’nun 42. maddesinde belirtilmiştir. Anılan maddeye 

göre belediye başkanlarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

 Haftada en az iki defa toplanacak olan belediye meclisine başkanlık etmek, 

 Gerekli gördüğü takdirde belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak, 

 İhtiyaç duyulan memur ve çavuşları belediye meclisinin onayını almak şartıyla atamak, 

 Belediyelerin görevleri ile ilgili olan belediye meclisi kararlarını uygulamak, 

 Belediye gelirlerini toplamak, alacaklarını tahsil etmek, 

 Belediye harcamalarını yapmak, 

 Belediye gelir ve giderlerine ilişkin gerekli kayıtları tutmak ve gerekli resmi belgeleri (muvazene cetveli vb.) 
hazırlamak. 

Cemiyet-i Belediye: Cemiyet-i Belediye bugünkü anlamda belediye meclisinin bir organı statüsünde olmayıp, belediye 

meclisi ile belediyenin kurulduğu yerdeki “idare meclisi”nin birleşmesinden oluşan ve yılda iki tefa (nisan ve kasım 

aylarında) toplanıp, bazı konularda karar veren bir kurul niteliğindedir. Cemiyet-i belediyenin genel de mali konularda 
yetkili olduğu görülmektedir. Bu kapsamda belediyenin bütçesi ve kesin hesabını onaylama yetkisi bu kuruldadır. 

Cemiyet-i Belediye ilişkin hususlar VBK’nun “altıncı faslında” düzenlenmiştir. Cemiyet-i Belediye Ortaylı (1995:72) 

tarafından merkezi hükümetin aşırı vesayetinin bir göstergesi olarak yorumlamaktadır. Ancak idare meclislerinde halkı 

temsil eden kişiler de olduğundan, cemiyet-i belediyeyi daha çok koordinasyona hizmet eden bir yapı/mekanizma 

olarak değerlendirmek mümkündür.       

3.4. Belediye Personeli 

VBK’nu dönemin şartları doğrultusunda belediye personeline ilişkin hususları düzenlemiştir. VBK’nun 6. maddesine 
göre; belediye meclisinin maiyyetinde bir kâtip, bir sandık emini ve gereği kadar belediye çavuşu bulunur. Görüldüğü 

gibi Kanun, “kâtip” ve “sandık emini” sayısını bir kişi ile sınırlamasına karşın, “çavuş” sayısının ihtiyaca uygun olarak 

belirlenmesi konusunda belediye meclisine yetki vermiştir. Bunun yanında “sandık emininin” iki yılda bir değiştirilmesi 

öngürülmüştür. Kâtibin görevi 12. maddede “yazı ve hesap işleri” (umûr-ı tahrîriyye ve hesâbiyye) olarak belirlenmiştir. 

Kâtip ve sandık emini sürekli görev yapan personel statüsündedir. Sandık eminin geçerli bir kefaletle bağlanması 

                                                 
16 Kanun bu danışman üyeler için “a’zâ-yı müşavire” demektedir. Benzeri bir yaklaşım Cumhuriyet sonrası köy yönetimi açısından 

da sürdürülmüştür. Köyde görev yapan öğretmen vb. kişiler köy ihtiyar heyetinin doğal üyesi olarak belirlenmiştir.    
17 Bu konudaki kanunun orijinal ifadesi şudur: “mecliste a’zânın nısfından bir ziyadesi bulunmadıkça müzâkere caiz değildir”. 

Ancak Kanunun 14. maddesine göre üyeler iki defa yazılı olarak toplantıya çağrılmalarına rağmen yeterli çoğunluk (salt 

çoğunluk) sağlanamaz ise, üçüncü davet sonucunda toplantı nisabına bakılmaz ve gelenlerin oylarıyla alınan kararlar geçerli olur.  
18 Belediye başkanının merkezi yönetim tarafından belirlenmesi yaklaşımı Cumhuriyet sonrasında da devam etmiştir. 1580 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 89. maddesinde “Belediye reisleri meclisten veya bu kanuna göre intihap olunmak hakkını haiz olmak 

üzere hemşeriler içinden veya hariçten dört sene için gizli rey ile aza adedi mürettebinin ekseriyeti ile meclis tarafından intihap 
olunur (seçilir). …Reis intihabı vilâyet merkezi olmayan yerlerde valinin tasdiki ve vilâyet merkezi belediyelerinde Dahiliye 

Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile kat'ileşir”, biçiminde bir düzenleme bulunmaktaydı. Görüldüğü gibi 1580 sayılı 

Kanunun ilk haline göre belediye meclisi üyesi olmayıp seçilme şartlarını taşıyan bir hemşehri de belediye başkanı olarak 

belirlenebilmekteydi. 1580 sayılı Kanunun 89. maddesi 1961 Anayasası sonrasında 19.7.1963 tarihli 307 sayılı Belediye 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ilga edilmiş ve 307 sayılı Kanun ile belediye başkanın doğrudan halk 

tarafından seçilmesi usulü getirilmiştir. 
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gerekmektedir (md. 8).19 VBK’nun 45. maddesinde kâtiplerin görevleri biraz daha detaylandırılmıştır. Buna göre; 

kâtiplerin görevleri, hesap ve yazı işlerini yürütmek ve belediye dairesine ait bütün evrak ve defterleri korumak ile kayıt 

defterlerini düzenlemektir. 

Kanunun 49. maddesinde de sandık emininin görevleri şu şekilde belirtilmiştir: Belediye dairelerinin gelirlerini tahsil 
etmek ve harcamalarını yapmak, günlük gerçekleşen mali duruma ilişkin günlük cetvel düzenleyip, her akşam belediye 
başkanına bilgi vermek. Ancak sandık eminin kendi başına belediye işleri için harcama yapma yetkisi yoktur. Belediye 
harcamaları için başkanın ilgili evrak üzerine yazılan “verile” emri ve kâtibin imzası olmadıkça sandık emini herhangi 
bir ödeme/harcama yapamaz.     

Belediye çavuşlarına ilişkin hususlar VBK’nun “yedinci faslında” düzenlenmiştir. Bu konuda özetle şunlar 

söylenebilir:belediye çavuşlarının sayısı yapılacak işlerin önemi ve büyüklüğü doğrultusunda belirlenecektir. Belediye 

çavuşlarının başında bir “müfettiş” bulunacaktır. Müfettiş, belediye çavuşlarının zabiti (yöneticisi)’dir ve müfettiş 

olabilmek için okuryazar olmak ve sağlıklı olmak şartları öngörülmüştür. Müfettiş ve çavuşların görevlerini/yapacakları 

işleri tanımlama yetkisi belediye başkanına verilmiştir. Ayrıca mevzuatla belirlenen görevleri yerine getirme 

sorumlulukları vardır (md. 59).      

Yukarıda belirtilen personel yanında VBK’nun belirttiği diğer belediye personeli şunlardır: Belediye meclisi mühendisi 
(md. 46), belediye meclisi emlâk ve nüfus kalemi görevlisi (md. Md. 47), belediye meclisi konturato memuru (md. 48). 
Bu personelin görevleri ilgili maddelerde belirtilmiş ve detaylandırılmıştır. 

Belediye idareleri için öngörülen ve burada belirtilen personelin, oluşturulan bütün belediyelerde istihdamında 

eksiklikler yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun son günlerine kadar taşranın küçük kentlerinde bu kadroların 

tamamlanamadığı bilinmektedir (Ortaylı, 1990:72). 

 3.5. Belediye Gelirleri 

Belediye gelirleri ve bunlara ilişkin hususlar VBK’nun “Vâridât-ı Belediyye (Belediye Gelirleri)” başlığını taşıyan 

“dördüncü faslı”nda düzenlenmiştir. Bu faslın içinde yer alan 39. maddede belirtilen başlıca belediye gelirleri şunlardır: 

 Devletçe tahsis olunan resimler ve vergiler, 

 Kanunda belirtilen şatışlardan elde edilen gelirler ve yol vb. düzenlemeden faydalanacak olanlardan alınacak 

şerefiye, 

 Nakdi cezalardan elde edilen gelirler, 

 Ölçü ve tartı aletlerinden ve hayvan alım satımından alınacak resimler, 

 Belediyeye yapılacak yardım ve bağışlar.  

Osmanlı devletinin o dönemde mali sorunlarla karşı karşıya olduğu dikkate alındığında, belediyeler için tanımlanan bu 

gelir kaynaklarının yeterli olmadığı/gelmediği görülmektedir.
20 Mali kaynakların yetersizliği, bütün yapının etkin 

işlemesini doğal olarak olumsuz etkilemektedir. 

 

SONUÇ 

1877 sayılı Vilâyât Belediye Kanunu, Osmanlı İmparatorluğunda 1830’lu yılardan itibaren ortaya çıkan kentsel 
hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kentsel hizmet üretilmesi 

arayışlarının vardığı son nokta olarak değerlendirilebilir. Aynı yılda çıkan Dersaâdet Belediye Kanunu’nu da bu 

kapsamda düşünmek gerekir. Bu her iki kanunun kabulü ile birlikte, artık kentsel/yerel hizmetler açısından yeni 

kurumsal yapı oluşturma arayışları sona etmiştir. Oluşturulan bu yapı genel mahiyeti itibariyle bir yerel yönetim birimi 
olmakla birlikte, dönemin şartları içinde, bütün yönleriyle bir yerel yönetim yapısı oluşturma yaklaşımından ziyade, 

kentsel yaşamda günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir kurum olarak kurgulanmıştır. Nitekim Görmez’e göre 

(t.y.:206) belediyeler, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde merkeziyetçi devlet felsefesi ve geleneğinin hâkim 
olduğu bir ortamda sadece düzenli kent hizmetlerinin görülmesi için hizmet kuruluşu olarak kurulmaya başlanmış, yerel 
komünal özelliklere sahip olamamışlardır. Yine Ortaylı’ya göre (1990:71-72), o dönemde belediyecilik özerk yerel 

yönetim sistemine geçiş olmaktan çok, bayındırlık ve kentsel hizmet bütününe yönelik bir kurumlaşma olarak 

düşünülmüş ve uygulanmıştır.
21    

                                                 
19 Kanunun 8. maddesinde şöyle denilmektedir: “Meclis-i Belediyye’nin kâtib ve sandık emini muvazzaf olup sandık emini kefâlet-i 

mutebereye rabtolunacaktır”. 
20 Bu konuda İlber Ortaylı’nın (1985:167-168) tespiti şöyledir:“İmparatorluğun küçük şehirlerindeki belediyeler, kadrosuz, gelirsiz, 

bütçesiz ve muhasebesiz çalıştıklarından gelirlerini de toplayamıyorlardı. … Taşra belediyelerinin varlık gösterememelerinin 

başlıca nedeni, cılız mali olanaklarıydı.” 
21 Nitekim 1901 tarihinde yayımlanan Kâmûs-i Türkî’de “belediyye” kelimesi; bir şehir veya kasabanın sokaklarıyla sair umur-ı 

umumiyesine ve tenzifât Temizlik) ve sair ihtiyacatına bakan idare” olarak açıklanması (s. 302) burada belirtilen değerlendirmeyi 
teyid edici niteliktedir.  
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Yine de 1877 sayılı Vilâyât Belediye Kanunu, Osmanlı vilayetlerinde Batı ülkelerinde olduğu gibi, kentsel hizmet 

üreten bir yerel yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için oldukça önemli bir düzenleme niteliğindedir. Bu 
Kanun Fransız belediye sisteminden izler taşısa da (Gözler, 2018), dönemin kentsel ve toplumsal ihtiyaçlarının bir 

ürünü olduğu söylenebilir. Cumhuriyetle birlikte sahip olunan sınırlar içinde Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş 389 

belediye bulunmaktaydı (TÜSİAD, 1995:25). VBK’nuna dayalı olarak oluşturulan bu belediyeler ile Osmanlı Devleti 

Cumhuriyet Türkiye’sine giderek çağdaş bir yapı kazanan bir belediye örgütü ve hizmetler prototipi bırakmıştır 

(Toprak, 1990:83-84). VBK’nu ile getirilen/oluşturulan temel yapının, Cumhuriyetin ilanından sonra da benimsendiği 
ve 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunun’da kendine yer bulduğu görülmektedir.  

1877 sayılı Vilâyât Belediye Kanunu’nun genel yaklaşımı dikkate alındığında, belediye taşkilatından ziyade, belediye 

meclisinin odak noktada olduğu söylenebilir. Bu nedenle birçok tanımlama ve düzenleme belediye meclisi ekseninden 

yapılmıştır. Bu kapsamda örneğin belediye başkanı “meclis-i belediyye reisi” biçiminde ifade edilmiş ve belediye 

personeli de belediye meclisiyle ilişkilendirilerek düzenlenmiştir. Bu durum o dönemin şartlarında demokratik bir 
organın ön plana çıkması açısından olumlu olmakla birlikte, bir teşkilat olarak belediyelerin henüz kendine tam olarak 
yer bulmadığı/bulamadığı biçiminde de yorumlanabilir. Ancak seçimle iş başına gelen demokratik bir organın işleyişin 

odak noktasında yer alması, belediye meclisinin en az haftada iki gün toplanması, belediye başkanının belediye meclis 

üyeleri arasından belirlenmesi oldukça önemli düzenlemeler olarak nitelendirilebilir.    

Cumhuriyet sonrası, VBK’nu yürürlükten kaldıran 1580 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin teşkilat yapısı ve 
kurumsal kimliği güçlendirilmiştir. Ancak 1580 sayılı Kanun ile VBK’nun demokratik bir organ olan belediye meclisini 

odak noktaya alan yaklaşımının zayıfladığı söylenebilir. Bu kapsamda belediye meclisinin olağan toplanma süreleri 

yılda üç defaya düşürülmüş ve belediye başkanın belediye meclisi üyeleri arasından belirlenmesi zorunluluğu terk 

edilmiştir.  Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden birisi de belediye meclisinin etkinliğini 

güçlendirmek olmuştur.  

VBK’nun büyük şehirler için, her kırk bin nüfus için bir belediye meclisi (dolayısıyla bir belediye dairesi) kurulmasına 

izin vermesi, demokratik temsil ve optimal ölçek açısından dönemin şartları içinde iyi düşünülmüş bir düzenleme olarak 

değerlendirilebilir. Ancak dönemin kısıtlı şartları nedeniyle bu düzenlemenin pek uygulamaya yansıtılamadığı 

anlaşılmaktadır. Ancak yine de bu yaklaşım günümüzdeki metropoliten alan yönetiminin/büyükşehir belediye 

sisteminin uygulanmasına yönelik tarihsel bir temel olarak nitelendirilebilir.    

VBK ile oluşturulan yapı ve kurumsal kimlik, dolayısıyla bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin ülkenin idari 

yapısı ve toplumsal algıda yer alması Cumhuriyet döneminde özellikle 1961 Anayasası sonrasında daha da gelişmiş ve 
güçlenmiştir. Bugün Türkiye’de belediyeler ve yerel yönetimlere ilişkin 150 yılı aşkın bir toplumsal tecrübe ortaya 

çıkmıştır. 2004-2005 yıllarında gerçekleşen yerel yönetim reformu, 2012 yılında oluşturulan yeni büyükşehir belediye 

modeli, toplum açısından artık yerel yönetimleri/belediyeleri vazgeçilmez bir konuma oturtmuştur. 150 yılı aşkın 

tarihsel gelişim içinde Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 75 yılda bir belediyeler hakkındaki temel kanun değişen yeni 

toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar bağlamında yenilenmiştir. 1855 yılında ilk belediyenin kurulmasından sonra 1930 yılında 

Cumhuriyet tarihinin ilk kapsamlı belediye kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunun yerine geçen ve halen yürürlükte olan 
kanun ise 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. Bundan sonra söz konusu olacak olan, 
tarihten devralınan bu mirasın toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, demokratik vasıflarının güçlendirilerek, etkin ve 

verimli bir biçimde işlerliğinin sağlanmasını temin etmek olacaktır.       
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ÖZET 

Tarihi süreçte insanların bir arada yaşamaları, devletin ilk kuruluş serüvenini meydana getirmiştir. 

İnsanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan bir takım hizmetlerin, belirli kişiler tarafından yerine 

getirilmesi, devlet olgusunun temelini oluşturmuştur. 

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda yerel yönetim ile ilgili çalışmalar, Tanzimat Fermanı ile 

başlamıştır. Bu çalışmalar I. ve II. Meşrutiyet döneminde de devam etmiştir. Ancak arka arkaya yaşanan 

savaşlardan dolayı istenilen düzeyde bir yönetim sistemi oturtulamamıştır. Bu nedenle 1921’li yıllarda bir 

taraftan Milli Mücadele yürütülürken, diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası 

olarak da kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) yürürlüğe girmiştir. 1921 

Anayasası’nın maddelerinin büyük bir çoğunluğu, yerel yönetimin düzenlenmesi ile ilgilidir.1921 

anayasasının yerel yönetimlerle ilgili maddeleri de daha sonraki dönemlerde kabul edilen kanunlara alt 

zemin oluşturmuştur. 

Bu çalışmamızda 1921 Anayasası’nın yerel yönetimlerle ilgili kabul ettiği kanunlar ve bu kanunların 

uygulanıp uygulanmadığına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, 1921 Anayasası, Türkiye, Kanun, İdari Yapı. 

 

ABSTRACT 

Historically, the coexistence of people has led to the establishment of the first institutions of the state. The 
fulfillment of certain services by some people, which have come from the coexistence of people, is the 
basis of the existence of state. 

In the Ottoman Empire, studies on local government in modern sense started with Tanzimat Fermanı. 

These studies continued during the 1st and 2nd Constitutional period. However, due to the successive 
wars, a management system of the desired level has not been established. Therefore, while executing the 
National Struggle in 1921, the first constitution of the Republic of Turkey, The Fundamental 
Organization Act (Constitution of 1921) was enacted. A large majority of the 1921 Constitution's articles 
concern with the regulation of the local government. The articles of the 1921 constitution related to local 
government formed the basis for the laws adopted in the following periods. 

In this work we will evaluate the laws adopted by the 1921 Constitution concerning local governments 
and whether these laws have been applied or not. 

Key Words: Local Administration, 1921 Constitution, Turkey, Law, Administrative Structure. 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun dünya üzerindeki varlığından itibaren tarih; insaniyetin veyahut milletlerin tarihi olarak zuhur etmiş 

olmakla birlikte, içtimai bünyenin azası olmak itibariyle insanlığın fiil ve fikirlerinin inkişafını takip eden bir bilgi 
(Togan, 1981:2) kaynağı vazifesini üstlenmiştir. Tarihi süreçte insanlığın bir arada yaşama gereksinimi, birlikteliğin 

gerektirdiği bazı ihtiyaçları doğurduğu gibi bu ihtiyaçların temini için gerekli bazı düzenlemeleri ve yönetimleri de 
beraberinde getirmiştir. Türk Tarihi incelendiğinde; Türk toplumlarının birlik-beraberlik içinde varlıklarını ikame 

ettirmeleri, Türk varlığından söz ettiren bir statü kazanmaları, muhakkak ki Türk yönetim anlayışının bir parçasıdır.  

Büyük değişmeler toplumun, cemiyet olarak, içten içe hissettiği ihtiyaç ve zaruretlerin sonucu meydana gelmiştir 
(Kafesoğlu, 1963:2). Böylelikle bir ihtiyacın zarureti sonucu toprağın işlenmeye başlanması ile birlikte yerleşik hayata 

geçen Türk toplumlarında günümüz kent yönetimlerinin altyapıları tesis edilmeye başlanmıştır. Meydana gelen bu 
değişimler yönetim sistemlerinde de yerini bularak kent yönetiminden sorumlu kurumlar hayata geçirilmeye ve bu 

kurumlar ile ilgili merkezden alınan kararların yerine getirilmesi için memurlar tayin edilmeye başlanmıştır. Bu 

durumun en belirgin örneklerini Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi ve Osmanlı Devleti’nin kent yönetim 
modellerinde görmek mümkündür.  

Selçuklular Dönemi, giderek gelişen ve kurumsallaşan siyasi-idari sistem ve kent yönetimine yönelik yapılanmalar; 
Osmanlı siyasi-idari sistemi ve kent örgütlenmeleri üzerinde oldukça etkili olmuştur (Ökmen ve Yılmaz, 2009:91). 
Osmanlı memleketlerinin meydana getirdiği coğrafi kompozisyon, devletin, altı asırlık hayatı boyunca sürekli değişime 

uğramıştır. Fetihler ve toprak kayıpları, ülke halkının etnik kompozisyonu kadar idare taksimatını da sık sık 

değiştirmiştir (Ortaylı, 2008:9). Bu durum idari teşkilatlanma sistemini de etkilediği gibi kent yönetiminde de sürekli 

güncellenmeye gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ancak ilerleyen süreçte Osmanlı Devleti’nin ihtisap, vakıf, lonca gibi 

kurumlarının kent yönetiminde yetersiz kalması ve batılılaşma eğilimleri gibi yeni oluşumlar “yerel yönetim” 

kavramının doğmasına ve gelişmesine sebebiyet vermiştir. Yerel yönetim; devletin güçlenen otoritesi karşısında bir 

bölgenin veya şehrin idari ve mali sahalarda özerklik elde etmesi ve bunun hukuki bir varlık olarak ortaya çıkmasıyla 

teşekkül etmiştir (Ökmen ve Yılmaz, 2009:106). Yerel halkın, ortak ve yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kendi iradeleriyle oluşturdukları yönetim kurumları (Çiçek, 2014:54) olan yerel yönetimler, Türkiye için Batılılaşma 

hareketiyle birlikte gündeme gelmiştir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde teşekkül etmeye 

başlayan yerel yönetimler, yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilerek dönem anayasal tüzüklerinde yer almaya 

başlamıştır. 

 

2. OSMANLI DEVLETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER VE YASAL KONUMU 

Osmanlı Devleti’nin sonlarına doğru tüm kurumlarında yaptığı reformlar kent yönetimi konusunda da hayata 

geçirilmeye çalışılmış ve günümüz yerel yönetimlerinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat 
Dönemi’ne kadar ki sürecinde, Klasik Dönem Yerel Yönetim yapısı sürdürülmüş ve bu yapının kentlerdeki temel 

ayaklarını Kadı, Vakıflar, Loncalar ve Mahaller oluşturmuştur. Bu bağlamda, aynı zamanda adli yetkilere de sahip olan 

kadı, vakıfların denetleyicisi olmakla birlikte beledi-mahalli kolluk hizmetlerinin de amiri sayılmıştır (Sunay, 
2002:116). Vakıflar kentin, hastane, medrese, han, hamam, çeşme, köprü gibi eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım 

tesislerinin yapımından; meslek kuruluşları olan loncalar ise çarşı ve pazarların düzen, temizlik ve aydınlatma işlerinden 

sorumlu tutulmuştur (Güven-Dülger, 2017:48). Şehirde, fiyatlar genel düzeyinin gidişatını düzenleyen, gerektiğinde 

cezai tedbirler alabilen bir muhtesipler kurulunun bulunduğu ihtisap müessesesi de söz konusudur. Mahallelerde oturan 

mahalle halkı da kendi bekçisini seçtiği gibi mahallenin düzenini, temizliğini ve benzer ortak yerel ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır (Sunay, 2002:116). 

İlerleyen süreçte, Fransız ihtilali, sanayileşme gibi olguların getirdiği koşullara bağlı olarak, meydana gelen değişimler, 

Osmanlı Toplumu’nda da kendini hissettirmiş ve toplum yapısında değişimler meydana gelmiştir. Bu durum Osmanlı 

Devleti’nde, XIX. yüzyıl içerisinde görülmeye başlanmıştır. Osmanlı Toplumu’nda oluşan önemli sınıfsal yapı 

değişiklikleri, bir ticaret burjuvazisinin oluşmaya başlaması ve Tanzimat’ın getirdiği batılı haklarla birlikte, başta liman 

kentleri olmak üzere kentlerin girdiği gelişim süreci bu dönemde karşımıza köklü dönüşümler geçiren bir kent portresi 

çizmektedir. Öte yandan yeni gelişen hukuk sistemi içerisinde kadı, şehirlerdeki işlevini büyük ölçüde yitirmeye ve kent 
yönetimindeki görevlerini de yerine getiremez hale gelmiştir (Tekeli, 1983:7-8). Bununla birlikte su hizmetleri, 
mezarlık, yol yapımı ve halk sağlığını koruma gibi önemli belediye hizmetlerini gören vakıfların ilerleyen süreçte; 

toprak sisteminin bozulması ve Osmanlı mali yapısında yaşanan çöküntülere bağlı olarak, büyük miktarda gelir 

kaybetmesini beraberinde getirmiştir(Koçak-Ekşi, 2010: 296). Böylelikle, XIX. yüzyıla kadar halktan vergi ve ücret 

almadan sunduğu hizmetler nedeniyle, hep olumlu yönleri ile anılan vakıflar, bu dönemden sonra bu hizmetleri sağlıklı 
bir şekilde yürütememeye başlamıştır.  

Osmanlı kurum ve kuruluşlarının bir yerden sonra yetersiz kalması ve çağa uygun bir şekilde güncellemeye 

alınamaması yeni oluşumları beraberinde getirmiştir. Böylelikle 3 Kasım 1839’da Gülhane Hattı Hümayunu’nun 

okunarak kabul edilmesi ile birlikte, Osmanlı Devleti’nde devlet ve toplum hayatı yeniden şekillendirilmeye 
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çalışılmıştır (Ay, 2009:26). Tanzimat Dönemi, Osmanlı sisteminin resmen batı kurumlarına göre yeniden 

yapılandırılmasının bir miladı kabul edilmiş olup; Osmanlı yönetimi iç ve dış baskılara karşı ayakta durabilmeyi, 

Avrupa’nın öngördüğü bir modernleşmeye bağlamıştır (Koçak-Ekşi, 2010:297). Modernleşme tarihimizde, zihniyet 

değişimi olarak adlandırılan bu değişimin temelinde, Batı dünyasını bir kent uygarlığı
1 olarak değerlendirme 

yatmaktadır (Işın, 1985:352). Osmanlı Devleti’nde, yerel yönetimler alanında yapılan reformlar da, bu modernleşme 

sürecinin bir sonucu olarak gündeme gelmiş ve Tanzimat’la, yönetimde modernleşme ihtiyacının sonuç olarak 

gerekliliğine ihtiyaç duyulan bir döneme girilmiştir (Sunay, 2002:117). İdari alanda meydana gelen modernleşme; 

kaçınılmaz bir sonuç olarak, hukuki, kültürel, siyasal ve sosyal alanlardaki değişimlerle birlikte gerçekleşmiştir (Ortaylı, 

1985:232). Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin gelenekçi devlet tipinden modern merkeziyetçi bir devlet tipine geçişi 
yaşanmıştır (Ortaylı, 2006:97). Bu durum Osmanlı toplum yapısında “yeninin eskiye olan baskısını”(Karabulut, 
2010:129) hissettirmiş ve klasik manadaki değerlerinden uzaklaşmasını da beraberinde getirmiştir (Akkoyun, 

2000:219). 

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda modern anlamda merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsemesiyle; başta kadılık 

kurumu olmak üzere loncalar ve vakıflar tarafından yürütülen Osmanlı kent yönetimi yerine; ayrı bir bütçesi, organları 

ve görevleri olan yerel yönetimler, batılılaşma döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Tanzimat’tan sonra Türk 

yönetim sistemine girmiştir. Osmanlı Devleti’nde klasik anlamda yerel düzeyde hizmet sunan kadılık, vakıf ve lonca 
sistemi modern yerel yönetim birimlerinin dünyada yaygınlaşmasına paralel olarak belediyeler, il özel idareleri ve 

köyler şeklinde örgütlenerek Osmanlı’nın son dönemlerinde, modern yerel yönetim birimleri olan bu örgütlerin 

temelleri atılmıştır (Güven-Dülger, 2017:48).  

Tanzimat’ın ilanından sonra taşrada mali işlerin yürütülmesi, yolsuzlukların ve kötü uygulamaların önüne geçilmesi 

amacıyla Muhassıllık Meclisleri kurulmuş bu meclisn görevlerini yürütebilmek içinde “muhassıl” adında maliye 

memurları atanmıştır (Eryılmaz, 2002:8). Temel görevleri verginin tespiti ve tahsili olan bu meclis, merkezi idarenin bir 

uzantısı olması ve hiçbir özerkliklerinin olmamasına rağmen, bazı üyelerinin seçimle iş başına gelmeleri nedeniyle, 

yerel yönetim kurumlarının ilk örneği olarak sayılmaktadır (Ökmen ve Yılmaz, 2009:107-109). Ancak ilerleyen süreçte 

idari ve mali amaçlarını yerine getiremeyen meclis, 1841 yılında yetkilerini valilere devrederek kaldırılmıştır (Alada, 

1995:15). 

Osmanlı Devleti’nde yerel yönetim birimi olarak bugünkü anlamda ilk belediye yönetiminin kurulması girişimleri, 
Tanzimat’ı izleyen yıllarda ve özellikle 1854-1856 Kırım Savaşı sırasında Batı ülkeleri ile artan temas sonunda ortaya 

çıkmış, Fransız komün idarelerinden örnek alınarak 1855 yılında İstanbul’da ilk kez belediye teşkilatı kurulmuştur 
(Aytaç, 1998:22). Ancak atanan belediye memurlarının, o dönemki yoğun değişim dinamiklerine ayak uyduramamaları, 

uygulamada başarısızlıklara neden olmuştur. Bunun üzerine 1856 yılında İntizam-ı Şehir Komisyonu kurulmuştur 

(Koçak-Ekşi, 2010:297). Bu komisyon tarafından hazırlanan ve 1858 yılında padişah tarafından onaylanan bir 

Nizamname-i Umumi ile İstanbul 14 belediye dairesine bölünmüştür. Bunun üzerine 1858 yılı içerisinde, 

gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı Beyoğlu ve Galata Semtleri’nde, Altıncı Daire-i Belediye kurulmuştur (Ortaylı, 

1973:21).  

Paris Belediyesi örnek alınarak kurulan belediyenin kısmi olarak, mali özerkliği bulunmakta, dairenin başkanı ve meclis 

üyeleri merkez tarafından atanmaktaydı. Bu uygulamanın tüm İstanbul’a yaygınlaştırılması için 1869 yılında Dersaadet 
İdare-i Belediye Nizamnamesi yayımlanmıştır. Nizamnameye göre; 14 alt dairenin halk tarafından seçilmiş üyeleri ve 

merkez tarafından atanmış başkanları bulunacaktır. Halk tarafından seçilen bu meclislerin seçtikleri üçer kişi ile bu 

günkü büyükşehir belediye yapılarını andıran ve bir üst meclis olan Cemiyet-i Umumiye oluşturulmuştur (Koçak-Ekşi, 

2010:298). 

Dönemin diğer yerel yönetim birimi olan il özel yönetimi, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuştur. 1864 
Vilayet Nizamnamesi ile İstanbul dışında, taşrada modern belediye örgütlenmesine başlandığı görülmektedir (Ünal, 

2011:244). 1864 Vilayet Nizamnamesi, vilayet, sancak, kaza ve köy yönetimini ayrıntılarıyla belirtmekte, her 

aşamadaki yöneticilerin görevlerini ayrı ayrı açıklamakla birlikte vilayet üst düzey yöneticilerinin görevlerinde 

işbirliğine gitmesini öngörmektedir (Çadırcı, 1985:222). Ayrıca 1864 Vilayet Nizamnamesi’nde vilayet, sancak, kaza 
idare meclislerindeki seçimli üyelerinin fahri olarak çalışmaları öngörülmüş (Ortaylı, 1982:145) aynı zamanda eyalet 

yerine vilayet düzeni benimsenmiş ve köy yönetimi de düzenlenmiştir (Kırışık ve Sezer, 2006:7).  

1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile yasal hale gelen talimata göre, o yıllarda mülki idare 

merkezleri olan vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde birer belediye teşkilatı kurulması kararlaştırılmıştır (Ay, 

2009:31). Bu belediyenin organları, belediye reisi ve belediye meclisi kabul edildiği gibi belediye reisi, yine merkezden 
atama yoluyla görev almıştır. Bu bağlamda üyelerin niteliklerinin belirlenmesi hususu, 1840’dan beri Muhassıllık 

Meclisleri ile ilgili nizamnamelerde daha sonra 1864 Vilayet Nizamnamesi ve 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet 
Nizamnamelerinde yerine getirilmiştir (Ortaylı, 1982:145). Her ne kadar 1871 İrade-i Umumiye-i Vilayet 
Nizamnamesi’ne yeni hükümler eklenerek, hukuki bir dayanak sağlansa da Osmanlı belediyeciliğine, ne kendi kendini 

                                                           
1  XIX. yüzyılın başlarından itibaren, yurt dışına gönderilen elçilik görevlilerinin kaleme aldıkları sefaretnamelerde ya da layiha-

larda; Batı uygarlığı kent ölçeğinde ele alınmış, hukuki ve idari rasyonellik, kamuoyu, belediye örgütü gibi temalar birbirleri ile 
bağlantılı olarak işlenmiştir (Işın, 1985:352). 
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yönetmesi, ne de bir tüzel kişilik kazandırmamıştır (Kırışık ve Sezer, 2006:7). Osmanlı Devleti’nde belediye 
teşkilatlanması konusu sürekli değişime uğrayan bütün bu gelişmeler ile Meşrutiyet yıllarına kadar devam etmiştir. 
Anayasal monarşiye geçişle birlikte Osmanlı Devleti’ndeki belediye teşkilatı konusu, bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmasına sebep olmuştur (Kırışık ve Sezer, 2006:7). 

Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi ile birlikte Meşrutiyet dönemine geçilmiştir. 

1876 Anayasasında, belediye konusu da ele alınarak maddeleştirilmiştir. Bu bağlamda, Vilayet başlıklı kısımda 108-
112. maddelerde yer almıştır. Bu kısımda yerel yönetimler ile ilgili maddelerin bulunmasına müteakip; vilayet, sancak 

ve kazalarda Meclis-i Umumi ve idarelerin seçim ve faaliyetlerine ilişkin hükümler ve dinî cemiyetlerin bina ve 

arsalarını idare edecek heyetlere, vakıflar idaresine, belediye meclislerine ilişkin esaslar yer almıştır (Yamaç, 2014:63). 

1876 Anayasası’nın, 108-112. maddelerini genel bir değerlendirmeye tutacak olursak; 108. maddede, il yönetiminin 

yetki genişliği ve görevler ayrımı ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirtmiştir. 109. maddede, ülkenin mülki idare 
birimleri olarak; vilayet, sancak ve kaza gösterilmiş, bu idari birimlerde seçimle oluşan idare meclislerinin ve yılda bir 

kez toplanan il genel meclisinin bulunduğu üzerinde durulmuştur. 110. maddede, il genel meclisinin görevleri 

belirlenmiştir. 111. maddede, dinsel yerinden yönetim kuruluşları olarak, cemaat meclisleri ve yetkileri düzenlenmiştir. 

112. maddede, yerel yönetimlerle ilgilidir. Bu madde ile belediye, İstanbul’da ve taşrada, tamamı seçimle belirlenen 

belediye meclisleri tarafından idare edilen anayasal bir kuruluş olarak düzenlenmiştir (Nalbant, 1997:134). 

1876 Anayasa’sı gerek İstanbul’da, gerekse taşra’da kurulacak belediyelerin seçimle işbaşına gelecek meclisler 

tarafından yönetilmesini, kuruluş ve görevlerinin ve meclis üyelerinin seçim usulünün kanunla belirtilmesini (Eryılmaz, 

2002:10), her şehir ve kasabada birer belediye örgütü kurulmasını öngörmüştür. Bu kanuna göre; taşrada kurulacak her 

belediyenin başkan, belediye meclisi, Cemiyet-i Belediye olmak üzere üç organı bulunacaktır. Belediye meclisi, halk 
tarafından seçilmiş üyelerden oluşacak, belediye başkanı belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek ve hükümetçe 

atanacak, Cemiyet-i Belediye ise Mahalli İdare Meclisi ile Belediye Meclisinin birleşmesinden meydana gelecektir 
(Aytaç, 1998:24). 

1876 Anayasası’nda il genel ve il özel yönetimlerine atıf yapılmakla birlikte yerel yönetim kurum ve kuruluşlarının 

kanun ile hayata geçirilmeye başlandığının ilk örnekleri verilmiştir. Bu doğrultuda 1876 Vilayet Nizamnamesi’ne göre 

il genel meclislerinin, il, sancak, ilçe meclislerinin oluşum şekli daha sonra yapılacak olan düzenlemelere bırakılmıştır. 

Ancak daha sonra meclis feshedildiği için bu konuda herhangi bir çalışma yapılamamıştır (Kırışık ve Sezer, 2006:8).  

1876 Anayasası, tüzel kişilik kavramına yer vermemiştir. Anayasa belediyeler bağlamında tüzel kişiliklere yer 

vermemişse de 1877 yılında yürürlüğe giren, Vilayet ve Der-saadet Belediye Kanunu2 belediyeyi idari bir varlık olarak 

tanımlamaktan öte, adeta tüzel kişilikte kazandırmıştır. (Kırışık ve Sezer, 2006:9). Bu durum açık bir şekilde beyan 

edilmemekle birlikte; belediye meclisinin görevlerine ilişkin 3. maddede, meclisin belediye aleyhine açılan davalarda 

savunma görevi olduğu belirtilmekte ve belediyeye kendi mallarını idare görevi verilmektedir. Bu durum karşısında, 

kanuna göre “belediye meclisi tüzel kişilik sahibidir”, denilebilir (Ortaylı, 2008:439-440). Bu kanuna göre belediye 

meclisi de tüzel kişilik sahibi olup, kentin imar, su, itfaiye gibi önemli işleri görünürde de olsa bu tüzel kişiliğe 

bırakılmıştır. Bu kanun ilk defa tek dereceli seçimi getirmesi açısından da önemli (Ökmen ve Yılmaz, 2009:108) olduğu 

gibi 1877 Belediye Kanunu’nun çıkarılması ile yerel yönetimlere yasal nitelik kazandırması açısından da önem arz 

etmektedir (Çadırcı, 1985:230). 

Türk Belediyecilik tarihinde II. Meşrutiyet’e gelinceye kadar gerçekleşen gelişmelere dikkat edilirse, mahalli idareler 
üzerinde merkezi idarenin sürekli bir baskısı görülür. Bu döneme kadar merkeziyetçilik devam etmiş, mahalli idarelerin 

özerk bir yapıya kavuşturulması mümkün olmamıştır. II. Meşrutiyet’te, İstanbul’da ilk belediye seçimleri yapılarak, 

özerk bir belediyecilik uygulamasına geçilebilmesi için önerilerde bulunulmuşsa da, bundan kısa sürede vazgeçilmiştir. 

Meşrutiyet idaresi de yine merkeziyetçi yönetim geleneğinden ayrılmamayı tercih etmiştir. Özellikle 1913 Geçici 

Vilayet Kanunu mahalli demokrasiye ve yönetime bütün özerklik kapılarını uzun süre kapatan bir uygulamaya 

başlangıç olmuştur (Ay, 2009:34). 

 

3. 1921 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU VE YEREL YÖNETİMLER 

Tanzimat Dönemi’nden 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’a kadar geçen sürecin genel bir 

değerlendirmesini yaptığımızda; sürekli değişime tabii tutulan yasal düzenlemeler, yerel hizmetlerin verimli ve kaliteli 

bir şekilde sunulmasını genel manada sağlayamamıştır. Alınan kararların eksik de olsa uygulanabildiği şehirlerin 
başında İstanbul gelmiştir. Aynı zamanda belediyecilik alanında geliştirilen yasalar; belediye kurumunu halk katılımını 

sağlayan bir kurum görünümüne kavuşturamamıştır. Bundan dolayı belediyeler ve diğer yerel yönetim birimleri, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar merkezi yönetimin varlığını tanıyarak gelişimlerini tamamlamaya çalışmışlardır. 

Yerel yönetimler alanında alınan ve yasalara bağlanan kararlar bir ölçüde hayata geçirilmek istense, Osmanlı 

Devleti’nin son yıllarında yaşanan siyasi gelişmeler bu duruma izin vermemiştir. Alınan kararların hayata geçirilmesi 

                                                           
2  Der-saadet Belediye Kanunu, Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) döneminde yürürlüğe girdi. Bu savaşta çok sayıda vilayetin 

kaybedilmesiyle ortaya çıkan yoğun göçler ve ekonomik durumun kötüleşmesi gibi nedenlerden dolayı uygulanamadı (Eryılmaz, 

2002:8). 
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konusunda; halkın bu alanda yapılacak reformlara hazır olmaması, savaşlar ve savaşlar sonucu toprak kayıpları, göç 

alımları vs. gibi toplumsal değişimler, kent yönetimi konusunda alınan kararların hayata geçirilmesini zorlaştırmış ve 

ertelenmesine sebebiyet vermiştir. 

1921 Anayasası’na giden sürece bakacak olursak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, Avrupa devletlerinin Osmanlı 

topraklarına bakış açısı değişime uğramış ve paylaşım planlamaları görüşülmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

kurum ve kuruluşların başlattığı reform hareketleri bir dereceye kadar hayata geçirilse de kalıcı ve temeldeki sorunu 

giderici bir çözüm olamamıştır. Yine Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu toplum yapısında meydana gelen çözülmeler ve 

ardı arkası kesilmeyen savaşlar, Osmanlı Devleti’ni yıkılışa götürmüştür. Değişen dünya dengeleri perspektifinde 

Osmanlı Devleti, İttifak grubunun yanında I. Dünya Savaşı’na katılmış ve savaşın bilançosu olan 30 Ekim 1918 tarihli 
Mondros Mütarekesi’nin (Sarıhan, 1993:1) ağır maddeleri ile karşı karşıya kalmıştır. Mondros Mütarekesi, Osmanlı 

topraklarını işgallere açık hale getirdiği gibi bu durumun uluslararası hukukta zemini hazırlanmış ve bir şekli ile haklılık 

payı verdikleri dayanakları mütareke maddeleri içerisine alınmıştır.  

Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından Milli Mücadele dönemi başlatılmış ve bu mücadeleler ilk başta mahalli 

mücadele şeklinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde özellikle işgale maruz kalan mahaller başta olmak üzere, Anadolu’nun 

dört bir tarafında cemiyetler kurulmaya başlanmıştır. Mahalli Mücadele devresinde yapılmış olan bazı kongreler 

(Balıkesir-Alaşehir-Erzurum) geniş kapsamlı olsa da, ana hatlarıyla yerel olarak kabul edilmiştir. Mahalli Mücadele 

dönemi (Akdağ, 2014:110). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla sona ermiş ve bütün cemiyetler, kuruluşlar 

TBMM çatısı altında toplanmıştır (TBMM, ZC, Dönem 1, C.I:2) 3. 

Milli Mücadele’nin ilerleyen safhasında; İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin bu koşullar altında 

çalışamayacağına karar vermesi üzerine, öteden beri Ankara’da bir meclisin toplanmasını öngören Mustafa Kemal Paşa, 

19 Mart 1920 tarihinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatı ile valiliklere, 
bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına gönderdiği seçim bildirisi ile devlet merkezinin korunması, milletin 

bağımsızlığı ve devletin korunmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak için (Özbudun, 1985:483) 

olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisi Ankara’da toplantıya çağırmıştır. İllerden ve İstanbul’da dağıtılan Meclis-i 
Mebusan’nın Ankara’ya gelebilen üyeleri tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM açılmış ve faaliyete geçmiştir (TBMM, 
Dönem 1., C. I:2). 

TBMM, açılışından iki gün sonra, yasama, yürütme gücüne sahip olacak hukuki ve siyasi yapısını düzenleme 

çalışmalarına başlamıştır. Bu düzenlemeler, TBMM'nin tam bir güçler birliği ilkesini benimsediğini göstermiştir. 
TBMM'nin açılışı ile birlikte, milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti doğmuş olmakla birlikte, Birinci TBMM'nin 

iki temel hedefi, kesin zaferi kazanmak ve yeni devletin otoritesini güçlendirmek, kalıcılığını gerçekleştirmek (TBMM, 

1996:23) olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda TBMM, çalışmalarına hız vermiş ve yeni devletin otoritesini güçlü 

kılacak çalışmalar arasında bir anayasanın hazırlanarak meclisten geçmesi de yer almıştır. 

TBMM, 18 Kasım 1920’de, Teşkilat-ı Esasiye Kanun Layihası meclise sunulmuş (TBMM, ZC, Dönem 1., C. V., s. 

415-416) olmakla birlikte ilk anayasa görüşmelerine başlamıştır (TBMM, 1996:23). Ancak meclis bünyesinde varlığını 

koruyan iki farklı görüş nedeniyle düzenleme yapamamıştır. İlerleyen süreçte meclis programının gündeminde yerini 

alan anayasal düzenlemeler açık bir şekilde belirtilen beyanlar ile 23 Nisan 1920 günü meclis açıldıktan sonra, 9 ay gibi 

bir sürenin ardından devlet yapısının belirlenmesini ve Meclis Hükümeti rejiminin yasal bir çerçeveye oturtulmasını 

sağlayan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 20 Ocak 1921 tarihinde 85 sayılı kanun olarak kabul edilmiştir (TBMM, Dönem 

1., C. VII., s. 321, 334, 335, 339).  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Milli Mücadele döneminin olağanüstü koşullarında 1921 tarihli Teşkilat-ı 
Esasiye Kanununu hazırlamıştır. 1921 Anayasası, 23 maddeden oluşmakta ve ilk dokuz maddesi devletin dayandığı 

temel ilkeleri saymaktadır. Bu doğrultuda; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, yasama ve yürütme 

yetkilerinin milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM'de toplandığı esasları, halka dayalı devlet ve güçler birliği 

ilkelerini en kesin ve açık biçimde ifade edilmiştir (Gözübüyük, 1995:44-45). Böylece meclisin başından beri 

benimsediği yasama organının üstünlüğü ilkesinin bir uygulaması olan Meclis Hükümeti (güçler birliği) rejimine 

anayasal bir meşruluk kazandırılmıştır (Çevik, 2002:28).  

Güçler birliği ilkesi ve meclis hükümeti sistemini benimsemiş olan 1921Anayasası, yönetim anlayışı olarak da yerinden 

yönetim ilkesini benimseyerek bu ilkeye en fazla ağırlık veren bir anayasa olmuştur (Çamurcuoğlu, 2011:165). 1921 
Anayasası, merkeziyetçi bir yapı öngören Osmanlı yerel yönetim anlayışından çok daha ileri bir yapı getirmiştir 

(Karaarslan, 2007:117). Güçler birliği ve meclis hükümetine dayanan yönetim yapısından etkilenmiş ve böylece 

uyguladıkları başarılı yönetim modelleri ile halka özgüven kazandıran yerel kongre hareketleri, 1921 Anayasası’nın 

yerel yönetimler üzerine inşa edilmiş bir anayasa olarak var olmasının toplumsal temelini oluşturmuştur (Berber, 

2001:57). 

1921 Anayasası’nın, yerel yönetimlere karşı duyarlı hareket etmesinin dönemin şartlarına binaen bazı sebepleri vardır. 

Bu bağlamda; anayasa görüşmeleri sırasında devletin yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya örgütlenmesine karar 

verilmesi; merkez tarafından gönderilen memurların gittikleri bölgenin ihtiyaçlarına ve sorunlarına duyarsız kalmaları 

                                                           
3   Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Zabıt Ceridesi (ZC). 
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ve halka baskı uygulamaları; özellikle yerel kongreler döneminde, halkın kendi kendini en iyi şekilde yönetebileceğinin 

gösterilmesi ve bunun bizzat TBMM üyeleri arasından kongreye katılanların gözü önünde gerçekleştirmiş olması 

(Berber, 2001:74-75) yeni dönemde yerel yönetimlere önem verilmesinde etkili olmuştur. Böylelikle Tanzimat 

döneminden itibaren varlığından söz ettiğimiz yerel yönetimler, gerek ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamı ve bu 

ortamın meydana getirdiği bazı gereksinimler, gerekse de merkezden yönetimin bu koşullarda bir yerden sonra yetersiz 

kalması, 1921 Anayasası’nın yerel yönetimler konusunu gündemine alarak, savaş koşulları altında yönetim ve yönetime 

hâkim olabilme becerisini güçlendirme istemini ortaya koymuştur.   

1921 Anayasası, olağanüstü bir dönemin anayasası olarak hayata geçmesine binaen yerel yönetimlerle ilgili bölümlere 

kısa ve öz ifadelerle açıklık getirilmiştir. Bu doğrultuda 1921 Anayasası’nın 10-23 arası maddeleri yerel yönetimlerle 

ilgili maddelerdir. Türkiye’de yerel yönetimlerin gelişmesini öngören bir içeriğe sahip olan 1921 Anayasası (TBMM, 

ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339); ülkeyi il, ilçe ve bucaklara ayırdığı gibi il ile 

bucakların “tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip” (Genç, 2015:273) olduğunu ifade etmiş ve bu yerlerde yönetimi meclislere 

vermiştir (Kırışık-Sezer, 2006:12). Anayasada ilçeler, sadece mülki birimler olarak değerlendirilmiş, bucaklar ise iller 

gibi tüzel kişiliği olan bir mülki birim olarak yer almıştır. İlçelerin yönetimlerinden sorumlu olan kaymakamlar, illerde 

hükümetin temsilcisi olan valinin emri altında çalışmakta ve TBMM tarafından atanmaktadır (Kırışık-Sezer, 2006:12).    

1921 Anayasası, yerel yönetim ve yerel demokrasi anlayışına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu doğrultuda; yerel 
yönetimlerin ekonomik, mali ve adli yetkileri bulunmaktadır (Ay, 2009:36). 1921 Anayasası, maddelerinin yarıdan 

fazlasını yerel yönetimlere ayırması ve yönetim yapısının temelini bunlara dayandırmasıyla, günümüze kadar yapılan 

anayasalar içinde hem nitelik hem de nicelik olarak, yerel yönetimlere en fazla yer veren anayasa olma özelliğini 

korumaktadır (Berber, 2001:73). Merkeziyet usulünün sınırlı hatta istisnai, âdemi merkeziyet usulünün ise asli ve genel 

kural halinde olduğu, seçimle oluşan organların, tüzel kişilerin, icrai karar alabilme yetkisinin ve yerel özerkliğin 

bulunmasıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bir “yerel katılım ve demokrasi belgesi” (Tanör, 2011:263) niteliğindedir. 

 

4. 1921 TEŞKİLAT-I ESASİYESİ’NİN YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ MADDELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dönemin zorlu koşulları içerisinde gündemine yerel yönetimleri alan 1921 Anayasası’nın maddelerini inceleyecek 

olursak; 10. maddedeki; “Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarından vilayetlere, vilayetler 

kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder” (TBMM, ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 
304, 312, 321, 334, 335, 339) ifadeleri “idare” başlığı altında kaleme alınarak, ülkemiz idare kademelerinin vilayetler, 

kazalar ve nahiyelerden oluşacağı beyan edilmiştir. 

Anayasa’nın 11., 12., 13. ve 14. maddeleri “vilayet” başlığı altından ele alınmıştır. Bu doğrultuda, vilayetlerin idaresi ile 

ilgili olarak 11. maddede “Vilayet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili, siyaset, 

şer’i, adli ve askeri umur, beynelmilel iktisadi münasebet ve hükümetin umumi tekalifi ile menafi birden ziyade vilayete 
şamil hususta müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaaz edilecek kavanin mucibince Evkaf, Medaris, Maarif, 

Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilayet şuralarının salahiyeti 

dahilindedir” (TBMM, ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339)  ifadeleri yer almaktadır. 

Bu madde ile günümüz il özel idarelerinin sağlık sosyal yardım, vakıflar, ekonomi, tarım ve hayvancılık, bayındırlık ve 

sosyal yardımlaşma işlerinin düzenlenmesi ve idaresi konusunda yetkili oldukları anayasa hükmüne bağlanmıştır. 
Ayrıca bu madde ile vilayetlere tüzel kişilik ve özerklik kazandırılmış ve merkezi yönetimin devletin hükümranlık 

haklarından kaynaklanan bazı temel yetkileri dışında kalan konular vilayet şuralarının düzenleme ve yönetim alanına 

sokulmuştur. Bu görevler; evkaf, medreseler, eğitim sağlık, iktisat, tarım, bayındırlık ve sosyal yardım işleridir. Böylece 

vilayetin yerel işleri dışında bırakılan hususlar, istisnai olarak görülerek, genel olarak her işin yerel olduğu kabul 

edilmiş ve yerellik ilkesi anayasal güvence altına alınmıştır (Berber, 2001:76).  

Kanunun 12. maddesinde, “Vilayet Şuraları, vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. Vilayet Şuralarının 

içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki aydır” (TBMM, ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 
321, 334, 335, 339)hükmü ile doğrudan ahali tarafından iki yıllığına seçilen üyelerden oluşan ve yılda iki ay süreyle 

toplanan bir kurul olduğu belirtildiği gibi il genel meclisine yer verilmiştir (Özmen, 2012:173). Devam eden 13. 

maddesinde de; “Vilayet Şurası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı idareye memur azadan 

teşekkül etmek üzere bir idare heyeti intihab eder. İcra selahiyeti daimi olan bu heyete aittir.” (TBMM, ZC, Dönem 1., 

C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339)hükmüyle bu idarelerin yönetim kurulu belirlenmekle (Özmen, 

2012:173) birlikte icra yetkisi, sürekli organ olan idare heyetine verilmiştir (Karaarslan, 2007:118) 

Kanunun 14. maddesinde, “Vilayette Büyük Millet Meclisinin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur Vali Büyük 

Milet Meclisi Hükümeti tarafından tayin olunup, vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali 

yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale eder.” (TBMM, ZC, Dönem 1., C. 

VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339) Burada valilik kurumu anayasal bir idari organ olarak ifade 
edilmekte olup, görev alanı hem temsil hem de devletin genel ve ortak işlerini yürütmektir. Ayrıca Vali, genel idarenin 

görevleri ile yerel idarenin görevleri arasında çıkacak uyuşmazlığa müdahale etme vazifesiyle de yetkilendirilmiş 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

104 
 

bulunmaktadır (Özmen, 2012:173). TBMM Hükümeti’nin temsilcisi sayılan vali, ilde sadece devlet işlerinden sorumlu 
tutulmuş ve yerel hizmetler ise ilgili meclislere bırakılmıştır. 

Tüm bu özellikleriyle Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile getirilen vilayet örgütlenmesi modeli, her ne kadar uygulamaya 

geçmesini sağlayacak kanunlar çıkarılmamış olsa da, seçim esasına dayanan organları, özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip 

olmasıyla, geleneksel merkeziyetçilik anlayışından uzaklaşan bir yerel yönetim anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır  

Kanunun 15. Maddesi, “kaza” başlığı altında kaleme alınmıştır ve “Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi 

şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama 

mevdudur.” (TBMM, ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339)  ifadeleri ile ilçe yönetimi 

ve bu yönetimin başında hükümetçe atanan bir kaymakam bulunduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla kaymakamın atanması, 
valinin atanma şekliyle aynı yani hükümetçe (Özmen, 2012:173) yapılmaktadır. 

Üçüncü idari kademe olan “nahiye”, yani bucaklar ile ilgili hükümleri 16., 17., 18., 19., 20., 21. maddelerinde yer 
almıştır. Kanunda 16. Maddede, “nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir”, 17. maddede 

“nahiyenin bir şurası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır”; 18. maddede “nahiye şurası, nahiye halkınca doğrudan 

doğruya müntehap azadan terekküp eder”; 19. Maddede, “idare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şurası tarafından 

intihap olunur”; 20. Maddede, “nahiye şurası, ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti haiz olup bunların 

derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur”; 21. Maddede, “nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir 

kasaba da bir nahiyedir” (TBMM, ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339)  ifadeleri yer 
almaktadır.  

Nahiyelerle ilgili olarak özerk bir yapıya sahip; nahiye meclisi, nahiye daire heyeti ve nahiye müdürü olmak üzere üç 

idari organdan oluşmuştur. Nahiye daire heyeti ve nahiye müdürü, nahiye meclisi tarafından seçilir. Nahiye meclisinin 
de halk tarafından seçildiği bir yapı ortaya konulmuştur. Bununla beraber nahiyelerin idari görevleri yanında “kazai” 

görevlerinin de olduğu ve bunların neler olduğunun da kanunla belirleneceği ifade edilmiştir (Özmen, 2012:173). 
Ayrıca nahiyelerin bir veya birkaç köyden meydana gelebileceği belirtildiği gibi kasabanın da bir nahiye olabileceği 

ifade edilmiştir. Böylece bu iki yerleşim birimi, köy ve kasabalar, her ne kadar nitelikleri açıklanmamış olsa da, 

anayasal güvence altına alınmıştır. Nahiyelere verilen bu geniş özerkliğin ve kaynağının, halkçılık ilkesi ve millet 

egemenliği anlayışının yansıması olduğu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu görüşmeleri sırasında beyan edilmiştir (Berber, 

2001:79).  

1921 Anayasası’nın yerel yönetim anlayışında genel müfettişlik mıntıkaları mevcut tutulmuş ve yasalaştırılmıştır. Bu 

doğrultuda Anayasanın 22. ve 23.  maddeleri  “umumi müfettişlik” başlığı altında incelenmiştir. 22. maddede, “Vilayet, 
iktisadi ve içtimai münasebetleri itibariyle birleştirilerek umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir”; 23. maddede ise “ 

Umumi müfettişlik mıntıkalarının umumi surette asayişinin temini ve umum devair muamelatının teftişi umumi 

müfettişlik mıntıkasındaki vilayetlerin müşterek işlerin ahengin tanzimi vazifesi Umum müfettişlere mevcuttur. Umumi 

müfettişler devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimi surette murakabe ederler” 

(TBMM, ZC, Dönem 1., C. VII., s. 249, 265, 292, 304, 312, 321, 334, 335, 339) hükümleri verilmiştir. Bu doğrultuda 

Vilayetlerde iktisadi ve içtimai münasebetlerine göre genel müfettişlik mıntıkaları oluşturulması kararı alınmıştır Bu 
genel müfettişlik bölgelerinde genel asayişin sağlanması, bölgelerdeki işlemlerin teftişi, bölgeler içindeki vilayetlerin 

müşterek işlerinde uyumun oluşturulması görevleri genel müfettişlere verilmiştir. Genel müfettişler devlete ait genel 
görevlerle mahalli idarelere ait görevleri ve kararları daimi surette denetlemekle görevli tutulmuşlardır. 

Yerel yönetimleri geniş bir muhtariyet esası üzerine düzenlemek isteyen 1921 Anayasası, il özel idarelerinin tüzel 

kişiliği ve muhtariyeti olduğunu açıkça belirtmiştir. Buna göre il özel idaresinin yürütme görevi, il genel meclisinin 

seçtiği başkan ve idare heyetine bırakılmıştır. 1921 Anayasası dışında hiçbir anayasada valilik kurumunun bulunmaması 

dikkat çekicidir. Söz konusu 23 maddelik Anayasanın 14 maddesinin (m.10 ila 23) merkezi idarenin taşra teşkilatına ve 

yerel yönetimlere ayrılması da ayrı bir önem arz etmektedir. Öte yandan nahiyelerin dahi idare heyetlerinin nasıl 

belirleneceğine ilişkin hükümleri olan 1921 Anayasasının merkezi hükümete dair seçim usullerine ilişkin düzenleme 

yapmamış olması adem-i merkeziyetçiliği odak noktası yaptığının bir göstergesi olarak ifade edilebilir (Özmen, 

2012:173). 

 

SONUÇ 

Konuyu genel bir değerlendirmeye tabii tutacak olursak; 1876 Kanun-i Esasi ile anayasal sürece dahil olan yerel 

yönetimler, 1877 Nizamnamesi ile birlikte Osmanlı Devleti yönetim anlayışı portresinde yerini almaya ve etkisini 

güçlendirmeye başlamıştır. 1876 Kanun-i Esasisi’nde hem illerin yönetimi hem de belediyelerin yönetimi hakkında 
kurallar bulunmaktadır. İlerleyen süreçte meydana gelen I. Dünya Savaşı ve akabinde Osmanlı Devleti’nin paylaşım 

planlarını harita üzerinde gösteren Mondros Mütarekesi sonucu Türk Milleti Milli Mücadele sürecini başlatmıştır. Milli 

Mücadele’nin yoğun yaşandığı günlerde TBMM yönetim organı olarak ortaya konulmuş ve 1921 Anayasasına giden 

süreç başlatılmıştır. Zorlu yılların bir ürünü olan 1921 Anayasası’nın 14 maddesi yerel yönetimleri konu almış ve 

vilayet kaza ve nahiyelerin düzenlemesini yaptığı gibi müfettişlikler tayin ederek kontrol organlarını da oluşturmuştur.  
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Tanzimat döneminden, 1921 Anayasası’na kadar geçen sürede, yerel yönetimlerle ilgili devlet bünyesinde alınan 

kararlar her ne kadar yerel yönetim anlayışının devlet bünyesindeki kademeli gelişimini gösterse de reelde alınan bu 

kararlar etkili bir şekilde hayata geçirilememiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini yaşadığı günlerde, Türk 

halkı Milli Mücadeleyi başlatmıştır. Verilen mücadele hem dış odaklara karşı, hem iç isyanları durdurma şeklinde 

çeşitlilik göstermiştir. Bu durum Milli Mücadele döneminin ilk safhalarını, mahallerin mücadelesi haline getirmiştir. 

TBMM’nin kurulmasıyla birlikte devletin tüm organları sıfırdan ele alınmış olmakla birlikte; TBMM’nin muhatabı 

Türk Halkı olmuştur. Bu doğrultuda, yeni bir Türk devletinin temellerinin atılıyor olması, mahallerde verilen 

mücadelenin kontrol altında tutulabilmesi vb. gibi nedenlerden dolayı, mücadele yıllarının bir ürünü olan 1921 

Anayasası, ağırlıklı olarak yerel yönetimler konusunu ele almış ve kanunlaştırmıştır. Bu bağlamda devletin aşağıdan 

yukarıya örgütlenmesi planlanmıştır ancak her ne kadar tüzel kişilik, özerklik gibi kavramlara açıklık getirilmiş ise de; 

bir şekliyle merkezi yönetimin etkisi hissettirmiştir. 

Son olarak, 1876 ve 1921 Anayasaları ile yasal düzenlemelerde yer alan yerel yönetimler ve yerel yönetim ile ilgili 

alınan kararlar, daha sonraki Anayasal düzenlemelerde ve yerel yönetim taslaklarına zemin hazırlamış ve örnek teşkil 

etmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir döneme girilmiştir. 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nde,Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra batı modelinde bir idari yapı kurulabilmesi için 

özelliklede yerel idarelerin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapıldı.Bu çalışmalara I.Meşrutiyet ve 
II.Meşrutiyet dönemlerinde de devam edildi .19 Mayıs 1919 ‘da başlayan Milli Mücadele Dönemi’nde 1921 

‘de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun maddelerinin önemli bir çoğunluğunu yerel düzenlemeler 

oluşturdu.Cumhuriyetin ilanıyla birlikte batılı çağdaş şehircilik ve belediyecilik kavramı hız kazandı.1923-
1930 yılları arası Türk Belediyeciliğinin hazırlık dönemi olarak tanımlandı.1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı 

Belediye Kanunu ile Osmanlı Devleti’nden devralınan kanunlar ve bu döneme kadar çıkarılmış olan beledi-
yecilikle ilgili kanunlar kaldırıldı. 1930-1945 yılları arası Türkiye ‘de, tek parti ideolojisinin devlet, siyaset 

ilişkisi,belediye kanunlarına da yansıdığı görüldü.Türkiye bu dönemde henüz çok partili siyasi hayata geçme-
diği için ve ülkede tek parti olarak bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 1931 ‘de III.Büyük Kongresi’nde, bele-
diyelerin meselelerini tartışmaya geniş bir mesai harcadı. Kongrede alınan kararlara bağlı olarak bürokratik 

bir belediyecilik anlayışı egemen oldu.Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte belediyelerin demokratikleşme 

çabaları da arttı.Bu alanda yapılan çalışmalarla belediyeciliğin özerk ve demokratikleşmesi savunuldu.Bu ko-
nuda atılan ilk ve  en önemli adımda belediye meclislerinin seçim usullerinde yapılan değişikliklerdi.1950 ‘li 

yıllarda tek parti iktidarının sona ermesi ve iktidarın el değiştirmesi üzerine belediyecilikle ilgili yeni düzen-
lemeler yapılmışsa da tam anlamıyla bir demokratikleşme sağlanamadı.1945 ‘den 1960 lı yıllar arasında be-
lediyelerle ilgili yapılan düzenlemelerden biride belediye gelirlerinde yapılan yenilikler oldu. Bu çalışmamız-
da 1919-1960 yılları arasında Türkiye ‘de  yerel yönetimlerden belediyelerle ilgili tarihi gelişmeler ana kay-
naklar ,resmi yayınlar ve  süreli yayınlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Yerel Yönetim, Halk, Belediye Kanunu. 

 

ABSTRACT 

In the Ottoman State, after declaration of Rescript of Gülhane, studies and works were carried out to establish 

a western administrative structure and especially, to reorganize local administrations. Those activities contin-
ued during 1st and 2nd Constitutional Monarch. During National Struggle beginning on 9th May 1919, many 
of the Constitutional articles adopted in 1921 included local regulations. After declaration of the Republic, 
concept “western modern urbanization and municipalism” dominated. The years between 1923 and 1930 is 

called as Turkish Municipalism  Period. Under the Act of Municipality numbered 1580 adopted in 1930, laws 
transferred from the Ottoman State and the ones related to municipalism adopted up to this period were abol-
ished. Between the years of 1930-1945, the single-party ideology affected state, political relations and mu-
nicipal laws. In this period In Turkey, The Republican People’s Party was the only party in Turkey because 

the country did not adopt a multi-party political life yet, and in 1931,  it spent a great time for discussion of 
municipal issues in its 3rd Great Congress. In connection with the decisions taken at congress, a bureaucratic 
municipality approach was adopted. After transition to a multi-party political period, municipalities increased 
their efforts for democratization. In the studies performed related to this field, autonomy and democratization 
of municipalism was supported. First and major step in this matter were regulations in selection procedures of 
municipal councils. In 1950’s,  after single-party period ended and another party dominated as the govern-
ment, new regulations were performed related to municipalism, but an exact democratization could not be ob-
tained. One of the regulations related to municipalities between the years of 1945- 1960 was regulations in 
municipal revenues. In this study, historical developments related to municipalities, a local administration in 
Turkey, main sources, public publishing and periodicals between the years of 1919-1960 will be handled. 

Key Words: Municipality, Local Administration, People, Municipal Law. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler, merkezî yönetimlerin dışında, topluluğun ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Os-
manlı Devleti’nde batı tarzında yerel yönetim modelleri örnek alınmadan önce devlet, kendine özgü kadı, vakıf ve lonca 

gibi kurumlarla halka hizmet verdi. XIX. yüzyılın ikinci yarısında batı tarzında yerel yönetim modelleri kurulmaya ba-
şlandı.Tanzimat Dönemi’nde başlayan bu kurumların temeli I ve II. Meşrutiyet dönemlerinde biraz daha genişletildi. Cum-
huriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti’ndeki yerel yönetim anlayışı devam ettirildi.1921 ve 1924’te çıkarılan Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunlarıyla da yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler yapıldı.1930 yılında yerel yönetimle ilgili olarak 1580 sayılı 

kanun çıkarıldı. Bu kanun derli toplu idi ve bu yüzden uzun süre yürürlükte kaldı. 1580 sayılı kanun yanına ilave edilen di-
ğer kanunlarla tek parti döneminde de geçerliliğini yürüttü. Ayrıca bu kanun Türkiye’nin belediyecilik alanında temel 

kanunu olma niteliğini kazandı. 1931’de CHP III. Kurultayında devletçiliğe geçilme kararı alınması ve halkçılık ideolojisi-
nin yeniden yorumlanması Türk belediyeciliği için önemli adımlar oldu. 

Türkiye’nin 1945 yılından itibaren çok partili siyasî hayata geçmesiyle birlikte yerel yönetimlerde bir liberalleşme 

kavramından söz edildi. Bu husus siyasî partilerin programlarında yer aldı, fakat uygulamaya konulma noktasında istenilen 

seviyeye ulaşılamadı. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ve merkeze bağlılığın devam etmesi bunda etkili oldu. Ancak 
ülkemizde yerel yönetimleri ve anlayışlarını, sosyo-ekonomik şartlar belirledi. Türkiye’de yerel yönetimler, merkezî yöne-
timin bir uzantısı gibi görüldü ve değerlendirildi. 

 

2. OSMANLI DEVLETİ’NDE BATI TARZINDA YEREL YÖNETİMLERİN KURULMASI 

Osmanlı Devleti‘nde yerel yönetimler geleneksel yapısına uygun olarak merkez tarafından atanan görevliler tarafından 

yürütülürdü. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan modernleşme ve batılılaşma çabalarıyla birlikte yerel yönetimlerle 

ilgilie önemli değişimler yaşandı. Yerel yönetimlerdeki ilk düzenleme Muhassıllık Meclisi adı verilen vergilerin toplanma-
sını amaçlayan ve kendinden sonraki yerel meclislere modellik eden meclisin kurulmasıyla başladı (Ortaylı, 1985:86; 
Tanör, 1995:89-90,132). 1842 yılında bu meclislerin kaldırılmasının ardından memleket meclisleri, eyalet meclisleri ve 
sancaklarda küçük meclisler kurularak yerel yönetimlerin çekirdeği oluşturuldu (Çadırcı, 1997:250-252). Daha sonraki 
dönemde Osmanlı Devleti‘ni yeniden yapılandırma ve merkezî yönetimi yeniden güçlendirme çalışmaları içerisinde bele-
diye hizmetlerinin yürütülebilmesi için 13 Haziran1854’te yayınlanan nizamname ile şehremaneti (belediye) ve şehremini 

(belediye başkanlığı) kurumları oluşturuldu. Şehremaneti, şehrin zorunlu ihtiyaç maddelerini sağlamak, narh koymak ve 

uygulatmak, yol ve kaldırım yaptırıp tamir ettirmek, temizlik işleri ve esnafın kontrolünü yapmak gibi görevleri üstlendi. 
Ancak istenilen düzeyde ekonomi ve personel yetersizliğinden dolayı  bir başarı elde edilemeyince 9 Mayıs 1855’de İnti-
zam-ı Şehir Komisyonu kuruldu. Komisyon, belediye işleri ile ilgili raporlar hazırlayarak Osmanlı yönetimine sundu. 

1864 yılında yayınlanan Vilayat Nizamnamesi ile İstanbul dışında taşrada da belediyeler kuruldu. Ayrıca belediye me-
clisleri oluşturuldu. Sancak merkezleri ve ilçelerde (kaza) kurulan bu meclislerde din ve mezhep farklılığı gözetilmedi. Bu 
nedenle bu meclisler,Tanzimat Dönemi’nin en liberal kurumları olarak tanımlandı (Tanör, 1995:89-90; Ay, 2009:53-64; 
Çiçek, 2014:57). Kısa sürede belediye teşkilatı tüm İstanbul geneline yayıldı. Ancak belediye meclislerinin aktif olarak 
görev yapmaları daha sonraki dönemlerde gerçekleşebildi (Gökaçtı,1996:21-66). Ayrıca nizamname ile Osmanlı coğrafyas-
ında 27 vilayet ve 123 sancak oluşturuldu. Eyaletlerin adı vilayet, sancakların adı liva olarak değiştirildi. Kazalara merkez-
den atanan kaymakamlar ilk kez tayin edildi (Çolak, 2007:67). Bu dönemde yerel yönetimlerle ilgili yapılan bir başka 

düzenleme ile valinin başkanlık ettiği ve her sancaktan seçilen dörder üyeden oluşan ve il genel meclisinin temsilcilerinin 
bulunduğu bir il özel yönetimi kuruldu (Çolak, 2007:67-69). 

Yerel yönetimlerle ilgili 1870 yılında kabul edilen İdare-i Umumiye-i Vilayet nizamnamesi ile vilayet, sancak, kaza 
merkezlerinde birer belediye teşkilatı kurulması karara bağlandı. 1876 yılında ilan edilen Osmanlı Devleti’nde batı tarzında 

ilk anayasası olarak kabul edilen Kanun-i Esasi’nin maddeleri içerisinde yerel yönetimlere yönelik maddeler yer aldı. Ay-
rıca İstanbul ve taşradaki belediyelerin seçimle göreve gelen meclisler tarafından yönetilmesi kabul edildi (Aytaç, 1998:76; 
Çiçek, 2014:58). 1877’de çıkarılan Dersaadet Belediye Kanunu ile İstanbul’da mevcut belediyelerin durumu büyük ölçüde 

korundu. Kanun-i Esasi’de yerel yönetimlere yönelik maddeler bulunmasına rağmen daha sonraki dönemlerde İttihat ve 
Terakki Fırkası mensupları, devletin birliği ve idarenin bütünlüğü için merkezî idarenin şart olduğunu ileri sürdüler. Bu ne-
denle Kanun-i Esasi’nin yerel yönetimlerle ilgili maddelerinin gerektiği şekilde uygulanması mümkün olmadı (Ay, 
2009:32; Tural, 2003:85-86). 

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra başkent İstanbul halkı, belediye meclis üyelerini seçmek için ilk kez oy kul-
landı. Seçilen üyeler 26 Aralık 1908’de ilk toplantısını yaptı. Ayrıca bu dönemde 89 maddelik bir belediye kanunu tasla-
ğıda da hazırlandı. Bu taslak hazırlanırken daha önceki belediyelere ve vilayetlere ait kanunlar ve Fransız Kanunları örnek 

alındı. Hazırlanan kanun taslağı hükümete teslim edildi. Bu kanunda vali atamaları gerekli görülmesine rağmen bu görevler 

şehreminleri tarafından yürütüldü. 1912’de çıkarılan belediyelere yönelik bir başka kanunla da belediyelerin yapısında 

önemli değişimler gerçekleşti. 1913 yılında kabul edilen İdare-i Umumiye-i Vilayat Geçici Kanunu ile il özel yönetimi 
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yeniden düzenlendi. Vilayetlerin tüzel kişiliği, uygulamalarda karar alma yetkisi ve ayrı bir mal varlığına sahip olması şek-
linde yerel yönetimlere ilişkin yeni temel ilkeler kabul edildi (Çiçek, 2014:58; Tural, 2003:92-93).  

Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve arkasından imzalanan oldukça ağır şartlı Mondros Mütarekesi’nden dolayı ülkenin 

içinde bulunduğu zor durumdan dolayı yerel yönetimlerle, merkezin ilgilenmesi pek mümkün olamadı. Kasım 1918’de ba-
şlayan Millî Mücadele ülkenin düşman işgalinden kurtulması için toplanan yerel kongreler yerel yönetimlerin önemini bir 

kez daha ortaya çıkarmaya başladı. 

 

3. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN KURULUŞUNUN 

İLK YILLARINDA YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

1918-1920 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla ortaya çıkan iktidar boşluğunda, yerel halkın yaşadıkları 

bölgeleri işgallere karşı koruma amacıyla topladıkları kongreler, bulundukları bölgenin geleceğine yönelik kararlar alan tek 
yetkili organ olarak, yasama, yargı ve yürütme yetkilerini ellerinde bulundurmaları bakımından, halkın yönetime katılma 

tecrübesini kazandığı ve kendini siyasî alanda ifade ettiği önemli yapılar oldu (Şinik vd, 2016:27). 

1920’li yıllarda ise belediyeler, sağlık ve sosyal alanlarda önemli roller üstlendi. Bu dönemde yerel yönetimlere yönelik 
kanunî düzenleme yapılması Millî Mücadele Kadrosu’nun gündeminde yer aldı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılışından kısa bir sure sonra 13 Eylül 1920’deki toplantısında Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Vekilenin, siyasî, 
toplumsal, askerî, idarî konularda görüşlerini özetleyen idarî teşkilatlar hakkında kararlarını kapsayan bir program sundu 
(TBMM, ZC, Devre I, Cilt IV, 220-225). Daha sonraki dönemlerde “Halkçılık programı” olarak da anılan program aynı 

zamanda mevcut hükümetin izleyeceği politikanın esaslarını göstermekteydi. Programda, belirtilen esaslar çerçevesinde 

kanunların da hazırlandığı görüldü (Şinik vd, 2016:27). 

Türkiye‘de, Millî Mücadele Dönemi’nde, yerel yönetimlerin yapısını ve işlevini belirleyen düzenlemelerin temelini 1921 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) oluşturdu. Bu dönemde1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi tamamen kaldırıl-
madığı için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 24 maddelik kısa bir metin olmasına rağmen 14 maddesi “idare” adı verilen yerin-
den yönetim ve yerel yönetim ile ilgili düzenlemelere ayrıldı (TBMM, ZC, Devre I, Cilt VII, 250-252; Tanör, 2009:218). 
Türkiye’nin coğrafî durumu ve ekonomik ilişkileri açısından vilayetlere, vilayetlerin kazalara kazaların da nahiyelere (bu-
cak) bölündüğü belirtildi. Ayrıca vilayetlere ve bucaklara tüzel kişilik hakkı tanındı. İl yönetiminde il başkanı, il meclisi ve 
il yönetim kurulu olmak üzere üçlü bir yapılanmaya gidildi. İllerde görev yapacak valilerin de TBMM tarafından atan-
masına karar verildi. Bu dönemde henüz cumhuriyet ilan edilmediği ve meclis hükümet sistemi uygulandığı için böyle 

karar alındı. Ancak valinin sadece ildeki genel işlerle meşgul olması esası kabul edildi. Bütün bunlara rağmen ülkenin sa-
vaş içerisinde olması, mevcut kaynakların savaş için kullanılması nedeniyle kabul edilen maddelerin büyük bir çoğunluğu 

tam anlamıyla uygulama imkânı bulamadı (Tanör, 2009: 202-204). Henüz cumhuriyet ilan edilmediği için “Türkiye Dev-
leti” tabiri de burada ilk kez kullanıldı. Böylelikle çok erken bir dönemde yeni bir devletin kurulduğunun mesajı da verildi 
(Tanör, 2009:218-219). 

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bu zamana kadar mevcut olan geleneksel merkeziyetçi sistemi tersine çevirdi yerel yöne-
timlere ve özerkliklere ağırlık verildi. Bu konuda etkili olan en önemli unsur TBMM’ne egemen olan “Halkçılık” anlayış-

ıdır (Tanör, 2009:218-219). Bütün bunların yanında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Meşrutiyet Dönemi aydınları tarafın-
dan temelleri atılan millet egemenliği ilkesi, mütareke ortamının zorunlu yapıları olarak ortaya çıkan yerel kongrelerde son 
şeklini alan ve yerel yönetimlere verilen önemi gösteren bir kanun oldu. Bu kanun maddelerinin büyük bir çoğunluğunu 

yerel yönetime ayırması ve yönetimin yapısının temelini bunlara dayandırmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yerel 
yönetime en fazla yer veren anayasası olma özelliği kazandırdı. Daha sonra da Aralık 1922‘de, Teşkilat-ı Belediye Kanun-u 
Muvakkatı çıkarıldı. Böylelikle zaten uygulamada olan belediye teşkilatının merkeziyetçi bir esasa göre yeniden kurulması 

öngörüldü. Buna rağmen eskiden beri varolan belediye hizmetleri ve teşkilatlanmadaki ikilik ortadan kaldırılamadı (Ay, 
2009:34-35).  

Anadolu topraklarının tamamen düşman işgalden kurtarılmasından sonra 13 Ekim 1923’te millî mücadeleye merkezlik 

yapmış olan Ankara başkent ilan edildi. Ankara’nın modern ve çağdaş bir şehir olarak kurulması, imar edilmesi oldukça 
önemliydi. Çünkü Ankara, yeni devletin sembolü niteliğindeydi. Ankara’nın başarısı rejimin başarısı olarak değerlendirildi 
ve özdeşleştirildi.Bu nedenle Ankara ,Türkiye genelindeki yerel yönetimler için önemli bir laboratuvar oldu. 

İkinci TBMM (1923-1927) döneminde de yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler yapıldı. 20 Nisan 1924 Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu (1924 Anayasası)’da, 85, 89, 90 ve 91. maddeleri ile yerel yönetimlerin idarî yapılanmaları, yetkileri, görev ayrımı 

gibi düzenlemeler yapıldı. Buna rağmen 1924 Kanunu, yerel yönetimler açısından 1921 Kanunu’na nazaran daha yüzeysel 

kaldı. Ayrıca inkılâp hareketleri çerçevesinde çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlere önemli görevler verildi. 24 Ocak 

1924’te kabul edilen Hafta Sonu Tatili Kanunu’nun görüşmeleri esnasında da belediyelere yeni görevler verildi (Yaylı ve 

Yaslıkaya, 2017:68-70).  
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1924 yılında Şeyh Sait İsyanı, Musul Meselesi gibi hem iç hem de dış siyasetteki gelişmelerden dolayı yerel yönetimlerin 
demokratikleşmesinden kısmen vazgeçildi.Yeni devletin rejimi ve inkılâpları henüz tam anlamıyla yerleşemediği için iç ve 

dış tehditlere açık bir durumdaydı. Bu nedenle de merkezî yönetim denetimini ve kontrolünü yerel yönetimler üzerinden 

eksik etmedi. 

26 Şubat 1924 tarih ve 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ile belediyelere önemli malî imkanlar sağlandı. 
Fakat kısa bir süre sonra belediyelere bu kanunla sağlanan malî imkanlar azaltıldı. 1924 yılında çıkarılan bir başka kanun 
da 486 sayılı Umur-u Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Kanunu’dur. Bu kanunla belediyelere kendi hizmet alanları 

ile ilgili yargı yetkisi tanındı (Yaylı ve Yaslıkaya, 2017:70).  

1924’te çıkarılan 417 sayılı kanunla Ankara Şehremaneti Kanunu ile Ankara’ya başkent olmasından dolayı özel bir yöne-
tim biçimi getirildi.18 Mart 1924’te Köy Kanunu kabul edildi. Köy Kanunu doğrudan demokrasiyi hedef alan bir vizyonla 

hazırlanmaya çalışıldı. Kanun çıkarıldığı günün şartlarına göre ileri bir kanun olmasına karşılık özellikle kanunun malî 
bölümünün eksik olmasından dolayı önemi azaldı. Köy Kanununun arkasından geniş katılımı amaçlayan 22 Nisan 1925 
tarihli ve 642 sayılı kanun da belediyeleri ilgilendirmektedir. Bu kanunla özellikle Millî Mücadele Dönemi’nde tahrip 
edilen Batı Anadolu şehirlerinin meseleleri çözülmeye çalışıldı (Ay, 2009:38: Çolak, 2007:71).  

10 Mayıs 1926’da 831 sayılı Sular Kanunu çıkarılarak belediyeler tarafından, şehirlere sağlıklı içme suyu sağlanması ama-
çlandı. Ayrıca nüfusu artırma politikaları çerçevesinde çıkarılan bir çok kanunla da belediyelere sağlık alanında önemli 

görevler verildi (Yaylı ve Yaslıkaya, 2017:70). Bütün bu kanunların ve çalışmaların yanında yerel yönetimlerle ilgili 6 

Ocak 1924 ve 1 Mayıs 1926’da Belediye Kanun Layihaları (raporları) hazırlandı. Bu layihalar dönemin önemli yayın or-
ganı Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde tam metin olarak yayınlandı. Bu şekilde yerel yönetimlerle ilgili daha sonra yapıla-
cak çalışmalara yönelik kamuoyu oluşturulduğu kanaatindeyiz (Şinik vd, 2016:7-9). Bu arada 1929 yılında dünya genelinde 

yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle belediye gelirlerinin azaltılması oluşturulmaya çalışılan kamuoyunun beklentilerinde 

olumsuz bir süreç yaşanmasına sebep oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilk yıllarında yerel yönetimlerin temel amacı, verilen Kurtuluş Savaşı ile 

yakılıp yıkılan ve talan edilen şehirleri yeniden yaşanabilir hale getirebilmek, özellikle de salgın hastalıklarla mücadele 

edebilmek için çaba sarf etmekti. Bu süreç 1930’lu yıllara kadar devam etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’lu yıllarda 

yerel yönetimlere yönelik sözleri oldukça dikkat çekicidir:  

“Türk ülkesi içinde köylere varıncaya kadar bütün şehirlerimizin güvenlik ve bayındırlık görevi olması önce 
tuttuğumuz amaçlardandır. Türk’e ev bark olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin modern kültürün 

örneği olacaktır. Devlet kurumları yanında doğrudan doğruya bu işlerle ilgili olan urayların (belediyelerin) 
bu görüş ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum” (Gökaçtı, 1996:135-136).  

Mustafa Kemal, bu sözleriyle yerel yönetimlerin devlet kurumlarının dışında üzerine düşen önemli görevlerinin  olduğunu 

ısrarla vurguladığını görmek mümkündür. 1923’lerde ülke genelinde 421 belediye vardı. Zaman içinde bu sayı artırıldı. 
Ancak pek çok belediye elektrik, su gibi pek çok temel ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildi (Tekeli, 1978:95). 

1930’lu yıllara gelindiğinde yerel yönetimlerle ilgili derli toplu bir kanunun çıkarılmasının vaktinin geldiği düşünülerek 

hazırlıklar tamamlandı. Hazırlanan Belediye Kanunu taslağı aslında yapılan inkılâpların devamı niteliğindedir. Kanunun 
gerekçesi “Esbab-ı Mucibe Layihası” adlı başlıkla açıklandı. Cumhuriyetin prensipleri, millet iradesi, denetim, belediye 
meclisleri gibi konulardan sözedildi. 3 Nisan 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile belediyenin tanımı 

yapıldı, hangi yerleşim birimlerinin belediye olabileceği belirlendi. Belediyelerin, belediye başkanı, belediye encümeni ve 

belediye meclisi olmak üzere üç organdan oluşması kararlaştırıldı. Belediye meclisine, belediye başkanını seçme hakkı tan-
ındı. Ancak belediye meclisi tarafından seçilen belediye başkanının merkez tarafından onaylanması esası da getirildi. 
Böylece yerel yönetimlerde hem özerklik hem de merkezin denetimi birarada yürütüldü (TBMM, ZC, Devre III,Cilt 16,1-
3). Yedi bölüm ve 143 maddeden oluşan bu kanunla belediyeler tüzel kişilik kazandı, hizmet alanları genişletildi. Bu 
kanunun uzun bir süre hazırlık safhası oldu. Bu konuda çok sayıda proje, tasarı, rapor ve teklif hazırlandı.  

Osmanlı Devleti’ndeki belediyecilik ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki belediyeciliğin yanında büyük ölçüde Fransa’daki 
modelinden esinlenildi. Bu kanunda belediyelerin icraatlerinde serbest bırakılması, belediyeler arası eşitlik, belediyeler üz-
erinde güçlü bir merkezî yönetimin denetiminin bulunması ve belediyelerin hizmet alanının genişletilmesi gibi beş esas ön 

planda tutuldu (Ay, 2009:41-42). Belediyeler Kanunu’nda belediyeler için zorunlu görevlerin neler olduğu belirtildi; 
temizlik, sağlık, eğitim, ulaşım, kentin düzeni ve asayişini sağlamak özellikle vurgulandı. Belediyeler Kanunu, her ne kadar 
demokratikleşmeyi savunsa da dönemin şartları itibarıyla ulusal birliği ve bütünlüğü sağlamak ve cumhuriyetin temel ilkel-
erini korumak düşüncesi, fakir olan ulusun kaynaklarını etkili biçimde kullanma zorunluluğuyla devleti ön plana çıkarmak-
tadır. Ayrıca nitelikli personelin bulunmayışı da merkezin yerel üzerindeki denetiminin artmasına sebep oldu. 

Türkiye, çok uzun yıllardır bulaşıcı hastalıklarla meşgül olmak zorunda kaldığı için Mayıs 1930’da Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu kabul edildi (TBMM, TD, Dönem III, Cilt 18,.8,10,13; Yaylı ve Yaslıkaya, 2017:70). Bu kanunla, belediyelere, 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele etme ile ilgili görevler verildi. Yerel yönetimlerdeki ortak temel ihtiyaçların önemli bir kıs-
mının da belediyeler tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Ancak, tek parti iktidarından ve onun tarihî geçmişinden dolayı 
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merkezî hükümetin bir uzantısı olarak kabul edildi. Bu nedenle  belediyeler, karar alma süreçlerinde, kaynak ve yetki kul-
lanımlarında hatta haberleşmede bile merkezî yönetimin sıkı kontrolü altında kaldı (TBMM, TD, Dönem III, Cilt 

18,.8,10,13; Yaylı ve Yaslıkaya, 2017:70.) Bu kanun uzun yıllar Türkiye’de yerel yönetimin temel kanunu oldu. 1930’lu 

yıllarda genç cumhuriyet, tekrar çok partili siyasî hayata geçme kararı aldı. 1924 yılındaki başarısız Terakki Perver Cum-
huriyet Fırkası denemesinden sonra 12 Ağustos 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.  

Atatürk’ün talimatıyla yakın arkadaşı A. Fethi Okyar’ın genel başkanlığındaki Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) teşkilat-
lanmasını tamamlayamadan Eylül-Ekim 1930’da yapılan belediye seçimlerine katıldı.Türkiye genelinde 502 seçim böl-
gesinden 31’ini kazandı. Marmara ve Ege Bölgesi’nde pek çok ilçede seçimi SCF’nin kazanması üzerine CHP İktidarı 

Üçüncü Büyük Kurultayını 10-17 Mayıs 1931 tarihinde topladı. Kurultay 10 Mayıs’ta, Mustafa Kemal Paşa’nın kısa bir 

konuşmasıyla açıldı ve Başbakan İsmet İnönü, “Umumi Riyaset Beyannamesi” adı verilen beyannameyi okuyarak iç ve dış 

siyaset, eğitim, sağlık, ekonomi, iktisat, toplumsal politkalar ve imar konularında açıklamalarda bulundu (BCA, FK, 
490.01.212.841.1.110). 

CHP bu kurultayda doğrudan doğruya yerel yönetimlerin meselelerini ele aldı. Kongrede devletçiliğe geçilmesi, halkçılık 

ideolojisinin yeniden yorumlanması ve parti teşkilatı ile devlet teşkilatı arasındaki ilişkinin değiştirilmesi ve daha içiçe bir 
duruma getirilmesine karar verildi (Ay, 2009:41-42). 24 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı kanunla kurulan Belediyeler 
Bankası’yla belediyelere kısa ve uzun vadeli avans ve kredi verilerek gelir temin edilmeye çalışıldı (Yaylı-
Yaslıkaya,2017:70). Belediyeler Bankası ilk kurulduğunda 15 milyon lira sermayeli idi. Tek parti döneminin kendine has 

bir başka özelliği de, pek çok ilde valiler, ilçelerde de kaymakamlar belediye başkanlığı görevini üstlendi. Bu da parti dev-
leti ya da devlet partisi kavramlarının yaşanmasına sebep oldu. Bu durum yerel yönetimlerde özerklikten ziyade merkezin 

kontrolünün daha fazla hissedilmesine vesile oldu. 

1933’te Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu, 1934’te Belediyeler İstimlak Kanunu ve 1935’te kabul edilen belediyeler İmar 

Heyeti Kuruluş Kanunu da 1580 sayılı kanunu tamamlar nitelikte ve Türk Belediyeciliği’ni düzenleyen temel kanunlar 

olarak uzun yıllar yürürlükte kaldı.1937 yılında kabul edilen 3166 sayılı kanunla belediyelere beş hektar orman yetiştirme 

görevi verildi. 1938’de çıkarılan başka bir kanunla belediyelere spor faaliyetleri düzenleme görevi verildi (Resmî Gazete, 
16 Temmuz 1938, Sayı:3961). Böylelikle belediyelerin halkın sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla görevli bir kurum 

olmadığı ortaya kondu. 

 

4. 1945-1960 YILLARI ARASINDA BELEDİYELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1945-1960 yılları arası II. Dünya Savaşı sonrası bir zaman dilimi olduğu için ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasî yaşamında 

iki önemli faktörün etkili olduğu görülür. Bunlardan ilki ülkenin iç ve dış dinamiklerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 

çok partili siyasî hayata geçme kararı alındı, diğeri de bu dönemde ülke genelinde hızlı bir şehirleşme süreci başladı. Çok 

partili siyasî hayata geçme kararıyla birlikte uzun bir süre Türkiye’de etkili olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı 
muhalif siyasî partiler kuruldu. Bu partiler programlarında yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yer vermelerine rağmen 

merkeze ya da mevcut iktidara bağlılık devam etti (Geray, 1990:217). Ayrıca bu dönemde savaş sebebiyle ertelenen re-
formlar hızla uygulamaya konuldu. Belediye il özel idareleri tarafından yerine getirilen görevler merkezileştirilmeye başla-
dı. Belediyelerin 1930’lu yıllardan sonra oldukça etkin oldukları sağlık hizmetleri ve özellikle şehir hastaneleri konusunda 

görev alanları büyük ölçüde azaltıldı. İl Özel İdareleri, 1950’li yıllara kadar sürdürdüğü hastanelerin işletilmesi, ilkokul öğ-

retmenlerinin maaşlarının ödenmesi ve hatta ücretleri hizmetten faydalananlar tarafından verilen çarşı ve mahalle bekçileri-
nin yönetimi ve denetimi merkezî idareye bırakıldı. Yine belediyeler,1950’ye kadar tiyatro, konservatuar ve kütüphane işle-
terek, belediye bandoları kurarak kültürel işlevleri yerine getirirken bu hizmetler kaynak sıkıntısıyla azaldı ve zaman içeri-
sinde de bu görevleri merkezî yönetimler üstlendi (Tekeli, 1983:15-17). 

CHP karşında kurulan muhalefet partilerinden Demokrat Parti, programı içinde yerel yönetimlerin de demokratikleşmesine 

yer verdi. Türkiye’de savaş sonrası yaşanan köyden kente hızlı göç, kentlerin dokusunda hemen hemen her alanı kapsayan 

değişimlere yol açtı. Kent yöneticileri, kentlerde göçle birlikte büyük ölçüde artan nüfusun problemlerini çözmeye yöneldi. 
Özellikle kentlerde göçe bağlı olarak ortaya çıkan gecekondulaşmayı meşrulaştırmaya, alt yapıyı sağlamaya çalışmak zo-
runda kaldı. Kent yönetiminde görev alanlar bu dönemde altyapı, imar, şehir planlama konusunda kriz yöneticileri haline 

dönüştü (Alada, 1990:126; Tekeli, 1990:47). 

Çok partili siyasî hayata geçilmesi yerel yönetimlerin demokratikleşme çabalarını ve çalışmalarını da artırdı.13 Haziran 
1945’te 4759 sayılı kanunla daha önce kurulmuş olan Belediyeler Bankası, merkezinin Ankara’da olduğu İller Bankası’na 
dönüştürüldü. İl Özel İdareleri ve köyler bankanın kapsamına alındı. Ayrıca İller Bankası’nın sermayesi,100 milyon lira 
olarak belirlendi. Bu sermayenin 40 milyonunun il özel idareleri, 30 milyonunun belediyeler ve 30 milyonunun da köyler 

tarafından karşılanması kararlaştırıldı. İller Bankasına yerel yönetime teknik destekte bulunma yetkisi ve belediye imar he-
yetinin görevleri verildi (TBMM, TD, Dönem VII, Cilt 18, 187, 331, 242-249;  Yaylı ve Yaslıkaya, 2017:73). 

17 Temmuz 1945’te Türk Belediyecilik Derneği kuruldu. Belediyeler arasında birliği sağlamak ve bir belediyecilik akımı 

oluşturmak amacıyla kurulan dernek, belediyelerin özerkliğini ve demokratikleşmesini savundu (Gökaçtı,1996:140-143). 
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29 Nisan 1946’da 4878 sayılı kanunla belediye meclislerinin seçiminin bir günde tamamlanması kabul edildi. Bu şekilde 

seçimin güvenliğinin daha kolay olacağı kabul edildi (TBMM, TD, Dönem VII, Cilt 22, s. 466-475, 513-52, 545-562, 577-
581). Bu dönemde Türkiye genelinde 63 il ve 583 ilçe bulunmaktaydı (DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 2001:48). Bu değişik-
liklere rağmen tam anlamıyla bir demokratikleşmenin sağlanması pek mümkün olmadı. Özellikle de gerekli görüldüğü tak-
dirde belediye başkanlarının bakanlar kurulu veya içişleri bakanlığı tarafından atanma yetkisine sahip olması dönemin şart-
larını göstermesi açısından önemlidir. Yerel yönetimlerin maddî imkânları, merkezî hükümete karşı konumları, yetkileri 

büyük ölçüde aynı kaldı. Demokrasinin topluma yerleştirilmesinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemi siyasî ikti-
darlar tarafından pek dikkate alınmadı ya da içinde bulunulan şartlardan dolayı alınamadı (Ay, 2009:46; Tekeli,  1990:47). 
Ayrıca belediyelerin çarpık yapılaşmayı ve gecekondulaşmayı önleyebilmesi için 1948’de 5218 sayılı kanun çıkarıldı. Ka-
nunla belediyelerin, şehir içerisinde düzgün imar faaliyetlerinin olabilmesi için arsalar temin etmesi amaçlandı. Bu kanun 

ilk etapta başkent Ankara ve çevresinde uygulamaya çalışılsa da ülke genelinde yaygınlaşması mümkün olamadı  (Resmî 
Gazete, 22 Haziran 1948, Sayı: 6938; Tekeli, 1978:162-167).  

1 Temmuz1948 tarihinde çıkarılan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belediyelerin, daha önce aldıkları vergilerin 
yüzdelerinde artış yapıldı ve yeni vergi alabilecekleri alanlar meydana getirilerek toplam 80 ayrı kaynaktan gelir sağlama 

imkânı verildi (TBMM, TD, Dönem VIII, Cilt 12, s.328-329). Bu kanun yaklaşık 30 yıl yürürlükte kaldı. Kanun belediye 
gelirlerini düzenlemeyi amaçlamıştı ama uygulamada siyasî iktidarlar, gelirleri merkezde toplayarak sonra dağıtmayı tercih 

ettiler. Bu nedenle de belediyeler ihtiyaç duydukları kaynakları hiç bir zaman kontrol edemedi. Bu nedenle belediyelerin 
merkezî hükümete bağlılığı devam etti. Bu da belediyelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile sürekli borçlanmaya 

gitmek zorunda kalmalarına sebep oldu (TBMM, TD, Dönem VII, Cilt 22, 466-475, 513-52, 545-562, 577-581). Bu deği-
şikliklere rağmen tam anlamıyla bir demokratikleşmenin sağlanması pek mümkün olmadı. Özellikle de gerekli görüldüğü 

takdirde belediye başkanlarının bakanlar kurulu veya içişleri bakanlığı tarafından atanma yetkisine sahip olması dönemin 

şartlarını göstermesi açısından önemlidir. Yerel yönetimlerin maddî imkânları, merkezi hükümete karşı konumları, yetkileri 
büyük ölçüde aynı kaldı. Demokrasinin topluma yerleştirilmesinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemi siyasi ikti-
darlar tarafından pek dikkate alınmadı ya da içinde bulunulan şartlardan dolayı alınamadı (Ay, 2009:46; Tekeli, 1990:47). 

14 Mayıs 1950’de yapılan milletvekili genel seçimini halkın büyük bir desteğini alan Demokrat Parti (DP)’nin kazanması 

üzerine 27 yıllık CHP iktidarı sona erdi. DP İktidarı, göreve başladıktan kısa bir süre sonra 7 Temmuz 1950 tarihinde kabul 

ettiği 5669 sayılı kanunla 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun seçimlere yönelik bütün maddelerini değiştirdi (TBMM, TD, 
Dönem IX, Cilt 1, s.397-420). Ayrıca bu dönemde ülke hızlı bir kalkınma sürecine girdi. Uzun yıllardır devam eden devlet-
çilik politikası terk edildi ve ekonomiyi dış dünyaya açma girişimi amaç edinildi. DP İktidarı, yerel yönetimleri, esnaf ve 
küçük üreticilerin etkinliklerini artırmaya çalıştı. DP destek aldığı bu grupları yerel yönetimler çevresinde oluşturduğu im-
kânlarla kendine daha fazla bağladı. 

DP İktidarı’nın belediyelere yönelik bir başka çalışması da İstanbul ili ile belediyesinin birbirinden ayrılması oldu.1580 sa-
yılı Belediyeler Kanunu’nun, 149 ile 153. maddeleri, İstanbul Özel İdaresi ile belediyenin bir bütün olduğunu kabul etmek-
teydi. Bu durumda vali, doğrudan belediye başkanı unvanını taşımaktaydı.1954 milletvekili genel seçimlerinden dolayı 

meclis tatil olduğu için bakanlar kurulunun 10 Nisan 1954 tarih ve 6349 sayılı kanun ile İstanbul Belediyesi, ilden ayrıldı. 
(Yaylı-Yaslıkaya, 2017:73) DP İktidarı, ayrıca belediye gelirlerini artırabilmek için yeni düzenlemeler yaptı ve belediyele-
rin borçlanma sınırlarını artırarak belediye gelirlerinin artışı sağlanmaya çalışıldı. İktidar, belediyelere önemli oranda mad-
dî destek sağladı. DP, İstanbul’da önce kat mülkiyetine izin verdi, daha sonra sanayinin büyük bir çoğunluğunu İstanbul ve 

çevresinde kurdurarak kırsal nüfusu İstanbul’a doğru harekete geçirdi.  

Başbakan Adnan Menderes, 1956 yılında imar seferberliği ilan etti. İstanbul’da kısa sürede nüfus ve bina inşaatı ikiye kat-
landı. Bu da çarpık şehirleşmenin yanına çarpık taşımacılığın da eklenmesine sebep oldu (Gökaçtı, 1996:150-151). Bütün 

bunlar, yerel yönetimlerin işlerinin içinden çıkılmaz bir hale getirdi.1 Mart 1957’de, İstanbul’da vilayet ve belediye hizmet-
leri, valiliğin bünyesinde iken belediye ve il özel idare birbirinden ayrıldı. İktidardaki DP, bu yıldan itibaren ciddi bir boca-
lama sürecine girdiği için pek çok şey gibi yerel yönetimler de geri plana itildi. 27 Mayıs 1960’ta da askerî müdahale ya-
şandı. 

 

SONUÇ 

Türkiye’de modern anlamda yerel yönetimlerin XIX. yüzyılda oluşturulmaya başlandığı ve özellikle Fransa’dan örnek alı-

narak oluşturulduğu görülmektedir. Bu dönemlerde ve daha sonraki süreçlerde, merkezî gücün egemenliğini sağlamlaştıran 

unsurlar olarak tanımlandırılmışlardır. Başka bir ifade ile cumhuriyetin kuruluşuna kadar yerel yönetimler, merkezin taşra 

teşkilatı şeklinde algılandı. Buna rağmen yerel yönetimlere yönelik tarihî süreç içerisinde getirilen düzenlemeler önemli 

adımlar oldu. 

Türkiye’de, 1930’lu yıllardan itibaren çıkarılan Belediyeler Kanunu ile büyük bir değişim yaşandı. Ancak ülkenin içinde 

bulunduğu şartlar ve siyasî iktidarın uygulamalarından dolayı, yerel yönetim anlayışında radikal bir değişiklik yaşanmadı. 
Ancak çok partili siyasî hayata geçilmesiyle birlikte kanun olarak çok daha ileri adımlar atıldı fakat uygulama konusunda 
aynı oranda bir ilerleme kaydedilemedi. 
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Yerel yönetimler, ülkelerin kalkınmasında, demokrasinin yerleşmesinde katkı payı en yüksek olan kuruluşlar olmasına 

rağmen Türkiye’de içinde bulunulan siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik sebeplerden dolayı istenilen düzeyde başarılı 

olamadı. 
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ÖZET 

Arap Yarımadasının orta bölümünde yer alan Mekke şehrinin tarihi, İbrahim Peygamberin yaşadığı M.Ö. 

III. bine kadar uzanır.   Süreç içinde Orta Arabistan’da merkezi bir yönetim oluşturulamadığından, bu 
bölgede şehir devletleri hüküm sürmüştür. Bunlardan idari yapının daha belirgin olduğu şehir, Mekke’dir. 

Kutsal mabet Kâbe ve yanı başındaki Zemzem kuyusunun etrafında kurulan şehrin ilk sakinleri, kabileler 

halinde yaşayan Yemen kökenli Araplardır. Bunlar henüz millet bilincine erişemediklerinden, kabile 

esasına dayalı olarak yerleşmişlerdir. Nâdî adı verilen reisin evinin avlusu, aynı zamanda kabilenin 

yönetim merkezi görevini de üstlenmiştir. Oligarşik bir yönetim sistemine sahip olan kabile, eşitler 

arasında birinci konumundaki seyyid-reis tarafından yönetilmiştir. Kabilenin büyümesi, aşiret içi 
anlaşmazlıklar gibi nedenlerle ortaya çıkan bölünmeler, yeni yerleşim ve yönetim birimlerinin oluşmasına 

sebep olmuştur. Kâbe ve hac ibadetiyle ilgili hizmetlerin giderlerinin karşılanması, güvenlik gibi nedenler 
söz konusu kabilelerin birbirleriyle işbirliği yapmasını zorunlu kılmıştır. Bu durum, kabile reislerinin en 
nüfuzlu olanını, nâdilernâdîsi pozisyonuna yükselterek, merkezi bir yapının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Darunnedve adı verilen bu yapı, daha çok konfederasyonu hatırlatmaktadır.  Kabile reisleri, 
Darunnedve’de, hem kendi kabilelerini temsilen, hem de şehir yönetiminin bir üyesi olarak görev 

yapmışlardır. Darunnedve’nin reisi ise, hem kendi kabilesinin, hem de şehrin başkanı durumundadır. 
Kâbe, zemzem ve bunlara bağlı olarak gelişen hac ibadeti, iklim şartlarının zorlamasıyla doğal kaynağı 

olmayan şehrin can damarı durumundadır. Mekkeliler bir taraftan yerel, bir taraftan da uluslararası ticaret 

yaparak hayata tutunmaya çalışmışlardır. Ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştığımız şehir yönetimi, 

cahiliye değerler ile oluşturulmuş Orta Arabistan’daki en gelişmiş yapıya sahip olması açısından önem 

arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mekke, Arap, Darunnedve, Nadi, Kâbe. 

 

ABSTRACT 

The history of the city of Mecca in the middle part of the Arabian Peninsula,  the Prophet Abraham is date 
from the threeth century B.C. Since centralized administration was not established in Central Arabia in 
the process, city states ruled in this region. Mecca is the city where the administrative structure is more 
evident. The first inhabitants of the city, founded around the Kaaba and the well of Zemzem beside it, are 
the Arabs of Yemen who lived in tribes. These are settled on the tribal basis, since they can not reach 
consciousness. The patron of the headquarters, also known as Nadi, also served as the administrative 
center of the tribe. The tribe, which had an oligarchical management system, was ruled by the seyyid/ruler 
in the first position among the equals. The growth of the tribe has led to the formation of divisions, new 
settlements and administrative units that have arisen for reasons such as tribal conflicts. It is obligatory 
for the tribes to cooperate with one another for reasons such as meeting the costs of services related to 
sacrament and pilgrimage, security and so on. This has led to the emergence of a central structure by 
raising the most influential of the tribal chiefs to the position of nadilernadı. This structure, called 

Darunnedve, reminds more of confederation. The chiefs of the tribe, Darunnedve, both represent their 
own tribes and serve as a member of the city administration. Darunnedve's rector is both his own cousin 
and the city's president. Kaaba, zemzem and the pilgrimage, which are connected to them, are the 
lifeblood of the city, which is not a natural source through the forced climatic conditions. Meccans tried 
to keep their eyes alive by doing international trade from the local side and from one side. The city 
administration that we try to put out with the outlines is important in terms of having the most developed 
structure in Central Arabia which is formed with values of ignorance. 

Key Words: Mecca, Arab, Darunnedve, Nadi, Kaaba. 
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1. GİRİŞ 

Yerel Yönetimler Sempozyumu çerçevesinde, “İslam’ın Erken Döneminde Mekke’de Yerel Yönetim” ile ilgili bir 
konunun seçilmiş olması ilginç gelebilir. Okuyucu, “bin küsur sene önceki bir şehrin yönetiminin söz konusu 

edilmesinin, günümüz yerel yönetimlerine ne katkısı olabir” diye sorgulayabilir. Böyle bir konuyu seçmemizin öncelikli 

nedeni,  İslam’ın ortaya çıktığı şehir olan Mekke’nin İslam öncesindeki fotoğrafını ortaya koymaktır. Diğer bir ifadeyle, 

bir durum tespiti yaparak, İslam geldikten sonra bir şehrin yönetimine hangi dinamikleri getirdiğinin belirlenmesini 

sağlamaktır. Böylece okuyucunun, bir şehrin önceki haliyle sonraki halini, mukayese etme imkânına sahip olması 

hedeflenmektedir. Sözünü ettiğimiz maksadın hâsıl olması için, “İslam’ın Erken Döneminde Medine’de Yerel Yönetim 

”başlıklı tebliğimizle birlikte değerlendirilmesi önerilir. Bununla birlikte konunun seçilmesinin bir başka nedeni ise, 
İslam şehirciliğinin bir şekilde bizim şehirlerimizin oluşumunu etkilemiş olması gerçeğidir. Bilindiği gibi İslam’ı din 

olarak seçtiğimiz dokuzunca asır, milletimizin henüz yerleşik hayata geçtiği bir döneme tekabül eder. Dolayısıyla biz 

millet olarak seçtiğimiz İslam dini ile birlikte aynı zamanda onun kültürünü de, bu arada şehir kültürünü de benimsemiş 

olduk.  Bütün İslam şehirlerinde olduğu gibi bizim şehirlerimizde de Ulu Cami’nin şehrin merkezini teşrif etmiş olması, 

sözünü ettiğimiz etkinin bariz örneklerindendir. 

Tebliğimiz, Mekke şehrinin genel olarak tanıtılması ile kabile ve şehrin yönetimi şeklinde iki unsurdan oluşmaktadır. 

Öncelikle şehrin tanıtılmasıyla ilgili tarihi ve coğrafi yön gibi genel özellikler ele alınacak, daha sonra, önemine binaen, 

bu şehirdeki yaşamın vazgeçilmezlerinden olan kabile üzerinde, detaylıca bilgi verilecektir. Akabinde de kabile ve 
şehrin yönetimi ile ilgili malumat aktarılmaya çalışılacaktır. Bu kısımda üzerinde durulan konular, günümüzdeki gibi 

merkezi ve yerel yönetim şeklinde bir tasnifin henüz geliştirilmediği bir dönem olması nedeniyle, böyle bir 

sınıflandırılmaya tabi tutulmamıştır. Kaldı ki, söz konusu yönetim, sadece birkaç bin kişilik bir toplumun oluşturduğu 

bir şehir üzerinde icra edilmektedir. 

Bildirimizin hazırlanmasında alanın ana kaynakları ve alanın uzmanları tarafından yapılmış araştırmalara ulaşılmaya 

çalışılmış ve İSAM tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisi’nin ilgili maddelerinden istifade edilmiştir. Yerel 
yönetim sempozyumunda sunulacak bir çalışma olması gerçeğinden hareketle, Mekke şehriyle ilgili bütün bilgilerin söz 

konusu edilmesi yerine alakalı olduğunu düşündüğümüz malumatın alınmasına dikkat edilmiştir. 

 

2. GENEL OLARAK MEKKE 

Hz. Peygamber'in doğduğu, büyüdüğü ve İslam'ı yaymağa başladığı Mekke şehri, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının 

kesiştiği bölgede yer alan Arap Yarımadası'ndadır. Arap Yarımadası da, doğuda Basra ve Umman körfezleri, güneyde 

Hint okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrilidir. Yarımada güneyde Bâbu'l-Mendeb Boğazı ile Afrika'dan ayrılırken, 

kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıtaya birleşir (Sarıçam, 2015:84). Yaklaşık 21˚-30 ′ kuzey enlemleri ve 40˚-20′ doğu 

boylamları üzerinde denizden 360 m yüksekte ve Kızıldeniz'den 100 km kadar uzakta yer alan şehir, etrafı yalçın 

dağlarla çevrili olup Batha denilen vadide kurulmuştur (Çelikkol, 2003:35).  

Kur'an'da "ekin bitmeyen bir vadi" olarak nitelenen (İbrahim 14/37) Mekke ve çevresi; çöl karakterli bir araziye ve 

bunun üzerinde görülen dikenli bodur ağaç ve çalılıklardan meydana gelen cılız ve seyrek doğal bitki örtüsüne sahiptir. 

Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Mekke, düzensiz yağışlar ve konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok defa sel 

baskınlarına uğramıştır (Bozkurt ve Küçükaşçı, 2003:555). 

Kâbe ve çevresi için kullanılan "harem" tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına 

göre düzenlenmesi gerektiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün 

varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder (Görgün, 1984:398). 

Dünya üzerindeki konumunu belirlemeye çalıştığımız Mekke şehrinin isminin geçtiği bilinen en eski belge, 
Batlamyus'un II. yüzyıla ait Coğrafya adlı eseridir. Fakat bu tarihten çok daha önce Mekke'nin diğer bir ismi olan 

Bekke'nin Ahd-i Atik'te yer aldığı ve bunun çeviriler sırasında tahrif edildiği ileri sürülmektedir (Bozkurt ve Küçükaşçı, 

2003:555). Ahd-i Atik'te Hz. İbrahim'in hayatı anlatılırken yapılan tasvirlerle Kur'an-ı Kerim'de verilen Hz. İbrahim'in 

ailesiyle birlikte Mekke'ye geldiğine dair bilgiler (Kur’an-ı Kerim, İbrahim 14:37)  arasında benzerlik vardır. Yine Ahd-
i Atik'te Hz. İbrahim'in eşi Hacer'den bahsedilirken anılan su kaynağı da Mekke'deki Zemzem kuyusu olmalıdır. Sebe 
ve Habeş dilinde "mukaddes ibadet mahalli, tapınak" gibi anlamlara gelen Macoraba, aynı manada olmak üzere 

seslilerin belirtilmediği Güney Arabistan yazısıyla "mkrb" şeklinde yazılan mekverab kelimesinden türemiştir ve 

Arapça kurb kökünden makreb (kurban yeri, mihrap, mukaddes yer) kelimesine dayanmaktadır. Diğer bir görüşe göre 

ise Arapça "mkk" (ev) ile "rbb" (ilah) mastarlarının bir araya gelmesiyle makreb şeklini almıştır. Her iki durumda da 

Mekke adı Kâbe ve şehrin dini merkez olmasıyla ilgilidir (Bozkurt ve Küçükaşçı, 2003:555). Öte yandan Mekke'ye 

Kâbe’yi barındırması ve kutsal bir belde sayılması sebebiyle pek çok ad verilmiştir. Mekke'nin yanında Bekke ve 

yeryüzündeki bütün yerleşim birimlerinin merkezi ve müslümanların kıblesi kabul edilmesinden dolayı "ümmülkura” 

adları da Kur'an'da şehrin diğer isimleri olarak yer alır. Yine bazı ayetlerde Mekke için "karye", "mead" "el-beledü'l-
emîn"  ve "el-beled" gibi adlar da kullanılmıştır (Bozkurt ve Küçükaşçı, 2003:556)  
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Mekke'nin özellikleri açısından diğer isimlerine gelince; tüccarlar, şehire altın damarlar anlamında "Uruku'z-Zeheb" 
diyorlardı.  Çünkü Mekke, ticaret merkezi olarak kabul ediliyordu. Özgür veya bilinen en eski kutsal mekân olması 

anlamında "elBeytu'l-Atik" denmiştir. Oraya rahmet indiği için "Ummü Rahm", güvenirliği nedeniyle "Salah" 

denmiştir (Çelikkol, 2003:26).  

Şehrin tarihini Hz. İbrahim ile başlatan tarihçiler olmakla birlikte, bundan çok daha eski dönemlere götürenler de vardır 

(Çelikkol, 2003:27). Bu bölgede yaşayan ilk kabile olarak kabul edilen ve Sami milletler topluluğundan sayılan 

Amâlika  dikkate alındığında; şehrin tarihinin Hz. İbrahim’den çok daha eski olması gerekir. Çünkü bu kabile, 

insanlığın ikinci atası olarak kabul edilen Nuh Peygamber’in oğullarından Sâm’a dayanır. Bu gerçeği Hz. Peygamber de 

Tirmizi’de geçen bir hadisinde (Tirmizi, Tefsir:37) beyan etmiştir. Sâm da meşhur Tufan hadisesinden sonra insanlığın 

türediği kabul edilen Nuh Peygamber’in oğullarından biridir. Öte yandan tarihçiler Arapları; "Arabü'l-Baide (yok olmuş 

Araplar)" ve  "Arabü'l-Bakiye (halen yaşayan)" olmak üzere ikiye ayırırlar. Adnâniler diye adlandırılan ve halen 

yaşamakta olan Arabü'l-Bakiye, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail Peygamberin neslinden gelenleri ifade eder. Durum 
böyle olunca Arabü'l-Baide (yok olmuş Araplar) denilen nesli tükenmiş Arapların, bu arada Amâlika’nın da daha önce 

gelmiş ve nesli tükenmiş Araplardan olması kaçınılmazdır. Yine nesli tükenenlerden sayılan Hud ve Salih 

peygamberlerin görev yaptıkları bölgelerden kaçıp Mekke’de vefat ettikleri de rivayetler arasındadır (Çelikkol, 

2003:27). 

2.1. Sosyal Yapı 

Arabistan Yarımadası’nda olduğu gibi bu şehrin sakinleri de; göçebe hayatı süren bedeviler ve yerleşik olarak yaşayan 

hadarîler olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. Çöl ve vahalarda (badiye) develeriyle birlikte konargöçer olarak 

çadırlarda yaşayanlara bedevi, köy, kasaba ve şehirlerde kerpiçten yapılmış evlerde yerleşik hayat yaşayanlara da hadari 

denilmekteydi (Avcı ve Şentürk, 2001:30). Bedevilerle hadarileri keskin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün 

değildir. Çünkü hadariler her ne kadar yerleşik hayata geçmişse de birçok yönden bedevi özelliklerini üzerinde taşımaya 

devam ederler (Hitti, 1980:45).  

Göçebe, kendisinde bulunmayan imkân ve kaynakları, ister zor kullanarak (akıncılık), ister sulh içinde (ticarî 

mübadele), daha elverişli vaziyetteki komşusundan temin etmek için ısrar eder. O, ya bir kara korsanıdır veya tüccardır; 

bazen de her ikisi bir şahısta birleşir. Bedevi’nin içinde korsan rolünü oynadığı çöl, deniz ile müşterek hususiyetlere 

sahiptir (Hitti, 1980:46).  

2.1.1. Kabile 

Arapça‘da "önüne almak, karşısına almak" anlamındaki “kabl” kökünden gelen kabile, kafatasını oluşturan ve karşılıklı 

duran dört kemikten her birinin adıdır. İnsan topluluklarını meydana getiren alt kümeleri insan vücudunun bazı 

organlarına benzeterek adlandırma anlayışından hareketle, aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan 

büyük insan topluluğuna bu isim verilmiştir (İbn Manzur, n.d.: kbl maddesi).  

Sosyal yapının muhtelif alt kümeleri cizm/cezm, cumhur, şa'b, kabile, imare/amare, batn, fahiz/fahz, aşire, fasile, raht 

şeklinde sıralanır. Bazen cumma, hay, beyt, üsre, itre ve zürriyye de çeşitli kümeleri tanımlamak üzere kullanılır. Bu 

grupların büyüklükleri, sıralamaları ve örnekleri konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte kabilenin şa'bdan küçük, 

aşireden büyük olduğu anlaşılmaktadır (Cevad Ali, 1993:316-319).  

Soy birliği şuuruna dayalı sosyal, ekonomik ve siyasi örgütlenme biçimini de ifade eden, nesilden nesile aktarılan 

kültürün bir arada tuttuğu kabilenin kimliği din, dil (lehçe), tarihi rivayetler ve töre farklılaşması gibi sembolik 

alanlarda ortaya çıkar. Kıyafet, kabile kimliğinin en önemli simgesel ifade aracı olduğundan muhtelif başlık, silah ve 

maske gibi semboller bu maksatla kullanılmıştır.  

Kabile milletle mukayese edildiğinde genellikle daha küçük hacimlidir, nispeten kapalı bir sistem oluşturur ve etnik 

merkezlidir. Kabile içinde modern milletlerde olduğu gibi büyük çaplı bir ekonomik hayat ve ekonomik sınıflaşma 

gözlemlenmez. Töre, örf veya gelenek önemli olduğundan kültürel ve sosyal değişme nadiren ve çok yavaş olarak 

meydana çıkar. Ancak kabile toplumunun değişime tamamen kapalı olduğu da söylenemez.  

Araplarda kabilelerin adlandırılmasında genellikle ya ortak atanın adı (Rebia, Mudar), ya kabilenin bağlı bulunduğu ana 

gövdeye veya alt kollarına nispetle kan bağını belirten bir ifade (Beni Ümeyye, Beni Haşim), bazen annenin adı 

(Hindif) ve bazen da yer adı (Gassan) kullanılmaktaydı.   

Her kabilenin yaşadığı, konakladığı veya mülk edindiği bir toprağı vardı; "menzil" yahut "büyûtü'l-kabîle, büyûtü'l-
aşire" adı verilen bu yerlerden başkalarının izinsiz geçmesine ya da buralara yerleşmesine müsaade edilmezdi. Sınırlar 

genellikle vadi, tepe ve kum tepecikleri gibi şeylerle belirlendiğinden kabileler arasında anlaşmazlıklar ve çatışmalar 

çıkar, savaş, kuraklık, daha iyi otlak arama gibi sebeplerle de sık sık yer değiştirilirdi. Özel toprak mülkiyeti tanınmaz, 

otlaklar ve su kaynakları kabile için hayati öneme sahip olduğundan ortak mal sayılırdı. Kabilelerin önemli gelir 

kaynaklarından biri, diğer kabilelere karşı düzenlenen yağma ve baskınlardan elde edilen ganimetlerdi (Avcı ve 

Şentürk, 2001:30).  

Kabileler arasındaki ilişkilerde çölün kendine has kanunu mucibinde kana kan istenir, İntikamdan başka hiçbir ceza 

tanınmamıştı. En yakın akraba, birinci mes’ul kimse olarak kabul edilirdi. Kan davası, kırk yıl devam edebilirdi. İslam 
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öncesinde kabileler arası cenklerde yani Eyyâm’ul-Arab’da tarihçiler saik olarak kan davasını gösterirlerse de 

vak’aların çoğunun sâikini iktisadî sebebler teşkil etmiş olmalıdır. Bazı hallerde de kan davasına son veren diyet kabul 

olunduğu vâkidir (Hitti, 1980:50).  

İslam dini kabile asabiyetine dayalı üstünlük iddialarını yasaklamakla birlikte insanların kendi neseplerini ve mensubu 

bulundukları kabilelerle ilgili hususları bilmelerini normal karşılamış, kabile yapısı sosyal bir gerçeklik olarak 

görülmüştür. Bu durum aynı zamanda evlilik, miras, diyet ve âkıleyle ilgili uygulamalar gibi hususlar açısından da 

zorunluluk arz etmekteydi. Bununla birlikte kabilecilik tamamen kaybolmamış, zaman zaman özellikle siyasi 

meselelerde kendini hissettirmiştir (Hitti 1980:50; Avcı ve Şentürk,  2001:31).  

2.1.1.1. Kabile Şeyhi 

Kabile, şeyh tarafından temsil edilir. Şeyh, kabilenin yaşça ileri bir âzasıdır ki onun başkanlığı, ağırbaşlı ve mâkul 
istişaresinde, cömertliği ve cesaretinde kendini gösterir. Yaşça ilerilik ve şahsı ile ilgili üstün vasıflar seçimde rol oynar. 
Hukukî, askeri ve toplumla ilgili diğer işlerde şeyh mutlak otoriteye sahip değildir; kabileyi meydana getiren ailelerin 

başkanlarından oluşan kabile meclisi ile istişare etmesi gerekmektedir. Onun bu vazifede kalması, kendisini seçenlerin 

ona iyi niyet beslediği müddetçe sürer gider (Hitti, 1980:52).  

Şeyhlerin fazla bir imtiyazı bulunmadığı halde görev ve sorumlulukları ağırdı. Kabile mensupları üzerinde mutlak bir 

otoriteye sahip değillerdi ve önemli konuları kabileyi meydana getiren ailelerin büyüklerinden oluşan mecliste tartışmak 

zorundaydılar; bu bakımdan emretmekten çok hakemlik yaparlardı (Avcı ve Şentürk, 2001:31).  

2.1.1.2. Kabilenin Özellikleri 

İslam'ın doğduğu sıralarda Araplar arasında sosyal, dini, siyasi, kültürel, ekonomik ve hukuki ilişkileri belirleyen en 

önemli faktör kabilecilikti. Kabilecilik, Arap toplumunun en belirgin özelliğidir. Arapları ve Arap toplumundaki 

gelişmeleri doğru okuyabilmek için kabileciliğin çok iyi anlaşılması gerekir. Arap, kabilesi için vardı; kabilesinde yaşar, 

kabilesi içinde kendisini ifade eder ve kabilesi içinde/kabilesi için ölürdü. Kişisel çıkarı, kabilesinin çıkarıyla iç içeydi. 

Kabile dayanışması, kabilenin doğrularını da yanlışlarını da savunmayı gerektiriyordu. Bu durum, çoğu zaman adaletin 

tecellisine engel olduğu için toplumsal barışa zarar veriyordu. Kabilenin davasına sahip çıkmak ve çıkarını korumak, 

başkalarına zulmetmeyi de gerektirebilirdi. Kişinin kabilesinin yaptığı doğru ya da yanlışlara sahip çıkması ve onlara 

iştirak etmesi, bir erdem sayılırdı. Kabilesiyle ters düşen birisinin yapabileceği tek şey, ya kendisini destekleyenlerle 
beraber kabilenin bir alt kolunu meydana getirmek, ya da başka bir kabileye iltihak etmekti (Apak, 2004:29; Demircan, 
2009:28). 

İslâm öncesi Araplarının özelliklerinden biri de asabiyettir, yani; bir kimsenin ‘asabe’sini, yani baba tarafından 

akrabalarını veya genelde kabilesini haklı ya da haksız olsun, her meselede müdafaa etmeye hazır olması; kabile 

fertlerinin gerek kendi mal ve mülklerini korumak ve gerekse başkalarının mal ve mülklerini zapt etmek için 

birleşmesidir. Kabilede mümkün olabilecek nihâî bağlılık unsuru, bu asabiyettir. Kan akrabalığı, kabile yapısında 

birleştirici rol oynamaktadır. Kısacası asabiyet, ‘zâlim de olsa mazlum da olsa kabiledaşa yardımcı olmaktır (Apak, 
2004:29; Sarıçam, 1997:47; Külekçi, 2014:113). 

Asabiyetin Mekke’nin ilk siyâsî yapılanması içinde etkin rol oynadığı açıktır. Nitekim bu husus dolayısıyla Hz. 

Peygamber (sav)’in, Benî Hâşim’den de olsa, dönemin şartları gereği Kureyş reislerinden olmadığı için ön sıralarda yer 

aldığını söylemek mümkün değildir. Asabiyet esaslı düşünceye göre peygamberliğin, Kureyş’in reislerinden birisine 

gelmesi gerekmekteydi, Hz. Peygamber (sav) de bu reislerden birisi değildi (Külekçi, 2014:115). Şayet sop azalarından 

biri, sop içinde bir katil cürmü işleyecek olursa, kimse onu müdafaa etmez. Kaçma halinde kendisi kanundışı (tarîd) 

durumuna düşer. Şayet adam öldürme cürmü sop dışından işlenmişse, kan davası güdülür ve sop azası her bir kimse 

kendi hayatını ortaya koymak suretiyle bunun peşinde koşar (Hitti, 1980:50). O dönemin Mekke’sinde bir Bedevi için, 

kabilesiyle olan hukukî bağlılığını kaybetmekten daha büyük bir felâket olamazdı. Yabancı ile düşmanın eşanlamlı 

olduğu bir ülkede, kabilesiz bir insan, derebeylik İngiltere'sindeki topraksız bir insan gibi, gerçekte yardımsız kalmıştır. 

Onun durumu kanun dışı bir durumdur ve o, artık himaye ve emniyet hudutları dışında kalmıştır. Her ne kadar evvelâ 

bir doğum meselesi ise de sop akrabalığı, bir âzanın yiyeceğini paylaşmak yahut onun kanından bir iki damla emmek 

suretiyle de ferden kazanılabilirdi. Herodot bu şekilde iktisab edilen eski tarz akrabalıktan bahsetmektedir. Şayet bir 

köle azâd edilecek olsa, eski efendisinin ailesiyle bir bağ, bir râbıta, devam ettirmeyi ekseriya kendi menfaatine sayar; 
böyle bir kimseye “mevlâ” denir. Bir yabancı da böyle bir ilişki tesis etmek isteyebilir; buna da “dahil” adı verilir. Aynı 

şekilde zayıf bir sop bütünüyle, daha kuvvetli bir sop veya kabilenin himayesine girmeyi arzu edebilir ki bu sonuç 

olarak kuvvetlinin içinde erimeyle sonuçlanır (Hitti 1980:50-51).  

Kuralların ve geleneklerin dışına çıkan ve kabilenin şerefine leke sürenler cezalandırılır, aile ve kabilesiyle bağları 

koparılırdı. "Hal"' denilen bu büyük ceza kişinin başka bir kabile, aile veya şahıs tarafından himaye altına alınmasına 

kadar sürerdi. "Hali', tarid, laîn" gibi isimler verilen cezalı kişilerin o kabile mensubu olmaktan kaynaklanan hak ve 

görevleri sona erer, onların bu durumları hac ve panayır mevsimlerinde açıkça ilan edilirdi. Bazan bu kişiler belirli 

yerlere sürülür, bazan da kabilesinden kovulan ve himaye hakkı kazanamayan fakir kimselerin çete kurarak yağma ve 

baskın yaptıkları olurdu (Avcı ve Şentürk, 2001:31).  
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Merkezi bir otoritenin bulunmadığı Cahiliye dönemi Arabistan'ında kabileler arasında karşılıklı bir güvensizlik vardı. 

Özellikle ticari ilişkilerde ve panayırlarda malların ve kervancıların korunması büyük önem taşıyordu. Arapların hayatı 

bir bakıma bu ticari ilişkilerin sürmesine bağlı olduğundan himaye müessesesine çok önem verilmiştir. Çeşitli şehirlerde 

kurulan panayırlara katılmak isteyen tacirler, yolları üzerindeki kabilelerin reis veya eşrafından birinin himayesine girip 

"hakku'l-mürûr" denilen belli bir ücret ödedikten sonra o kabilelerin topraklarından geçebilirlerdi (Cevad Ali, 
1993:629).  

İslam'dan önce Araplar arasında çok yaygın olan hilf müessesesi çeşitli şekillerde uygulanmıştır. İki veya daha fazla 

kabile arasında yapıldığı gibi bir kabile ile o kabileye mensup olmayan bir fert veya aile arasında yahut iki kişi arasında 

da yapılabiliyordu. İlk defa Kureyş adına yabancılarla hilf yapanlar Abdümenaf'ın oğulları Haşim, Abdüşems, Muttalib 

ve Nevfel'dir. Bunlar sırasıyla Bizans, Habeşistan, Himyeri ve Sasani devletleriyle yaptıkları hilfler sayesinde Kureyş'in 

ticari faaliyetlerini huzur ve emniyet içinde yürütmesini sağlamış, bundan dolayı da "mücebbirun" (işleri yoluna 

koyanlar, düzenleyiciler) diye meşhur olmuşlardı (İbni Sa’d, n.d., vol. I, 75; Taberi, n.d., vol. II, 78) 

Sözlükte "antlaşma, akid ve yemin" anlamlarına gelen hilf (çoğulu ahlaf), terim olarak Cahiliye Arapları'nda kabilelerin 

veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma ve ittifakları ifade eder. Hilf yapan 

kişilere halîf (çoğulu ahlâf veya hulefa) denir (Özkuyumcu, 1998:29).  

Kabilenin büyük, küçük, kuvvetli veya zayıf oluşu mensuplarının sayısına, nüfuzuna ve mal varlığına göre 

belirlenmekteydi. Bu sebeple kabileler arasında yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla "hilf" adı verilen 

antlaşmalar yapılmakta, ittifaklar kurulmaktaydı. Savunma amacına yönelik olan hilf için ilgili kabile mensupları bir 

araya gelir ve törenle yemin ederlerdi. Yeminleşen kabileler artık bir tek kabile gibi olur ve birine yapılacak saldırı 

diğerine de yapılmış sayılır, herhangi birinin üçüncü tarafa verdiği eman da kabul edilirdi (Avcı ve Şentürk, 2001:31). 

Hilflerin iki amaçla yapıldığı anlaşılmaktadır: Savunma ve mazlumun hakkını almak için mücadele etme, savunma 

amaçlı hilfler, öncelikle kabileler arasında çıkabilecek savaşları önlemeye yönelikti ve caydırıcılık özelliğiyle bugünkü 

askeri paktlara, her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı hedeflernesiyle de siyasi, ekonomik, kültürel vb. iş birliği 

antlaşmalarına benziyordu. Hilf yapmak isteyen kabileler bir araya gelerek bir tören düzenlerler ve yaktıkları ateşin 

etrafında, genellikle içine kan akltılmış şarap veya zemzem suyu içerek birbirlerinin her konuda yardımına 

koşacaklarına dair yemin ederlerdi. Yeminleşen iki veya daha fazla kabile artık bir tek kabile gibi olur ve birine 

yapılacak saldırı diğerine de yapılmış sayılır, sevinç ve yaslar paylaşılırken herhangi birinin üçüncü bir tarafa verdiği 

eman da kabul edilirdi. Ancak bu tür hilfler, daha çok küçük ve zayıf kabilelerle kalabalık ve kuvvetli kabileler arasında 

yapılır, böylece zayıflar güçlülerin himayesine girerdi. Küçük kabilelerin büyüklere ilhak edilmesi şeklinde yapılan 

hilfler de vardı. Daha yaygın olan ikinci hilf şekli, Arap olsun veya olmasın zulme uğrayan ve mağdur edilen kişilerin 

yanında yer alıp, onların hak ve hukukunu zalimlere karşı korumak amacıyla kurulan ittifaklardır (Özkuyumcu, 

1998:29). 

Şairlerin kabilede önemli bir yeri bulunmaktaydı. Bir kabileden şair çıktığı zaman bayram ve düğünlerdeki gibi şenlik 

düzenlenir, ziyafet verilirdi. Çünkü manevi değerlerin koruyucusu olan büyük şairler yetiştirmek kabileler için gurur ve 

şerefti. Bizzat reisin şair olması ise kabile için çok büyük bir bahtiyarlıktı; mesela Tağlib kabilesinden Cüşem kolunun 

reisi Amr b. Külûm aynı zamanda muallaka şairlerindendi. Bazı şairler kabilelerinden ayrılarak o dönemde büyük nüfuz 

sahibi olan kimselerin veya hükümdarların yanına gider. Orada kabilelerinin menfaatlerini korurlardı. VI. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren Mütelemmis, Tarafe b. Abd, Nabiga ez-Zübyani ve Hassan b. Sabit gibi şairlerin toplandığı 

Lahmi ve Gassani meliklerinin sarayları buna örnek olarak verilebilir. Her kabilenin sanatkârlarının şiirlerini (eş'ar), 

neseplerine dair bilgileri (ensab), destanları (emsal), övündükleri hasletleri (mefahir) ve hatıraları, önemli hadiseleri 

(ahbar) yazdıkları bir ana kitabı (divan) vardı (Avcı ve Şentürk, 2001:31). 

Cahiliye döneminde her kabilenin bir putu vardı. Onun dışında da Lat, Menat, Uzza gibi ortak putlara sahiptiler. Ayrıca 

aya ve güneşe de tapıyorlardı. Arabistan yarımadasının birçok bölgesinde çeşitli tapınaklar inşa edilmişti; bunlara 

"beyt", kübik olanlarına da "kabe" deniliyordu. En büyük ortak tapınak ise çok sayıda putun muhafaza edildiği 

Mekke'deki Kabe idi. Araplar arasında Hz. İbrahim'in dinine tabi Hanifler'in yanı sıra Lahmîler, Gassaniler ve Tenûh 

gibi bazı hanedan ve kabileler de tamamen veya kısmen Hıristiyanlığı kabul etmişlerdi (Avcı ve Şentürk, 2001:31).  

Kabile esasına dayalı bir toplum yapısına sahip bulunan Araplar, içinde yaşadıkları siyasi ve sosyal şartların doğurduğu 

asabiyet duygusunun tabii sonucu olarak neseb şecerelerinin korunmasına büyük önem vermişlerdir. Bu sebeple 

"ensab" denilen ve kabilelerin soyunu inceleyen müstakil bir ilim dalı ortaya çıkmıştır. Bir kabilenin nesebini bilmek 

aynı zamanda o kabileye ait şiirlerle çeşitli bilgi ve rivayetlerin de bilinmesini gerektirdiğinden ensab kitaplarında 

ahbar, eş'ar ve ensab bilgilerine birlikte yer verilmiştir. İlk dönemlerden itibaren kabilelerle ilgili çeşitli kitap ve 

risaleler yazılmış, böylece bu konuda çok geniş bir literatür oluşmuştur (Avcı ve Şentürk, 2001:31). 

2.2. Mekke’de Kabileler 

Kabile ve özellikleriyle ilgili bilgiler verdikten sonra şimdi de tarihi süreç içinde şehrin yönetiminde etkili olan kabileler 
hakkında bilgiler verelim. Tarihte Mekke’ye yerleşen ilk kabilenin Yemen kökenli Amalika olduğu kabul edilir. 

Kaynaklarımız onlarla ilgili yeteri kadar bilgi aktarmadığından, muhtemelen onlardan sonra şehre yerleşen Katûra ve 

Cürhümiler ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. 
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Katûra’nın reisi Semeyde ile Cürhümiler’in reisi Mudâd arasında gelişen iktidar mücadelesinde Cürhümilerin reisi 
Mûdad ipi göğüsleyerek, yönetimi ele geçirmiştir. Mücadelenin askerî satha yayılmasıyla birlikte gerçekleşen savaşta 

Semeyda öldürülmüş ve şehir, Cürhüm’ün otoritesi altında yönetilmeye başlanmıştır. Bir süre sonra Cürhüm kabilesinin 

Mekke’deki otoritesinin zayıflamaya başladığı ve belki de buna bağlı olarak yabancılara karşı kötü davranmaya 

başladığı aktarılmaktadır. Bu durum üzerine Kinâne ve Huzaa kabileleri Cürhüm’ün otoritesine karşı savaş açmış, bu 

kez de Cürhümlüler yenilerek Mekke’de sağladıkları otoritelerini kaybetmişlerdir (Külekçi, 2014:109). Cürhümlülerden 

sonra Mekke’nin idaresini eline alan Huzaalılar da Mekke’nin idaresini babadan oğula geçirmek suretiyle saltanat 

sistemini devam ettirmişlerdir. Huzaa kabilesinin Mekke’deki son yöneticisi de, Kusay’ın kayınpederi Huleyl b. 

Hubşiyye’dir (Külekçi, 2014:109). 

Hz. Peygamber (sav)’in yakın atalarından olan Kusay, Huzaa kabile reisi Huleyl’in kızı ile evlenmiş ve bu evlilikten 

dört oğlu olmuştur. Mekke’nin bundan sonraki idarecileri de, oligarşik saltanat sisteminin gereği olarak bu dört kişinin 

etrafında şekillenecek ve Mekke bürokrasisi oluşumunu tamamlayacaktır. Hz. Peygamber (sav)’in dedesi 

Abdulmuttalib’in dedesi Abdumenaf da bu dört kişiden birisidir. Kusay, otoritesinin esasını teşkil edebilmek için İsmail 

(AS) ile nesep bağını kurduktan ve Huzâalılar’ın müttefiki olan Kinâne ile kendi kabilesine danıştıktan sonra 

Mekke’nin idaresinin artık Kureyş soyunda birleşmesi gerektiğini söylemiş ve Huzaalıların Mekke’den çıkarılması 

gerektiğini ifade etmiştir. Nitekim Kusay’ın kayınpederi olan Huleyl’in de ölmeden önce, Kusay’ın erkek çocuklarına 

atıfta bulunarak ‘Sen Kâbe’ye bakmaya ve Mekke’ye hâkim olmaya Huzaa’dan daha layıksın.’ dediği rivayet 

edilmektedir. Mekke’nin idaresinde Kusay ve oğullarının yer almasının başlangıcı bu hadisedir. Kusay'a mücemmi' 

denmesinin sebebi de sağlamış olduğu mezkûr birliği kurma çabası dolayısıyladır (İbn Hişam,, 1992:65; İbn Sa’d, 
n.d.66; Külekçi, 2014:110). Görüldüğü üzere Mekke’nin bürokratik temelini atan Kusay olduğu gibi Mekke’nin ticârî 

açıdan zenginleşmesini sağlayan da Kusay’dır. Kusay’ın bu şekilde Mekke’yi tek bir otorite altına almasından sonra 

Mekke’nin sistemli bir şekilde yönetilebilmesi için, daha sonraki süreçte Kâbe’nin yapımında görüleceği gibi, idârî 

taksîmâta giriştiği ve Mekke ile ilgili görevlerin yine belli zümrelere dağıtıldığı anlaşılmaktadır. İlk aşamada Kusay, 

bedenen zayıf olduğu için çok sevgi duyduğu oğlu Abduddar’a Dâru’n-nedve, hicâbe, livâ, sikâye ve rifâde görevlerini 

vermiş, bir anlamda bu önemli görevleri kendi bünyesinde tutarak oğullarının üstünlüğünü göstermek istemiştir. 

Aynı zamanda Kusay, diğer kabilelerle problem yaşamamak için Kâbe ile ilgili daha sıradan görevleri de dağıtarak, 

Mekke’nin ilk bürokrat kademesini oluşturmuştur. Kusay’ın ölümünden sonra da Mekke’nin idaresi ile ilgili önemli 

görevler uzunca bir süre Benî Kusay’da kalmıştır (Cevad Ali, 1993:63; Külekçi, 2014:110).  

Mekke’nin ilk idârî taksimâtı Kusay tarafından organize edilmiş ve Mekke, Kusay’dan sonra artık açıkça 

tanımlayabileceğimiz oligarşik bir sistemle yönetilmeye başlanmıştır. Oligarşik yapının bir gereği olarak Kusay, 

Mekke’nin idaresini oğulları arasında paylaştırırken, kardeşler arasındaki dengeyi de göz önünde tutmaya çalışmıştır. 

Ancak Mekke’nin Kusay’dan sonraki yöneticisi konumuna yükselen Abduddar ile amcaoğulları olan Benî Abdumenaf 

arasında iktidar temelli çekişmeler yerini bir müddet sonra Mekke’nin üst siyasal yapılanmasında çatışmalara 

bırakmıştır. Kusay’ın Mekke’nin idaresi ile ilgili görev tanzimi esnasında geri planda kalan kabileler de bu çatışmada, 

kendilerine daha yakın oldukları tarafla anlaşma yoluna gitmişlerdir (İbn Hişam, 1992:84; İbn Sa’d, n.d.:48; Külekçi, 

2014:111).  

Kusay Kureyş'in çeşitli kollarını Mekke'ye yerleştirdi, böylece kabile yarı göçebelikten yerleşik hayata geçti. Şehrin 

etrafı tarıma elverişli olmadığından halk geçimini Mekke'nin yakın çevresini aşmayan ticari faaliyetlerle sağlamaya 

çalışıyordu. Mekkeliler şehirlerine gelen yabancı tüccarlardan mal satın alır. Kendi aralarında ve civardaki Araplar'la 

alışveriş yaparlardı. Abdümenaf b. Kusayy'ın Mekke ekonomisini geliştirmek için başlattığı girişimler oğlu ve Hz. 

Muhammed'in büyük dedesi Haşim b. Abdümenaf tarafından sürdürüldü. Haşim, kabilesi adına Sasanîler, Himyerîler, 

Habeşliler, Gassanîler ve Bizanslılar başta olmak üzere bazı devlet ve kabilelerle diplomatik ve ticari ilişkiler kurarak 

Kureyş'in Mekke ve çevresiyle sınırlı olan ticaretini daha geniş alanlara yaydı. Böylece Mekke milletlerarası ticaret 

merkezlerinden biri haline geldi. Saldırı korkusu bulunmaksızın gelinebilecek ve sığınılabilecek kutsal bir yer (harem) 

oluşu Mekke'nin hızla gelişmesine imkân verdi. Böylece Arap yarımadasının ekonomisi Mekke'nin öncülüğünde 

merkezîleşti. Her yıl kışın Yemen ve Habeşistan' a, yazın Suriye ve Anadolu'ya kadar uzanan ticarî amaçlı yolculuklar 

yapmaya başlayan Mekkeliler, bir yandan Bizans-Sasanî rekabetinden faydalanmaya çalışırken bir yandan da Kâbe’ye 

bağlı olarak düzenlenen hac merasimlerinden daha çok gelir elde etmeye gayret gösteriyorlardı (Bozkurt ve Küçükaşçı, 

2003:556).  

2.3. Şehrin Yönetimi 

Mekke şehrini birçok açıdan tanıtmaya çalıştıktan sonra şehrin yönetimi konusuna geçebiliriz. Daha önce de kısmen 

üzerinde durulduğu gibi şehrin yönetiminin ana omurgasını kabile ve şehir yönetimi oluşturmaktadır. Kabile yönetimi, 

şehirdeki her bir mahallenin yönetimini aklımıza getirirken şehir yönetimi, kabilelerin de içinde bulunduğu şehrin 

yönetimini ifade etmektedir.  

Bu bölümde/başlık altında önce kabile yönetimi ve fonksiyonları sonra da şehrin yönetimi ve fonksiyonları üzerinde 

durulacaktır. 
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2.3.1. Nâdî 

Arapça sülasi ndv kelimesi "Bir cemiyet, kulüp vs de toplanmak" Nâdî kelimesi ise toplantı mekânı veya toplanan 

kimseler/mele’ anlamında kullanılmaktadır. Elmalılı Hamdi Yazır da Alak Suresi’nin on yedinci ayetinde geçen Nâdî 
kelimesiyle ilgili şu açıklamayı yapar: "Halkın danışma vs gibi bir şey için konuşmak üzere bir yere toplanmaları 

manasına “nedv”’den gelir. Nitekim İslam’dan önce Mekke Kureyşin toplandığı parlamento binasına Darunnedve 

denilirdi. Nâdî orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki eğlence meclisi, meclis, mahfel, kongre, parlamento 

terimleri gibidir. Yeni Türkçe’de bu gibi büyük toplantılara eski bir terim ile kurultay denilmesi yaygın olduğu için 

"Kurultayını çağırsın diye tercüme edilmesi günümüz şivesine daha uygun gelir.  

Her kabilenin kendilerine ait bir toplantı yeri bulunuyordu. Kur’ân bu konuya iki ayrı yerde değinir: “… Siz … 

toplantılarınızda (nâdilerinizde) edepsizlik mi yapacaksınız?” “… O hemen gidip meclisini (taraftarlarını) çağırsın! Biz 

de zebânileri çağıracağız.” Herhangi bir sopun üyelerine bir konuyu iletmek isteyen yabancılar, genellikle bunların 

nadîlerinin (toplantı yerinin) nerede olduğunu sorarlardı. Gece meclislerinde (Arap yazarların ifadesiyle 

müsâmerelerde) şehir sakinlerini eğlendiren hikâyeciler de muhtemelen bu nadileri kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili bazı 

anılar kimi şairlerce dile getirilmiştir. Bir sop’a ait ticaret kervanlarının uğurlanışı da o sopun nâdisinde yapılırdı. 

Bir kimseyi toplum dışına itme (aforoz) ve yasa dışı ilan etmenin yanı sıra, bir kimseye himaye (emân) hakkı tanıma 

gibi törenlerin de o sop’un nâdîsinde yapılması oldukça önemli idi; bu tür işlemler, değişik soplardan üyelerin tam 

kadro katılabileceği, örneğin mabedin avlusu gibi merkezî bir yerde yapılırdı. Mekkelilerin gerek meslekten gerekse 

amatör bir takım “anlatıcıları” vardı ki bunlar, hikâye ve masallar anlatarak halkı geceleri eğlendirirlerdi. Müsâmere 

denilen bu eğlentiler, Kâbe mabedinin tam karşısında bulunan Dâru’nnedve adındaki Şehir Meclisi’nde yapılırdı. Tabii 

daha mütevâzı başka benzer toplantılar da olurdu; bunlar özellikle havanın güzel olduğu mehtaplı gecelerde, kabilelerin 

Nâdî adı verilen toplantı yerlerinde yapılırdı. Bazen bu toplantılara yabancı ülkelerdeki gezilerinden henüz dönmüş 

kimseler de katılır ve ziyaret ettikleri ülkelerle ilgili ayrıntılı bilgileri naklederler, böylece genel bilgilerin ülkede 

yaygınlaşmasına katkıda bulunurlardı. Mekke’ye yolu düşen yabancıların ve özellikle de tüccarların bu konudaki 

katkıları göz ardı edilemez. Bunlar mallarını satmak ve ticarî hesaplarını ayarlamak üzere bir süre burada kalırlar ve 

doğal olarak kendilerine de açık olan bu gece toplantılarında, ahbap ve müşterileriyle gevezelik etme imkânı bulurlardı 
(Hamidullah, 1990:848). 

2.3.2. Darunnedve 

Dârunnedve, dâr ve nedve kelimelerinden oluşan bir tamlamadır. Bunlardan dâr kelimesi Farsça kökenli olup yer, ev 

gibi anlamlara gelir. Nedve sözcüğü ise, önceki satırlarda Nâdî başlığı altında da ifade edildiği gibi Arapça’da 

sülasi/üçlü fiilerden ndv kökünden “toplanmak, biraraya gelmek” anlamında mastardır. Kelimeler birlikte 

değerlendirildiğinde; “toplanma, bir araya gelme mekânı” gibi anlamlara gelir.  

Kelimenin terim anlamı ise, yaklaşık 440 yılında Hz. Peygamber’in 5. Kuşaktan dedesi Kusay b. Kilab’ın, Kâbe’nin 

kuzeyine, tavafa başlanan yerin arka tarafına yaptırdığı ve kapısını da Kâbe’ye doğru açtırdığı binadır (Fığlalı, 

993:556). Özelliklerini tavsif ettiğimiz binanın fiziki yapısından ziyade süreç içinde ifa ettiği fonksiyon çok daha 

önemlidir. Dârunnedve, önceki satırlarda ifade edildiği gibi, Mekke şehir devletinin iki yönetim ayaklarından kabile 

yönetiminin (nâdî) bir üst ayağını oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle burası kabile reislerinin kendi kabilelerini 
temsilen katıldıkları bir başkanlar kurulu hüviyetindedir. Bu üyelerin kurul üyeliğinin yanında, Mekke şehir devletinin 

dış işleri bakanlığı (sifaret) gibi şehrin tamamını ilgilendiren görevleri de söz konusudur. Katılan reislerden birisi kendi 

kabilesinin reisi olduğu gibi Dârunnedve’nin de reisi durumundadır. Hz. Peygamber dünyaya geldiğinde bu şahıs; 
Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip’tir. 

Darünnedve esas itibariyle bir asiller (mele') meclisiydi. Her türlü savaş ve barış kararının alındığı, görüşlerin 

belirlendiği, nikâh merasimi ve ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek (dir') giyme törenlerinin yapıldığı bu 

meclise Kusayoğulları'ndan başka Mekke'deki Kureyş boylarının kırk yaşından yukarı başkanları katılabilirdi. 

Müslümanların Medine'de günden güne güçlendiklerini gören Mekkeli müşrikler, Ebu Cehil'in teklifiyle Hz. 
Peygamber' in, her kabilenin birer temsilcisinden oluşacak bir topluluk tarafından evinden hicret için çıkar çıkmaz 

öldürülmesini de burada kararlaştırmışlardı (Fığlalı, 1993:556).  

Dâru’n-nedve’nin işler yapısı sayesinde Mekke siyâsî yönden, Kusay’ın hâkimiyeti ile birlikte disipline edilmiş, refaha 

kavuşmuş ve idare teşkilatlandırılmıştı. Kusay’dan önce ise böyle bir yapının varlığından haberdâr değiliz. Nitekim 

Mekke’ye yerleşen ve Mekke’nin ilk yerleşimcilerinden olan Cürhüm kabilesi ile Katûra kabilesi, Yemen’den 

Mekke’ye göç ederek, Mekke’nin yerel halkı olmuştu. Aslen Yemenli olan bu kabileler, geleneklerine göre kendilerine 

bir başkan seçmeden Yemen’den dışarı çıkmadıklarından, Yemenli olan bu kabilelerde de bir tür idârî yapılanmadan 

bahsedilmektedir (Külekçi, 2014:109). 

Özellikle ticârî hayatın işlerliğini korumak amacıyla, takrîben Hz. Peygamber’in risaletinden yirmi yıl kadar önce 

kurulan Hılfu’l-Fudûl teşkilatının tekrar canlandırılması ve bu kurumda alınan kararların da Dâru’n-nedve’de 

görüşülerek karara bağlanması, şûrânın Mekke toplumuna erken dönemlerde girdiğini gösteren açık örneklerden 

birisidir (Külekçi, 2014:108). Öte yandan bu durum, bir sivil toplum örgütü mesabesindeki bu teşkilatın, yönetimde ne 
kadar etkinliğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Muhtemelen ittifak ve barış anlaşmaları ile diğer askerî ve 

iktisadî anlaşmalar da bu binada karara bağlanmıştır (Hamidullah, 1990:847).  
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Mekke şehir devletinin reisi ve bakanları mesabesindeki başkanların temel görevleri dinsel törenlerle yakından 

ilişkiliydi. Kâ’be bu şehirde idi ve çoğu uygulamalar bu kurumla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintiliydi. Bir çeşit 

devlet başkanlığı ve bakanlık denilebilecek bu görevler; nedve, sidane, hicabe, kıyade, kubbe ve einne, sifare, rifade, 
eşnak, ifaze, icaze, câdir, nesi vb olarak sayılabilir. Şimdi bunları ana hatlarıyla tavsif etmeye çalışalım; 

2.3.2.1. Nedve 

Darunnedve’nin reisliği anlamına gelir. İlk reis, önceki satırlarda söz konusu edildiği gibi Hz. Peygamber’in 

dedelerinden Kusay b. Kilaptır. Sonrakiler ise onun soyundan gelen Kureyş kabilesi mensuplarıdır. Kabile 

şeyhinin/reisinin kendi kabilesiyle ilgili konumu neyse, Darunnedve’nin reisi de aynı pozisyondaydı. İkisinin arasında 

sadece derece farkı vardı (İbn Hişam, 1992:89; Hamidullah, 1990:848).  

2.3.2.2. Sidâne 

Sidâne (mabedin bakımı ve korunması) (Muhammed Hamidullah, 1990:848) Putperestliğe rağmen, Beytullah (Allah’ın 

Evi), kendisi put olarak görülmeksizin, her şeyin üstünde tutuluyordu. Bu mabet bir giriş kapısıyla bir tek odadan 

ibaretti. İçerisi duvar resimleriyle süslüydü. Ancak görüldüğü kadarıyla iç kısımda hiçbir zaman put olmamıştır. Büyük 

put Hubel bile dışarıda, dam üzerinde bulunuyordu. Kâ’be’nin içerisinde, değerli eşyalardan oluşan bağışların atıldığı 

bir kuyunun bulunduğundan bahsedilir. Bu durumda, Kâ’be’nin anahtarları çok büyük bir öneme sahiptiler. Kusay 

ölürken, bu anahtarları oğlu Abd ed-Dâr’a bırakmıştı ve onun soyundan gelenler Resulullah (a.s.) şehri fethettiği sırada 

bunların muhafazasını üstlenmişlerdi. İslâm Peygamberi bu muhafızlar ailesini değiştirmemiş olup, aynı aile bu görevi 

sürdürmektedir (Hamidullah, 1990:848; Sarıçam, 1998:431).  

2.3.2.3. Hicabe 

Hicâbe,  “örtmek, birinin bir yere girmesine engel olmak” anlamına gelen hicâbe kelimesi terim olarak başta Kâbe’nin 

bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası ve kapısının belli zamanlarda ziyaretçilere açılması olmak üzere 

makām-ı İbrâhim’in, hediye edilen kıymetli eşya ile iç ve dış örtülerin korunması ve bakımı gibi önemli hizmetleri ifade 
eder. Hicâbe kaynaklarda “Kâbe’ye hizmet etmek” anlamındaki sidâne ile birlikte de kullanılmıştır. Sidânenin Kâbe ile 

ilgili bütün hizmetleri, hicâbenin ise yalnız kapısıyla ilgili hizmetleri ifade ettiği de ileri sürülmektedir. Hicâbe 

görevinde bulunanlara hâcib veya sâdin denilir; ayrıca bunlar hacebî nisbesiyle de anılmışlardır (İbn Hişam, 1992:89; 

Hamidullah, 1990:848; Sarıçam, 1998:XVII,431). Hz. Peygamber Mekke’nin fethi sırasında yaptığı bir konuşmada 

şunları söylemiştir: “Dikkat edin! Kâbe’nin hizmeti (sidânetü’l-beyt) ve hacılara su temini (sikāye) dışında geçmişe ait 

bütün mefâhir iddiası, kan ve mal davaları şu iki ayağımın altındadır” (Sarıçam, 1998:431). 

2.3.2.4. Kıyade 

Sözlükte “reislik, önderlik ve kumandanlık” gibi anlamlara gelen kıyâde kelimesi, Câhiliye devrinde Mekke’de ordu 

kumandanlığını ve kafile başkanlığını ifade etmek için kullanılmıştır. Bütün idarî ve dinî görevlerin Kâbe’ye hizmet 

esasına göre düzenlendiği Mekke’deki vazifelerden biri olan ve zaman içerisinde müstakil bir mahiyet alan kıyâde diğer 

görevlerde olduğu gibi Kusay b. Kilâb ile başlatılır (Hamidullah, 1990:851; Küçükaşçı, 2002:XXV,507). Kusay, 
iktidarını oğulları arasında taksim ettiği zaman, Abd Menâf’a “ordunun sevk ve idaresi’’ görevini verdi ki bu görev, 

tevarüs yoluyla babadan oğula devam ederek Abdu’ş-Şems’e, sonra Ümeyye’ye ve daha sonra da Ebû Sufyân’a 
geçmiştir (Hamidullah, 1990:851). 

2.3.2.5. Sifâre 

İslâm öncesinde Mekke şehrinin, yabancılarla ilişkiler kuracak kadar sağlam esaslara oturtulması ve günümüzün 

ifadesiyle “dışişleri bakanlığı”nın çekirdeğini oluşturan bir kurumsal yapıya sahip olması, göründüğünden de fevkalâde 

bir olaydır. Zira yukarıda anılan kaynaklara göre, onlar meclisinde Sifâre (elçilik) görevini üstlenen ve tabii ki tevarüs 

yoluyla görevlendirilmiş bir üye bulunuyordu. Anlaşma müzakerelerine katılan ve diğer kabilelerle olan ihtilaf ve 

tartışmalarda deyim yerinde ise avukatlık (munafir) yapan bu kişi, aynı zamanda Şehir-Devlet’i temsil etmekteydi 
(Hamidullah, 1990:854). 

2.3.2.6. Sikaye 

Sözlükte “sulamak, su kabı, sulama yeri, suculuk” gibi anlamlara gelen sikāye, terim olarak; “Mekkeliler’in ve hac 

günlerinde Kâbe’yi ziyaret için gelenlerin su ihtiyaçlarının karşılanması görevi” demektir. 

Hz. İbrâhim’den beri Kâbe’yi ziyaret için Mekke’ye gelenler Allah’ın misafiri kabul edilmiştir. Önceleri şehrin ve 

Kâbe’yi ziyaret edenlerin su ihtiyacı halktan toplanan yardımlarla karşılanıyordu. Daha sonra sikāye görevini bunu bir 

itibar ve şeref vesilesi olarak gören zenginlerle Mekke ve Kâbe’nin yönetiminde etkin olan kabile reisleri üstlenmiş, bu 

görevi Hz. Peygamber’in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay b. Kilâb kurumsallaştırmıştır. Kusay, Mekke’de oturanları 

“Allah’ın komşuları”, hac için gelenleri “Allah’ın misafirleri” ve “evinin ziyaretçileri” diye tanımlamış, onlar için hac 

günleri yiyecek ve içecek hazırlanmasını teklif etmiştir. Mekkeliler onun bu teklifini kabul edince bu iş için her yıl para 

ve mal toplanarak bir bütçe oluşturulması gelenek olmuştur. Bu bütçenin bir kısmı sikāye için harcanırken önemli bir 

kısmı rifâde hizmetine tahsis edilmiştir (İbn Hişam, 1992:91; Hamidullah, 1990:851; Küçükaşçı, 2008:177). 
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2.3.2.7. Rifade 

“Yardım etmek, desteklemek; bağışlamak” anlamlarına gelen rifâde kelimesi, Câhiliye döneminde “hac günlerinde 

Kâbe’yi ziyaret için gelenlerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması” manasında kullanılmıştır. Câhiliye devri Arapları 

arasında misafirperverliğin çok yaygın olması, İslâmiyet’ten sonra da Mekke halkının şehirlerine gelen yabancılara 

yemek ikram etmeyi sürdürmesi rifâde geleneğinin köklü bir geçmişi olduğunu göstermektedir. Câhiliye döneminde 

önceleri, Kâbe’yi ziyarete gelenler Mekke halkından toplanan yardımlarla oluşturulan bütçeden ağırlanırken daha sonra 

bu görevi, onu bir itibar ve şeref vasıtası olarak gören zenginlerle Mekke ve Kâbe yönetiminde etkili olan kabile reisleri 

üstlenmiştir. Daha çok hurma ve kuru üzümden ibaret olan yemeğin ana malzemesine zamanla et, ekmek, yağ, buğday 

ve arpa eklenmiştir (İbn Hişam, 1992:91; Hamidullah, 1990:851; Küçükaşçı, 2008:97). 

Rifâde hizmeti, Hz. Peygamber’in dördüncü dedesi Kusay b. Kilâb tarafından bir kurum haline getirilmiştir. Kinâne ve 

Kudâa kabilelerinin yardımıyla Mekke’ye hâkim olan Kusay, Kâbe hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yaparken 

Kureyşliler’e, “Sizler Allah’ın komşuları ve harem ehlisiniz, hacılar ise Tanrı’nın misafirleri ve O’nun evinin 

ziyaretçileridir. Onlar ikram edilmeye en lâyık olan misafirlerdir, buradan ayrılıncaya kadar onlara yemek hazırlayın, 

içecek ikram edin. İmkânlarım bunun tamamını karşılamaya yetecek olsaydı bunu bizzat kendim yerine getirirdim” 

demiş (İbn Hişam, 1992:91-92). Kureyşliler, Kusayy’ın bu teklifini kabul ederek mallarından bir kısmını bu iş için 

ayırmıştır. Rifâde hizmeti için Kureyşliler’den her yıl para ve mal toplanarak bir bütçe oluşturulması bu olaydan sonra 

gelenek halini almıştır. Bütçeye katılmanın üst sınırının 100 miskal ağırlığındaki Bizans parası olduğu rivayet edilir. Bu 

uygulamayla Mekke’ye gelen herkesin ağırlanması hedeflenmişse de malî durumu iyi olmayanlara öncelik tanınmıştır. 

Haccın ilk günlerinde Mekke yollarında ve şehrin belli yerlerinde oluşturduğu özel mekânlarda develer kestirip 
hazırlattığı yemekleri hacılara ikram eden Kusay, yaşlandığı zaman oğlu Abdüddâr’a hacılara yemek yedirme hizmetini 

sürdürmesini vasiyet etmiştir (İbn Hişam, 1992:92; Küçükaşçı, 2008:98). 

Bu vergi, yüzlerce hacıya toplu olarak yemek yedirme ve imkânı olmayan yabancı hacılara ulaşım imkânı sağlama 
amacını taşıyordu. Hac mevsimi dışında, başkanın üzerine düşen misafirperverlik görevini yerine getirmek ve sıradan 

insanlardan daha gösterişli bir yaşantıya sahip olmak için ihtiyaç duyduğu giderler, anlaşıldığı kadarıyla ticarî ithalattan, 
özellikle de yabancı tüccarlardan tahsil edilen vergilerle karşılanıyordu. Amalikalılar döneminden beri Mekke’de öşür 

(onda bir) vergisi ödeniyordu: “Kusay, şehir ahâlisinin dışında, Mekke’ye gelen herkese öşür vergisi koymuştu.”[1016] 

Fuarlardan tahsil edilen öşürler de vardı. Ancak bunların kimlerden toplandığı ve nerelere harcandığı da 

bilinmemektedir. Minâ, Mecenne, Zul-Mecâz ve en azından kısmen Ukâz fuarları, Mekkelilerin etki alanında idi 
(Hamidullah, 1990:854). 

2.3.2.8. Eşnâk 

Bu uygulama, ödenecek tazminat miktarının belirlenmesi demek olup, bu işi tevarüs yoluyla gelen bir başkan 

üstlenmişti. Kısasın kaçınılmaz olduğu kasıtlı cinayet ile zararın nakden ödenmesine imkân tanıyan ve cürüm işleme 

kastı ve niyeti taşımayan fiiller birbirinden gayet belirgin bir biçimde ayırt ediliyordu. Diğer tazminat ve telafi 

şekillerinden en çok bilineni ise “kan bedeli” idi. Eşnâk görevini üstlenen başkanın bu tazminatları kendi cebinden 

ödemesi diye bir şey söz konusu değildi; o, sadece bilirkişi sıfatıyla ödenmesi gereken tutarı tespit ederdi. Burada yeri 

gelmişken kasâme adlı bir uygulamayı da zikredelim: ortada suçlu olduğunu gösteren bir kanıt olmaksızın bir cinayet 

işlenmesi halinde, sanığın yakın akrabaları onun masum ve suçsuz olduğuna yemin ederek, “eğer yalan söylüyor ve 

yalan yere yemin ediyorlarsa, Allah’ın lanetinin kendi üzerlerine olmasını” isterlerdi.[1014] Bu yemin, Kâ’be’nin 

Hatim denilen üstü açık kısmında yapılırdı (Hamidullah, 1990:854). 

2.3.2.9. İfâze 

İfâze ile görevli başkan, Arafat’ta haccın kurallarının usûlüne uygun olarak yapılmasını denetler ve (izdiham 
yaşanmasını önlemek için) buradan ilk çıkan kişi olma ayrıcalığını elinde bulundurarak, hacılara çıkış izni verirdi 
(Hamidullah, 1990:849).  

2.3.2.10. İcâze 

İcâze ise, sabahleyin fecir vaktinde Minâ’ya doğru hareket etmek üzere gecenin geçirildiği Müzdelife de denilen 

Meş’aru’l-Harâm’daki bir toplantıda benzer bir ayrıcalık sağlamaktaydı. Kaynaklarımıza göre, daha çok Sûfe lakabıyla 

ünlü Gavs ibn Murr kabilesi, icâze görevini üstlenmişti. Ancak bir ara bu ailenin neslinden kimse kalmayınca, bunların 

kuzenleri olan Temimler tevarüs yoluyla bu görevi devralmışlar ve İslâm’ın zuhuruna kadar bunu sürdürmüşlerdir. İbn 

Habîb’in naklettiğine göre, –herhalde Mekke’nin fethedildiği H. 8 yılında-, Resulullah (a.s.), görevi kendisine vermek 

için onu daha önce tevarüs yoluyla kimin üstlendiğini sormuş, ancak bu imtiyazı üstlenen en son kişinin, geriye sadece 

bir kız çocuğu bırakmış olduğunu öğrenmiştir. Böylece bu kurum fiilen yürürlükten kalkmış oldu. Bilindiği gibi, iki yıl 

sonraki Veda Haccı sırasında, Resulullah (a.s.), eskiden kalma bütün bu bireysel ayrıcalık ve görevleri yürürlükten 

kaldırdığını ilan etmiştir (Hamidullah, 1990:849).  

2.3.2.11. Câdir 

Mabedin duvarını Curhumlu başkan el-Hâris ibn Mudâd’ın damadı olan, Ezd kabilesinden ‘Amir inşa etmişti (Kendisi, 

meslekten mimar idi). Kendisine verilen Câdir (duvar kuran, mimar) lâkabı, onun soyundan gelenlerle birlikte devam 

edip gitmiştir. Belazurî şöyle ekler: “Hacılar Kâ’be’nin duvarlarına dokunarak, kendilerine bir hayrı dokunur ümidiyle 
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buradaki taş parçalarını ve kokulu armağanları söküp götürüyorlardı. İşte, duvarlarda meydana gelen bu hasarları 

onarmak için ‘Amir görevlendirilmiş ve bundan dolayı da Câdir lâkabını almıştır (Hamidullah, 1990:851). 

2.3.2.12. Emvâlu’l-Muhaccere 

Mekke’de çok eskilere dayanan bir uygulama da, mabede takdim edilen hediyelerden oluşan “koruma altındaki mallar” 

(emvâlu’l-muhaccere) idi. Bu işin sorumluluğunu, tevarüs yoluyla işbaşına gelen bir muhafız üstlenmişti. Cürhümlüler 

savaşta yenilip Mekke’yi terk ettikleri sırada bu “kutsal emanetleri” Zemzem kuyusuna atmışlar, sonra da üzerini 

toprakla doldurarak bütün izleri yok etmişlerdi. Abdu’l-Muttalib bu eşyaların yerini keşfedince, burayı kazdırmış ve 

buradan birkaç kılıç ve yakut gözlü, altından yapılmış bir ceylân heykeli çıkarmıştır. Suheylî’ye göre bunlar, İran’daki 

Sasani İmparatorluğunun kurucusu Sâsân tarafından takdim edilmiş ceylânlardı. İbn Habîb’in ilâve ettiğine göre 
ceylânın iskeleti, üzeri altın kaplı ve kıymetli taşlarla süslenmiş tahtadan yapılmıştı; boynunda ve kulaklarında da 

birçok süs vardı ve bu eşyaların tamamı Arap köselesinden yapılmış bir torbanın içinde bulunuyordu. Kaynaklarımız, 

İslâm’dan önce, bu hediyenin daha fazla içki içmeye paraları kalmayan bazı sarhoş Mekkeliler tarafından çalındığından 
bahsederler. Bîrûnî’ye göre, Abdu’l-Muttalib Zemzem kuyusunu yeniden kazdırdığı sırada, burada kalaiyye denilen, 
sonradan Kâ’be’nin kapısına astığı ve sert demirden yapılmış birkaç kılıç; ayrıca altından mamûl ve kıymetli taşlarla 
süslü, biri Kâ’be’nin kapısının süslemelerinde kullanılmış, diğeri ise mabedin iç kısmına asılmış iki ceylan heykeli 
bulmuştu. Yemen’in İranlı valisi Bâzân’ın Mecûsilikten (Zerdüştlük) ve onun kurallarını yerine getirmekten vaz geçip 

İslâm’ı kabul etmesinin anısına hediye olarak gönderdiği altından yapılmış birsim konusunda da Hz. Peygamber (a.s.) 
aynı şeyi yapmıştı (Hamidullah, 1990:851). 

2.3.2.13. Nesi 

Sözlükte “geciktirmek; çoğaltmak, arttırmak, ilâve etmek” mânasındaki nes’ kökünden türeyen nesî’ kelimesi Kur’ân-ı 
Kerîm’de, ayların sayısının on iki olduğu ve bunlardan dördünün haram sayıldığı belirtildikten sonra haram ayların 

helâl sayılmasıyla ilgili olarak bir yerde geçmekte olup anlamı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazı âlimler 

nesîin “bir ayın haramlığının başka bir aya ertelenmesi” mânasına geldiğini, bazıları ise haramlığı ertelenen veya aynı 

maksatla araya ilâve edilen ayın adı olduğunu söylemiştir. Kelime genel olarak haram aylarda savaşa izin verebilmek ve 

hac mevsimini sabitlemek için “kamerî takvimi şemsî takvime dönüştürüp ikisini eşitlemek” ve “bu işlem sırasında 

eklenen ay veya gün sayısı” anlamlarında kullanılmıştır (Hamidullah,1990:850; Fayda, 2006:578).  

Aslında nesî Mezopotamya, Eski Çin, Moğol, Tibet gibi ay takvimini esas alan kadim kültürlerde ve Mûsevîler’de 

yaygın bir uygulamadır; ay ve güneş yılından doğan farklılıkların giderilmesi amacıyla kamerî yıla bir ay ilâve edilmesi 

suretiyle gerçekleştiriliyordu. Ayı esas alan takvimde bir yıl 354, güneşi esas alan takvimde 365 gün olup arada on bir 

günlük fark bulunmaktadır. Bunun için nesîe başvurularak takvim ay-güneş takvimi haline dönüştürülüyordu. Câhiliye 

Arapları’nın nesî uygulamasını kimden öğrendikleri, ne zaman ve nasıl uygulamaya başladıkları kesin olarak 

bilinmemektedir (Fayda, 2006:578). Bu nesi uygulamasıyla ilgili görevli kimseye Kalammas yahut Kalanbas 

deniliyordu. Hac sırasında bu kimse Kâ’be’nin kapısı önüne varır ve yardımcısı, mabedin Hatîm denilen üstü açık 

kısmına geçer ve her biri şu sözleri okurdu: “Ben, bütün ayıp ve kusurlardan arınmış, hiç kimsenin bir günah isnat 

edemeyeceği, verdiği hüküm asla reddedilmeyecek biriyim.” İnsanlar, sözlerini kabul edip onayladıkları bu iki 

görevliye ne yapmaları gerektiğini danışmak üzere gelirlerdi. Daha sonraki iki yıl boyunca Kalammas, normal Kamerî 

takvimin akışını izlemelerini söyler; ancak her üç yılda bir ise bunun aksini söyleyerek, o yılın 12. ayından sonra bir boş 

ayın (Safer) geleceğini ve aydan sonra yeni yılın ilk ayının başlaması gerektiğini belirtirdi. Örneğin Hac, ilk iki yıl 12. 

ayda, sonra birinci, daha sonra ikinci vs. olmak üzere yılın bütün aylarını dolaşırdı (Hamidullah, 1990:850). 

Araplar Hz. Ibrâhim’den sonra uzun müddet kamerî takvim kullanmışlar, umre için receb, hac için zilhicce ayını esas 

almışlar, ayrıca umrenin yapıldığı receb ayı ile haccın yapıldığı zilhicce ve onun bir öncesiyle (zilkade) bir sonrasını 

(muharrem) haram aylar olarak kabul etmişlerdir. İslâm kaynaklarında, Araplar’ın zamanla haram ayların yerlerini 

değiştirmek veya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak amacıyla nesîe başvurdukları belirtilmektedir. 

Câhiliye devrinde Araplar yaygın olan yağmacılık ve kan davaları yüzünden sık sık savaşmak zorunda kalıyorlardı. 

Arka arkaya gelen üç haram ayda savaşmanın yasak olması onların hayatını zorlaştırıyor, bu sebeple haccın sonunda 

savaş yapmak isteyen kabileler muharrem ayının haramlığının ertelenmesini istiyorlardı. Diğer bir sebep de kamerî 

takvime göre hac zamanının yılın bütün mevsimlerini dolaşmasıydı. Bu husus panayırlardaki ticarî hayatı olumsuz 

yönde etkiliyor ve ticaretten beklenen kâr elde edilemiyordu, ayrıca yaz aylarında seyahat daha zor oluyordu. Araplar’ın 

bu sakıncaları ortadan kaldırarak ticarî faaliyetlerini rahatça yapmak, yarımadanın iklim şartlarına uygun tarım 

ürünlerini panayırlarda pazarlamak ve kendileri için uygun mevsimde seyahat etmek amacıyla hac mevsimini 

sabitlemek için kamerî takvimi şemsî takvime uyarlayıp nesî uygulamasına başvurdukları görülmektedir (Fayda, 
2006:578).  

2.3.2.12.1. Eşhuru’l-Hurum 

Nesî ile yakından ilişkili bir kurum da Allah’ın haram kıldığı aylardı. Mekkeliler arasında bunun süresi dört ay idi. 

Onların takviminde, 7. sıradaki Receb ayı tek başına ve 11, 12 ve 1. aylar (Zi’l-Ka’de, Zi’l-Hicce, Muharrem) ise peş 

peşe olmak üzere dört ay süren Eşhuru’l-Hurum, aynı zamanda, Küçük Hac (1 ay) ve Büyük Hac (3 ay) ile aynı zamana 

rastlardı. Büyük Hacc’ın gerektirdiği ibadetler, Ukâz, Mecenne vs. gibi önemli fuarlar mevsiminde yerine getirilirdi. Bu 

kutsal aylarda her türlü kan akıtılması ve her çeşit silâh kullanımı yasaklanmıştı. Bu kurala titizlikle uyulurdu. Ancak 
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nesî uygulaması, Hacc’ın işleyişini karıştırıyordu: Bilindiği gibi, her üç yılda bir olmak üzere, takvim aylarının on ikinci 

ve birinci ayları arasına fazladan bir “on üçüncü ay” eklenirdi. Eklenen bu ay kutsal olmadığı için, Kutsal Aylar’ın 

akışını istenmeyen bir biçimde bozuyordu. Ne yazık ki Arabistan sürekli savaşların yapıldığı bir ülke idi ve bu “ilave 

ay”sırasında yağmacı haydutlar, meydanı boş bularak tüccar ve hacıların başına büyük dertler açıyorlardı. Doğal olarak, 

hiçbir eğitim görmemiş olan savaşçı Bedeviler, “ay eklemenin” (bilimsel nedenini) hiç anlamıyorlar, ancak silâhların bu 

şekilde zorunlu olarak üç ay boyunca kullanılmaması hoşlarına gidiyordu. Kur’ân bu konuya da değinmiş ve nesî (ay 

ekleme) yöntemini yürürlükten kaldırdığını açıklamıştır (Hamidullah, 1990:850). 

Asabiyet, Mekke’nin siyasi yapısının sürdürülmesine katkı sağlarken, sayıları dört olan haram aylar da Mekke’nin 

korunmasını arttıran faktörlerdendir (Külekçi, 2014:112). Haram ayların üçü peşpeşe geldiği için "serd" (birbirini takip 

eden), diğeri de tek olduğu için "ferd" (münferid) diye adlandırılıyordu (Algül, 1997:105). 

 

SONUÇ 

Çalışmamızda İslam’ın henüz hâkim olamadığı Mekke şehrinin idaresine, yönetimle ilgili yönlerine odaklanarak 

bakmaya çalıştık.  Bu süreçte yönetim aygıtına yerel veya merkezî şeklinde bir nitelemede bulunamadık. Daha önce de 

söz konusu edildiği gibi, hem dönemin yönetimle ilgili dünya görüşünde böyle bir sınıflamanın yapılmamış olması, hem 

de konumuzun zaten bir şehir devletini teşkil ettiğinden dolayı böyle tasnife gitme imkânına sahip değildik. Bu arada 

okuyucuya fikir vermesi açısından şehrin genel özellikleri ile toplumsal niteliklerini de ana hatlarıyla ortaya koymaya 

çalıştık. Malumat kabilinden böyle bir bilginin verilmemiş olması, okuyucunun değerlendirme yapmasını zorlaştıracak 

belki de imkânsız hale getirecekti. Çünkü araştırmamızın evreninin, kutsal bir şehir olması ve buradaki hayatın nerdeyse 

bütün boyutlarıyla söz konusu kutsal mekânlarla sınırlı kalması, bu açıklamayı zaruri hale getirmiştir. Öte yandan 

günümüzde pek de alışık olmadığımız kabile yapısının söz konusu olması da bunun gereklerindendir. 

Araştırmamızda Nâdî adı verilen kabile yönetimi, eşitler arasında birinci durumundaki şeyhi/reisi ve kabilenin önde 

gelenlerinin de katılımıyla oluşan oligarşik yapısıyla, Mekke şehir devletinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Her bir 

kabile, içişlerine diğer kabilelerin karışmasına izin vermediği gibi, gerektiğinde Darunnedve’nin bilgisi dışında öteki 

kabilelerle de menfi ya da müspet davranışlar içerisine girebilmektedir. Bütün bu gerçeklerden yola çıkarak; kabile 

mensuplarını harekete geçiren en önemli etkenin kabilenin veya müttefiklerinin çıkarları olduğu net bir şekilde ifade 

edilebilir.  

Kabileler federasyonu olarak da adlandırabileceğimiz Darunnedve ise ikincil nitelikte bir yönetim birimidir. Burada 

kabileler aleyhine ilgili kabile şeyhinin oluru alınmadan bir karar alınması mümkün değildir. Bu tür bir zorlama yeni bir 
bölünmeye kapı aralayacağı için böyle bir durumun ortaya çıkmasında pek ısrarcı olunmamıştır. Orta Arabistandaki 

kabilelerin belirgin özelliği, bir araya gelerek bir toplum bilincine ulaşma yerine, giderek daha fazla bölünme 

eğiliminde olmasına rağmen Mekke’de birlikte hareket etme bilincinin ortaya çıkmış olması, Kâbe ve hac özelindeki 

ortak çıkarların bir sonucu olarak görülebilir. Yani zaten kırılgan bir özelliğe sahip yapı, ilgili reisler tarafından 

kırmadan dökmeden yürütülmeye çalışılmıştır.  

Sonuç olarak gerek Nâdi’nin reisi gerekse Darunnedve’nin reisi hiçbir zaman mutlak bir otoriteye sahip olamamıştır. 
Arapların sınır tanımayan özgürlük talepleri hiçbir zaman buna imkân vermemiştir. Bunun doğal sonucu olarak 

yöneticiler, yönettikleri kitlelerin temsilcisi durumundaki şeyhler ile istişare ederek karar almak ve ona göre uygulama 

yapmak durumunda kalmışlardır. 
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ÖZET 

Arap Yarımadasının orta bölümünde yer alan Medine şehrinin tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, ilk 
yerleşenlerin Yemen kökenli Araplar ve Yahudiler olduğu düşünülmektedir. Önceleri Yesrib olarak 
isimlendirilen şehir, Müslümanların hicretinden sonra Medine olarak adlandırılmıştır. Hicretten önce, hem 

Araplar hem de Yahudiler birden çok kabileye sahip olmalarına rağmen, kendi içlerinde dahi tek bir yönetim 

altında bir araya gelememişlerdir. Oligarşik bir yönetim sistemine sahip olan bu kabileler, eşitler arasında 

birinci konumundaki seyyid-reis tarafından yönetilmişlerdir. Hz. Peygamber’in Medinelilerle ilk teması, 620 

yılında Akabe Biatı ile gerçekleşmiştir. Bu görüşme ve daha sonra yapılan sözleşme ile Medine şehri, 

Mekkeli Müslümanlara sığınak olduğu gibi, yerli sakinleri için de huzur ve barış yurdu olmuştur.  Akabe 
Biatı’nda alınan karar gereğince, Medineli Araplar on iki nakîb/temsilci seçerek, hicretten sonra kurulacak 

şehir devletinin alt yapısını oluşturmuşlardır. Hz. Peygamber de şehre geldikten hemen sonra Mescid-i Nebi 
diye adlandırılacak mâbedi inşa ederek bu mekânı, hem dini hem de mülkî bir merkez haline getirmiştir. Öte 

yandan Medine Vesikası olarak adlandırılan sözleşme ile öncelikle Muhacir ve Ensar, daha sonra da şehrin 

diğer unsurları olan Yahudi kabileler, Hz. Peygamber’in riyasetinde bir araya getirilmiştir. Böylece şehir, 

tarihinde ilk defa merkezi bir yönetime kavuşmuştur. İslam tarihinde Medine, bir şehir yapısı olarak hem 

İslam öncesi değerleri, hem de İslami değerleri bir arada barındırması açısından önemlidir. Aynı zamanda 

Müslümanlar ile diğer unsurların belli kurallar çerçevesinde beraberce yaşadıkları bir tecrübe olması 

açısından, küreselleşen dünyamıza örnek teşkil etme potansiyeline de sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Medine, Medine Vesikası, Arap, Yahudi. 

 

ABSTRACT 

Although the history of the city of Medina, located in the middle part of the Arabian Peninsula, is not fully 
known, it is thought that the first settlers were Arabs of Yemen origin and Jews. The city, which was named 
Yesrib in the beginning, was named Medina after the migration of the Muslims. Prior to emigration, both 
Arabs and Jews had multiple tribes, but even within themselves, they could not come together under a single 
rule. These tribes, which have an oligarchical management system, were ruled by the seyyid in the first 
position among the equals. The Prophet's first contact with the Medinas took place in 620 with Aqaba 
Contract. With this interview and the subsequent contract, the city of Medina has become a shelter for 
Meccan Muslims, as well as peace and peace for the inhabitants of the country. According to the decision 
taken in Aqaba Contract, the Medinian Arabs chose twelve embassies / representatives to form the sub-
structure of the city state to be established after the evacuation. Immediately after the migration of the 
Prophet, he built this place, which is called the Masjid al-Nabi, and made it a center of both religion and state. 
On the other hand, the contract, called Medina Document, is primarily the work of Muhajir and Ansar, then 
other elements of the city, Jewish tribes, He was brought together in the reign of the Prophet. Thus, for the 
first time in its history, the city has achieved a central rule. In Islamic history, the Medina is important both as 
a city structure and as a place for pre-Islamic values as well as Islamic values. At the same time, the 
globalizing world has the potential to set an example, inasmuch as it is an experience that Muslims and other 
elements lived together under certain rules. 

Key Words: Medina, Medina Document, Arabic, Jewish. 
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1. GİRİŞ 

Yerel Yönetimler Sempozyumu çerçevesinde, “İslam’ın Erken Döneminde Medine’de Yerel Yönetim” ile ilgili bir konunun 
seçilmiş olması ilgisiz gibi düşünülebilir. Böyle bir konuyu seçmemizin öncelikli nedeni, İslam’ın Müslümanların yaşamını 

şekillendirmeye başladığı şehir olan Medine’nin İslam öncesi ve sonrası fotoğrafını ortaya koymaktır. Diğer bir ifadeyle; 
durum tespiti yaparak, İslam geldikten sonra şehrin yönetimine hangi dinamikleri getirdiğinin belirlenmesini sağlamaktır. 

Bununla birlikte konunun seçilmesinin bir başka nedeni ise, İslam şehirciliğinin bir şekilde bizim şehirlerimizin oluşumunu 
etkilemiş olması gerçeğidir. Bilindiği gibi İslam’ı din olarak seçtiğimiz dokuzunca asır, milletimizin henüz yerleşik hayata 

geçtiği döneme tekabül eder. Dolayısıyla biz millet olarak seçtiğimiz İslam dini ile birlikte aynı zamanda onun kültürünü 

de, bu arada şehir kültürünü de benimsemiş olduk.  Bütün İslam şehirlerinde olduğu gibi bizim şehirlerimizde de Ulu 

Cami’nin şehrin merkezini teşkil etmiş olması, sözünü ettiğimiz etkinin bariz örneklerindendir. 

Tebliğimiz, Medine şehrinin hicretten önceki durumunun ana hatlarıyla tanıtılması ve Müslümanların hâkimiyetine 

geçtikten sonra nelerin değiştiğinin izahından oluşmaktadır: Şehrin doğal yapısını tanıttıktan sonra Müslümanların 

gelişinden önceki sosyal yapısıyla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Daha sonra Mekkeli Müslümanların hicreti, Ensar-Muhacir 
kaynaşması ve İslamî değerlerle Müslüman toplumun nasıl oluşturulduğunu ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. 

Enerjilerini kardeş kabile mensuplarını yok etmek için asırlardır seferber eden insanların, İslam’ın diriltici nefesi sayesinde 
nasıl kaynaştıklarını hatta mirasları da dâhil olmak üzere her şeylerini birbirleriyle paylaşacak derecede farklı bir yapıya 

dönüştüklerini izah etmeye çalıştık. Bu çerçevede konunun önemi açısından hisbe, şurta gibi bazı kurumların Hz. 

Peygamber’den sonraki süreçleriyle ilgili de bilgi verme zarureti hâsıl oldu. 

Bildirimiz hazırlanırken ana kaynaklar ve alanın uzmanları tarafından yapılmış araştırmalara ulaşılmaya çalışılmış ve 

İSAM tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisi’nin ilgili maddelerinden istifade edilmiştir. Yerel yönetim 

sempozyumunda sunulacak bir çalışma olması gerçeğinden hareketle, Medine şehriyle ilgili bütün bilgilerin söz konusu 

edilmesi yerine, ilgili olduğunu düşündüğümüz malumatın alınmasına dikkat edilmiştir. 

 

2. MEDİNE ŞEHRİNİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ 

Medine, Arap yarımadasının batısında Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısına yaklaşık 130 km. uzaklıkta, Mekke'nin 350 

km. kadar kuzeyinde olup deniz seviyesinden yüksekliği Harem-i şerifte 619 metredir. Şehrin kurulmuş olduğu geniş 

düzlüğün kuzeyini Uhud, güneyini Air dağları, doğusunu Vakım harresi (volkanik lav akıntısı), batısını Vebere harresi 

kuşatır. Medine ve yöresi su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Şehrin içerisinde ve etrafındaki akarsular, tabanında 

suya elverişli yumuşak tabakalı vadilerin yer aldığı volkanik alanlarda bulunan yer altı kaynakları bu zenginliğin en önemli 

unsurlarıdır (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:305) .  

Şehrin üç tarafı bahçeler ve bunları birbirinden ayıran çit ve alçak duvarlarla çevrilmişti. Bunlar arasında uzanan yollar çok 

dardı. Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde şehirde daha çok Yahudilerin oturduğu taştan, üç katlı, sayıları altmışa kadar 

çıkan ve kale olarak kullanılabilecek büyüklükte evler vardı. Hz. Peygamber şehrin fiziki yapısında önemli bir yeri bulunan 

bu yapıların korunmasını istemiş ve hicretten sonra bunlara yenileri eklenmiştir. Arap ve Yahudi kabileleri karma olarak 
değil, kendilerine ait mahallelerde yaşıyorlardı (Belâzûrî, 1987:3; Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:309).   

Medine'nin bilinen en eski adı Yesrib olup bu adın, buraya ilk yerleşen kişi olan Yesrib b. Vail b. Kayine b. Mehlabil'in 

isminden geldiği rivayet edilmektedir (Küçükaşcı-Bozkurt, 2003:305).  Şehrin adı Batlamyus ve Bizanslı Stephanus'ta 

Lathrippa olarak verilmiştir. "Zarar vermek, karıştırmak, kötülemek, başa kakmak, bozmak" gibi anlamlara gelen, serb 
kökünden türeyen Yesrib kelimesi, Kur'an'da Medine'nin adı olarak bir yerde (Ahzab 33/13) geçmektedir (Küçükaşcı ve 

Bozkurt, 2003:305).  

Hicretten sonra Yesrib isminin çağrıştırdığı olumsuz anlamı nedeniyle Tabe, Taybe gibi muhtelif isimler kullanılmıştır. 

Ancak bunlardan yaygın olarak kullanılan Medinetü'n-Nebi adı, zaman içinde Medine olarak yaygınlaşmıştır. Medine'nin 
Arapça müdün veya deyn kökünden türediği ileri sürülür. İbn Manzûr, kelimenin "şehre gelmek, ikamet etmek, yerleşmek" 

gibi anlamlara gelen müdün kökünden türediğini ve yeryüzünün yerleşmeye uygun ve kale yapılan her yerine “medine” adı 

verildiğini kaydeder (İbn Manzur, n.d. mdn; Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:306). 

Mekke ile birlikte iki Harem'den (Haremeyn) biri olan Medine, hicret yurdu olması ve halkının herhangi bir zorlama 

olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı "Kur'an'Ia fethedilmiş" kabul edilir (Belâzûrî, 1987:8). Hicretten sonra Hz. 
Peygamber, "Hz. İbrahim Mekke'yi harem yaptığı gibi ben de Medine'yi harem yaptım" sözleriyle şehri harem ilan etmiştir. 

Medine vesikasında kayıt altına alınan bu hüküm (İbn Hişam, 1992:145). Hendek Gazvesi ile Hayber seferinde elde edilen 
başarı üzerine bütün Arap kabileleri tarafından kabul edilmiştir. Medine'nin haremi güneydeki Air ve kuzeydeki Küçük 

Sevr ile doğuda Vakım, batıda Vebere harreleri arasında kalan yaklaşık 22 km. yarıçapındaki daireden ibaret olup bu 

sınırlar işaretler konularak belirtilmiştir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:306). 
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2.1. Tarihçe 

Medine'ye ilk yerleşmenin ne zaman başladığı hakkında kesin bilgi yoktur. Bununla birlikte Medine'ye yerleşen üç 

topluluktan (Amalika, Yahudiler ve Evs- Hazrec) bahsedilir. Ancak şehre bunlardan hangisinin daha önce geldiği 

bilinmemektedir. Genellikle kabul edilen rivayete göre Yesrib'e ilk olarak Amalika kavminden Amelak b. Erfahşed b. Sam 

b. Nuh veya aynı kabileden Yesrib adlı bir kişi ve beraberindekiler yerleşmiştir. Bu topluluk hakkında verilen bilgiler 

Amalika kavminin Arabistan'daki tarihiyle de örtüşmektedir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:306).  

2.2. Hicret 

Medine’de Yahudilerle birlikte yaşayan Evs ve Hazreç kabile mensupları, aralarındaki düşmanlığı kaldıracak birleştirici bir 

lidere ihtiyaç duyuyorlardı. Bir peygamber çıkacağını Yahudilerden duymuş olmaları onlarda yeni din konusunda fikri bir 

zemin de oluşturmuştu. Bu arada Mekke ve Taif'te güçlü bir destek bulamayan Hz. Peygamber, Akabe'de tanıştığı bazı 

Medine (Yesrib) sakinlerini İslamiyet'e davet etmiş onlar da bu yeni dini benimsemişler ve şehirlerine döndüklerinde 

kabilelerinde hızlı bir ihtidanın oluşmasına vesile olmuşlardı. İkinci Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanların, Hz. 
Peygamber'i ve Mekkeli Müslümanları şehirlerine davet ederek her türlü tehlike ve sıkıntıda onları ve arkadaşlarını 

koruyacaklarına dair söz vermelerinin ardından Medine hicrete uygun bir yer haline geldi. İslamiyet'in çevreye kolayca 

yayılmasını sağlayacak merkezi bir konumda ve savunmaya elverişli coğrafi bir yapıda olması siyasi ortamın uygunluğu, 

ayrıca kervan yollarının üzerinde bulunması Medine'nin hicret yurdu olarak seçilmesini kolaylaştırdı. Hz. Peygamber'in 

hicrete izin vermesiyle sahabiler Mekke'den Medine'ye göç etmeye başladılar. Ashabın büyük çoğunluğu Medine'ye 

gittikten sonra Hz. Peygamber de oraya hicret etti (8 Reblülevvel 1/20 Eylül 622). İslam ve dünya tarihinde bir dönüm 

noktası teşkil eden ve önemli sonuçlar doğuran hicret Mekke'nin fethine kadar devam etmiştir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 
2003:306; Apak, 2011:237; Sarıçam,  2014:118).  

2.3. Sosyal Yapı 

Hicretten evvel Yesrib şehrinde Yahudi ve az önce söz konusu edilen Yemen kökenli Arap kabileleri yaşamaktaydı. Şimdi 

bunlardan önce Yahudiler sonra da Arap kabileleri hakkında ana hatlarıyla bilgi verelim; 

2.3.1. Yahudiler 

Şehir nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Yahudilerin Medine'ye nereden ve ne zaman geldikleriyle ilgili muhtelif 

görüşler vardır: Onların gelişini Hz. Musa dönemine kadar götürenler olduğu gibi Suriye'nin Yunanlılar veya Filistin'in 

Romalılar tarafından işgaliyle bağlantılı görenler de vardır. Bir başka görüş de Babil Kralı Buhtunnasr'ın Kudüs'ü işgal edip 

Süleyman Mabedi'ni yıkmasından sonra buradan çıkarılan Yahudilerin Yesrib'e gelip yerleştikleridir. Yahudilerin Yesrib'e 

gelişinde sadece zikredilen zorunluluk rol oynamamış, kutsal kitaplarında geleceği bildirilen peygamberin buraya hicret 

edeceğinin kaydedilmesi de tercih sebepleri olarak ihtimal dâhilindedir. Yesrib'e yerleşen İsrailoğulları burada kaleye 

benzeyen konaklar (ütum, ücum) inşa etmişler, tarım ve çeşitli sanatlarla uğraşıp kısa sürede güçlenmişler, diğer unsurlara 

göre daha çabuk çoğalmışlar. Amalika ve Cürhümlüler'i Yesrib'den çıkarıp şehre hâkim duruma gelmişlerdir. Yesrib'in 

yerleşim birimi olarak gelişmesinde Yahudi kabileleri Beni Kurayza, Beni Kaynuka' ve Beni Nadir'in önemli rol 

oynadıkları rivayet edilmektedir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:306; Apak, 2011:320; Sarıçam,  2014:221).  

Hz. Peygamber bu şehre geldiğinde bunlar tamamen Araplaşmış durumdaydılar. İbrani alfabesiyle yazmalarına rağmen, 

Arapçayı çok iyi konuşuyorlardı. Çocuklarına Arap adları koyarlar, hatta kabileleri bile Arapça isimler taşırdı (Hamidullah, 
1990:332).  

Yahudilerin hem okul olarak kullanılan hem de hukukçuların toplantı mekânı olarak kullandıkları Beytu’l-Midrâs adında 

bir kurumları vardı. Aynı zamanda, en azından Benû Nâdir kabilesi içinde bir hazineleri olup, herkes buraya savaş vb. 

durumlarda ortak ihtiyaçları karşılamak üzere katkıda bulunurlardı (Hamidullah, 1990:332; Önkal, 1992:95). 

Medineli Yahudiler, kısa sürede şehrin bütün ekonomik faaliyetlerini ellerine geçirmişlerdi. Böylece zenginleşip büyük 

servetlerin sahibi olduktan sonra, ödünç veya faizle para veriyor, bu yolda yavaş yavaş diğer insanların mülk ve arazilerini 

ele geçirmeye başlamışlardı.  Medine’de Arapların elindeki 13 hisara karşılık, Yahudilerin 59 hisarı vardı (Hamidullah, 

1990:333).  

2.3.2. Evs-Hazreç 

Anavatanları Yemen olan Evs ve Hazrec kabileleri Arim selinden sonra muhtemelen V. yüzyılda Yesrib ve civarına 

yerleştiler. Yahudilere tabi olarak yaşamaya başlayan bu kabileler siyasal ve ekonomik baskılara, hatta bazan onur kırıcı 

çirkin davranışlara maruz kaldılar. Sayıca daha az olan Evsliler, Kurayza ve Nadiroğulları ile Hazrecliler de Beni Kaynuka' 
ile ittifak kurdular. Hazrec reislerinden Malik b. Aclan, Gassaniler ve müttefik Arap kabilelerinden aldığı destek sayesinde 

Yahudilere üstünlük sağladı ve Medine'de hâkimiyet Evs ve Hazrec'in eline geçti. Bir süre sonra Yahudilerin kışkırtması ile 

bu iki kabile birbirine düşerek yaklaşık 120 yıl boyunca birçok defa savaştı. Bunlardan sonuncusu ve en kanlısı olan Buas 

savaşı hicretten beş yıl kadar önce vuku bulmuş ve Hazrecliler'in mağlubiyetiyle neticelenmiştir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 
2003:306; Apak, 2011:237; Sarıçam,  2014:118). 
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2.4. Şehrin Nüfusu 

Medine'nin hicret öncesi nüfusu hakkında fazla bilgi yoktur. Bu dönemde şehirde yaklaşık 10-20.000 kişinin yaşadığı 

tahmin edilmektedir. Hicretten sonra ilk nüfus sayımı olarak nitelendirilebilecek, ensar-muhacir arasında gerçekleştirilen 

muâhattan 1500 Müslümanın varlığı anlaşılmakta ve gayri müslim unsurlar buna ilave edildiği zaman nüfusun 10.000'i 

aştığı görülmektedir. Hicretin ardından şehrin nüfusu sürekli arttı. Hz. Peygamber vefat ettiğinde Medine'de 30.000 

sahabinin bulunduğu kaydedilmektedir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:310).  

Konuyla ilgili Buhârî’de geçen bir hadiste “Huzeyfe’nin naklettiğine göre, Resulullah (a.s.) bize şöyle dedi: İslam’ı kabul 

eden herkesin adını yazıp bana getiriniz. Ve biz, kendisine bin beş yüz kişinin adını yazıp getirdik”. İslam tarihindeki bu ilk 
nüfus sayımında kaydedilen 1500 Müslümanın yanı sıra, Medine’de henüz İslam’ı kabul etmemiş olan Arap kabileleri de 

bulunmaktaydı. Bunlardan ayrı olarak, neredeyse Araplarla aynı sayıda olan Yahudiler de vardı. Bu durumda, Medine’de 

H. 1 yılında on binden fazla bir nüfusla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir (Hamidullah, 1990:182). 

 

3. YENİ TOPLUMUN OLUŞTURULMASI 

Hz. Peygamber (SAV) Medine'ye geldikten sonra ilk iş olarak şehirde hala Müslüman olmamış olan toplulukları İslam’a 

davete başladı. Yahudilerden de dâhil olmak üzere pek çok Medineli Allah Resulü’nün huzurunda Müslüman oldu.   

Hz. Peygamber'in (SAV) Medine'de gerçekleştirmek istediği en önemli hedef, yeni bir toplum inşasıydı. Bu faaliyet 

tabiatıyla ilk önce ümmeti oluşturacak Müslümanlardan başlamış, daha sonra çerçevesini genişleterek bütün Medinelileri 

içine alacak boyutlara ulaşmıştır (Apak, 2011:237).  

3.1. Mescidi Nebi’nin İnşası 

Hz. Peygamber 12 Reb'iülevvel (24 Eylül 622) Cuma günü Medine'ye girdiğinde kendisini davet edenleri kırmamak için 

devesi Kasvâ'nın salıverilmesini ve onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söyledi. Hz. Peygamber'in bu sırada 

Hz. Nûh'a öğretilen "Rabbim! Beni mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin" duasını 

tekrarladığı rivayet edilir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:282).  

Kasvâ'nın Malik b. Neccar oğullarının evlerinin önünde hurma kurutulan bir düzlükte çökmesi üzerine Resulullah buraya 

en yakın evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oldu. Hz. Peygamber, Es'ad b. Zürare, Muaz b. Afra ve Ebu Eyyûb el-
Ensari'den birinin himayesinde bulunduğu nakledilen Sehl ve Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı mescid 

yapmak üzere sahiplerinden 10 dinar karşılığında satın aldı (İbn Hişam, 1992:343; İbn Sa’d, 239; Küçükaşcı ve Bozkurt, 
2003:282).  

Mescidin inşası Ensar ve muhacirlerin kaynaşması için iyi bir fırsat olmuştu (İbn Sa’d, 239; Küçükaşcı ve Bozkurt, 
2003:282). Bu engebeli ve çalılık alanın zemin düzenlenmesi yapıldıktan sonra yaklaşık 3 arşın derinliğindeki temeline ilk 
taşı Hz. Peygamber koydu. Rebiülevvel ayında (Eylül 622) inşasına başlanan Mescid-i Nebi, kendisi de ashapla birlikte 
çalışan Efendimiz başta olmak üzere özellikle Talk b. Ali, Ammar b. Yasir gibi sahabelerin öncülüğünde şevval ayında 

(Nisan 623 ) tamamlandı (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:282).  

İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hz. Peygamber 'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk 

faaliyetlerden biri Mescid-i Nebî'nin inşasıdır. Bizzat Allah Resulü tarafından yaptırılan iki mescidden biri olan (diğeri 

Kuba) Mescid-i Nebî onun Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımından sonraki 

dönemde kurulan camilere örnek teşkil etmiştir. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi Mescid-i Nebi ve Kudüs'teki Mescid-i 
Aksa için de Harem-i şerif tabiri kullanılır. Mescid'in arka kısmına yoksul ve evsizlere kalma yeri inşa edilmiştir, buraya 

zamanla Suffe adı verilmiştir. Burada kalanların ihtiyaçları başta Hz. Peygamber olmak üzere diğer Müslümanlar 
tarafından karşılanmıştır. Medine'de dini tebliğ görevinde yer alan davetçi ve öğretmenler genelde bu Suffe ehli arasından 

seçilmiştir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:282).  

Hz. Peygamber'in inşa ettiği mescid, dini ve ilmi faaliyetlerin yanı sıra devletin önemli meselelerinin görüşüldüğü, 

anlaşmazlıkların karara bağlandığı, dışarıdan gelen elçilerin karşılanıp heyetler arası görüşmelerin yapıldığı bir merkez 
olma hüviyetini de zaman içinde kazanmıştır (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:281-282).  

Sözlükte "gölgelik" anlamına gelen suffe, Mescid-i Nebî'nin giriş kısmında Medine'de evleri ve kalabilecek yakınları 

olmayan sahabilerin barınması için yapılan mekânın adı olmuştur. Burada kalan ve çoğunluğu muhacirlerden oluşan 

topluluğa "ashabü's-Suffe, ashab-ı Suffe" veya "ehlü's-Suffe, ehl-i Suffe" denilmiştir. Ashab-ı Suffe, ihtiyaçları Hz. 

Peygamber ve zengin sahabiler tarafından karşılandığı için "adyafü'l-İslam" (Müslümanların misafirleri) diye de 

isimlendirilmiştir (İbn Manzur, n.d.“sff”mad; Baktır, 2009:469).  

Hz. Peygamber, Medine'ye hicretinin ardından Mescid-i Nebî'yi inşa ettirirken ailesine ait odaların yanısıra mescidin güney 

tarafına düşen giriş kısmında kimsesiz fakir sahabilerin barınması için bir gölgelik yaptırdı. Kâbe’nin kıble olmasıyla 

birlikte bu gölgelik mescidin kuzeyine alındı, daha sonra genişletilen Mescid-i Nebî'ye dâhil edildi. Gerek Mekke 

muhacirlerinden gerekse daha sonra İslam'ı kabul edip Medine'ye hicret edenlerden yoksul, bekâr ve yakını bulunmayan 

sahabiler burada kalıyordu. Ayrıca Ensardan ve Abdullah b. Ömer gibi evleri olan muhacirlerden bazılarının Suffe ehline 

imrenerek onlarla birlikte kaldıkları ve onlardan sayıldıkları bilinmektedir. Yeni katılanlar veya evlenip ayrılanlar olduğu 
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için ashab-ı Suffe'nin sayısı sürekli değişiyordu. Kaynaklarda Suffe'nin mekân olarak genişliği tam olarak bildirilmemiş 

olsa da burada aynı anda yetmiş kişinin kaldığına dair rivayetler bu konuda bir fikir vermektedir. Medine'ye gelip orada bir 

tanıdığı bulunmayanlar ve Medine'ye gelen heyetler de genellikle Suffe'de ağırlanırdı (Baktır, 2009:469-470).  

Suffe, ashab-ı Suffe'nin vakitlerini Hz. Peygamber 'i dinleyip ondan İslam'ın esaslarını öğrenerek geçirmeleri dolayısıyla 

kısa zamanda bir eğitim kurumu haline geldi. Zaman zaman Kur'an'ın nüzulüne şahit olan Suffe ehli, Hz. Peygamber'e 

sorular sorarak birçok meselenin aydınlanmasına vesile olurdu Ashab-ı Suffe'nin eğitim ve öğretim işleriyle bizzat ilgilenen 

Hz. Peygamber Suffe'de dersler veriyordu. Ayrıca onlara yazı yazmayı ve Kur'an okumayı öğretmek üzere hocalar tayin 

etmiştir (Baktır, 2009:470). Kaynaklarda "Suffetü'n-nisa" adını taşıyan bir başka suffeden söz edilmektedir. Hanım 

sahabilere mahsus olduğu anlaşılan bu suffenin yeri ve buraya katılanlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz (Baktır, 

2009:470).  

Mescid-i Nebi, bir ibadethane işlevinin yanında daha sonraki devirlerde ortaya çıkacak olan birçok sosyal kurumu 

bünyesinde barındıran ve külliye adı verilen geleneğin de çekirdeğini teşkil etmiştir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:309). 
Medine'de Mescid-i Nebi'nin dışında bir kısmının planlanması ve kıble tesbiti bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılan 

mescidler inşa edildi. Hz. Peygamber, ashabından vefat edenlerin defni için Baki' mevkiini mezarlık olarak şehir planına 

kattı ve burası Cennetü'l-Baki' adıyla tanındı (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:309).  

Dinî bakımdan sahip oldukları kutsallık ve saygınlık dolayısıyla “Harem” diye anılan Mekke ve Medine şehirlerindeki dinî 

ve kültürel hayat yine Harem olarak bilinen Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebî’de şekilleniyor, burada ders veren, ilmî 

kudretleri ve şöhretleriyle temayüz etmiş âlimlere şeyhülharem unvanı veriliyordu. Bilhassa dinî ilimler alanında otorite 

sayılan ve bu unvanı alan ilk âlimlere Mescid-i Harâm’da rastlanır. Bunlar sadece ders vermekle kalmıyor, başta hac olmak 

üzere Mekke’deki dinî faaliyetlerin aslına uygun biçimde yapılmasına öncülük ediyor, Mekke Haremi, Kâbe ve Mescid-i 
Harâm’la ilgili düzenlemeler onların onayına sunulduktan sonra yürürlüğe konuluyordu (Küçükaşçı, 2010:90).  

3.2. Ensar-Muhacir Kardeşliği (Muâhât) 

Arapça uhuvve kökünden türeyen muâhat sözlükte "biriyle kardeş olmak, birini kardeş edinmek" anlamına gelir (İbn 

Manzur, ?:ehv mad; Algül, 2005:308). Medine’ye varışından yaklaşık beş ay kadar sonra, Efendimiz (a.s.) Mekkeli ve 

Medineli bütün ailelerin başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi ve kendilerine somut, basit ve etkili bir çözüm 

önermek suretiyle, Muhacirlerin uyumlarını kolaylaştırmak için, kendilerini samimi bir işbirliğine teşvik etti. Medineli her 

bir aile reisi, en azından durumu elverişli olanlar, Mekkeli bir Muhacir ailesini yanına alacaktı. Böylece ortaya çıkan 

karşılıklı kardeşlik ilişkisi içerisinde her ikisi de birlikte çalışıp kazançlarını bölüşecekler, hatta birbirlerinin mirasçısı 

olacaklardı. Herkes bu konuda anlaştı ve Hz. Peygamber (a.s.) yaklaşık 200 Mekkeli Muhaciri aynı sayıda Medineli 

Ensar’ın yanına yerleştirdi (Hamidullah,1990:181). 

Efendimiz (S.A.V.), hicretin ardından Medine'de toplumun iç dinamiklerini harekete geçiren bir dizi icraat yapmıştır. 

Bunların içinde selamın yayılması, açların doyurulması, yakınların ziyaret edilip gözetilmesi ve mescid yapılması gibi 

sosyal içerikli emir ve tavsiyelerin ön plana çıktığı görülür. Bazı Mekkeli sahabilerin önce kendi aralarında, daha sonra 

Ensardan bazı kimselerle kardeş ilan edilmesi bu doğrultudaki icraatın en önemlilerindendir (Algül, 2005:308). 

Muahat, İslam toplumunda bütünleşmenin gerçekleştirilmesine ve o günkü sosyokültürel ve ekonomik problemlerin 

çözümüne büyük kolaylıklar getirmiş, yurtlarından ve yuvalarından ayrı düşen muhacirlerin garipliğini, mahzunluğunu 

gidererek Medine'ye ve Medinelilere ısınmalarının kolaylaştırılmasını, onlara maddi destek imkânları araştırılırken bunun 

manevi bir kardeşlikle desteklenmesini ve yardım görmelerinden doğabilecek psikolojik ezikliğe fırsat verilmemesini, o 

zamana kadar yaşadıkları ağır şartlarda tecrübe kazanan muhacirlerin Ensar’a mürşid, Ensar’ın da onlara bir nevi öğrenci 

kılınarak eğitici bir hareketin başlatılmasını, ashap arasında seciye ve karakter benzerliğinin belirginleştirilmesini ve her iki 
zümrenin ortak bir paydada buluşarak zihniyet beraberliği içinde inkârcı, münafık ve yahudi fitnelerine karşı birlikte 

hareket etmelerini sağlamıştır (Algül, 2005:308). Bu kardeşlik anlaşması çerçevesinde, Muhacirlerin yerleşim işi de 

dostane bir biçimde halledilmiştir. Örneğin, Hz. Ömer, bu şekilde kardeş ilan edildiği kişiyle zamanlarını bile 

paylaştıklarını, bir gün kendisi hurma toplama işine giderken, kardeşinin Hz. Peygamber (a.s.)’ın yanında bulunduğunu, 

ertesi gün ise çalışma sırasının diğerine geçtiğini, akşamları ise yapmış ya da öğrenmiş olduğu şeyleri birbirlerine 

anlattıklarını söylemektedir (Hamidullah, 1990:181).  

Hz. Peygamber Ensar-Muhacir kardeşliği sayesinde, birlikteliği kan unsurundan çıkarıp manevi bir temele dayandırmak 

suretiyle soya dayalı kabîlevî ittifakı akîdevî ittifaka çevirmiş; kandan inanca, kabileden gelen statüden akideden 

kaynaklanan birliğe geçişi sağlamış; bu şekilde kabile ve aşiretin yerini ümmet ve millet almıştır. Cahiliye döneminde 

kabilelerin anlaşmasıyla (hilf) birbirlerine yardımcı olan kabile mensupları, artık din kardeşliği paydasında bir araya gelen 

müminler haline gelmişlerdi (Hamidullah, 1990:237-238).  

Yeni durumda bütün halinde kabile hükmi şahsiyetinin yerini ferdi olarak tek tek Müslümanlar alıyor, sorumluluk mensup 

olunan kabilelere değil, Müslüman bireylere yükleniyordu. Bu anlamda kabile merkezli bir toplumda bireyi öne çıkaran 

yeni bir anlayışın ilk adımları atılmış oluyordu. Sonuçta Müslümanlar kabile mensubu olmanın sınırlarını aşarak bir inanç 

etrafında kardeş kabul edilen bir topluluğun eşit hak ve sorumluluklara sahip üyeleri konumuna gelmişlerdir (Apak, 
2011:240).  
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Medine'de gerçekleşen kardeşlik faaliyeti her şeyden önce Evs ve Hazrec kabileleri arasında geçmişte meydana gelen 

üzücü hadiseleri sona erdirmiştir. Yıllardan beri Medine'de yaşayan bu iki kabile arasındaki kan ortaklığı, birleştiricilik 

vazifesini yerine getirmediği gibi, intikam sebebiyle onların uzun yıllar boyunca birbirlerini kırmalarına neden olmuştur.  

Hz. Peygamber (SAV) kan bağı yerine dini inancı esas alınca öncelikle Medine'deki Araplar düşmanlığı bırakıp kardeşliğe 

geçmişler ve aralarında inanç sayesinde oluşan ünsiyet eski düşmanlıklarını zaman içinde unutturmuş ve dostluğa 

dönüştürmüştür (Apak, 2011:241).  

Hz. Peygamber'in (SAV) Medine'de inanç merkezli olarak teşkil ettiği Müslüman topluluk zamanla şehrin en güçlü ve 

organize unsuru haline gelmiştir. Bu birlik daha sonraki süreçte zaafiyete uğramamış, Allah Rasulü'nün (SAV) liderliğinde 

etkisini ve kuvvetini daha da artırmıştır. O kadar ki, bu sağlam yapı sayesinde hem Medine içindeki münafıklara, hem 

Medine'li Yahudi düşmanlara, hem de Mekke ve Hicaz'ın diğer müşrik Araplarına karşı aynı anda mücadele edilebilmiş, 

güçlü yardım ve dayanışma vesilesiyle bütün bu düşman unsurlar Müslümanlar tarafından sırasıyla etkisiz hale 
getirilebilmişlerdir (Apak, 2011:243). 

3.3. Medine Vesikası 

Hicretten önce idari yapıya dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı Medine'de her kabile veya grup kendi içinde 

bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hâkim olan Yahudiler zaman 

zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu. Hz. Peygamber'in Yesrib'le ilgili yaptığı ilk 

düzenleme, kendisi hicret edinceye kadar buradaki Müslümanlarla irtibatı sürdürmek üzere ikinci Akabe Biatı’nda Evs ve 

Hazrec kabilesinden on iki nakip (temsilci) seçtirmesidir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:309).  

Hz. Peygamber (S.A.V.) Medine’deki İslam toplumunu ikinci Akabe Biatı’nda görevlendirdiği nakîpler vasıtasıyla 

teşkilatlandırmasına rağmen,  toplum henüz tam bir tutarlılık ve dayanışma içinde değildi. Müslümanların lideri 

durumundaki Hz. Peygamber'in (a.s.) ve O'na gönül vermiş Müslümanların karşılıklı hak, görev ve sorumluluklarının 

tanımlanması, şehirde yaşamakta olan Arap ya da Yahudi gayrı müslimlerle de anlaşılması ve bir uyum sağlanması 

gerekiyordu. Ayrıca, adliye, eğitim, maliye, askerlik, din vb. alanlarında kurumların oluşturulması ve toplum hayatının bir 

düzene sokulması gerekiyordu.  Mekke döneminde iken bile, Müslümanlar, günde beş vakit namaz kılmak ve herkes kendi 

imkânı oranında yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine sadaka vermekle yükümlü kılınmıştı. Ama insanları sadece bunlardan 

sorumlu tutmak da yeterli değildi (Hamidullah, 1990:184).  

Hz. Peygamber (a.s.) bu konuda hem kendi sahabesinin hem de Müslüman olmayan komşularının görüşlerini alarak onlarla 
bir durum değerlendirmesi yaptı. Hep birlikte,  toplanarak bir Şehir-Devleti oluşturulmasını kararlaştırdılar. Devletin 

anayasası bir sözleşme biçiminde kaleme alınarak tespit edildi. Bu belge ilk İslam Devletinin anayasası olmasının yanı sıra, 
aynı zamanda yeryüzünde bir devletin ortaya koymuş olduğu ilk yazılı anayasa olma özelliğine de sahiptir (Hamidullah, 
1990:184).  

Hz. Peygamber'in (SAV.) önderliğinde Medine’de yaşayan Müslümanlar, yahudiler ve müşrik Araplar arasında hicretten 

kısa bir süre sonra ve Bedir savaşından önce hazırlanan Medîne vesîkası orijinal metninde kitab ve sahîfe adlarıyla, 

kaynaklarda ise muvâdaa ve muâhede gibi isimlerle anılır. Türkçe literatürde “Medine vesikası, Medine sözleşmesi, 

Medine anayasası” şeklinde adlandırılmaktadır (Özkan, 2016:212). Söz konusu vesika, klasik kaynakların çoğu aracılığıyla 

tam metin halinde günümüze ulaşmıştır. Ayrıca birçok kaynakta belgeye atıfta bulunulmaktadır. Bu sebeple vesikanın 

sıhhati konusunda şüphe yoktur. 

Vesika metninin tenkitli neşri Muhammed Hamîdullah tarafından gerçekleştirilmiş, Türkçe’ye, Urduca’ya ve çeşitli Batı 

dillerine çevrilmiştir (Hamidullah, 42; Özkan, 2016:212). Medine Vesikası, Medine şehir devletini oluşturan toplulukları, 

bunların birbiriyle ve yabancılarla ilişkilerini, bu toplulukların idarî ve adlî yapılarını, fertlerin sahip olduğu din ve vicdan 

hürriyetini belirli esaslara bağlayan metin şekil bakımından bugünkü anayasalardan bir hayli farklı olmakla birlikte 

muhtevası itibariyle anayasa mahiyetindedir. Muhammed Hamîdullah bu vesikanın tarihte tespit edilebilen ilk yazılı 

anayasa olduğunu belirtmektedir (Hamidullah, 1990:206; Özkan, 2016:112). Söz konusu belgenin ilk maddesi, siyasi 

olduğu kadar dinsel anlamda da bir İslam toplumunun kurulmasını ve bu topluluğun Mekke’den hicret eden Muhacirlerle 

Medineli Müslümanlardan, ayrıca sivil iktidarın merkezileştirilmesini ve bir savaş ihtimali karşısında Müslümanların 

yanında çarpışmayı kabul eden gayrı müslimlerden oluşmasını öngörmektedir. Bu topluluğun (ümmet) tüm insanlar 
içerisinde seçkin bir yeri olup, özellikle savaş zamanında kendisini meydana getiren ögelerin her birinin eşit haklara sahip 

olduğunu kabul etmektedir. Özel bir madde ile karşılıklı yardım ve herkes için adalet ilkesi doğrultusunda, Yahudilerin de 
bu siyasal örgüte girebilmesine açık kapı bırakılmıştır. Sözleşme belgesi, adaletin dağıtım ve uygulanması konusunda da 

gerçek bir devrim niteliği taşımaktadır. Zira bu konuda alınacak önlem ve gösterilecek özen bundan böyle artık bireylere 

değil, tamamen topluma ve merkezi otoriteye bırakılmıştır. Her vatandaşın, kendi kabilesi, ailesi ya da akrabalarının 

aleyhine de olsa, merkezî iktidara destek olması gerekmektedir. Asla bir caniye sığınma hakkı tanınmayacaktır. Herhangi 

bir ihtilaf halinde Allah yasaları ve adaleti sağlama hususunda yegâne başvuru kaynağı, “Allah’ın Elçisi Muhammed” de en 

yüksek hakem konumundadır. Anayasa metninde geçen “geçmişte olduğu gibi (ma’âkileheme’l-ûlâ)” deyiminden de 

anlaşılacağı gibi, bir takım eski töre ve adetlerde bazı değişikliklere gidilerek, savaş esirleri için kurtulmalık (fidye), 

öldürme ve yaralama olaylarında da kısas yerine kan diyeti ödeyebilmek için bir sosyal sigorta kurumu meydana 

getirilmişti. Çünkü Müslümanların yakınlarından hiçbir kimseyi ağır yükümlülükler altında bırakmamaları ve bunu kendi 

aralarında ödemeleri gerekiyordu. Bu sosyal güvenlik sisteminde her kabile özerk bir yapıya ve yeni bir düşünce yapısına 

sahip olmakta ve artık eskiden olduğu gibi doğum ve katılma esasına dayalı, akrabalar arası ve dışa kapalı bir nitelik 
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taşıyan fosilleşmiş kabile özelliğinden çıkarak, kişinin rıza ve iradesine dayanan dinamik bir yapıya kavuşmaktaydı. 

Araplar öteden beri az sayıda bir takım yabancıların kuşkusuz asıl kabile üyeleri ile aynı haklara sahip olmaksızın kendi 
kabile topluluklarına katılmaları usulünü (mevlalık) biliyor ve uyguluyorlardı. Ancak en ince ayrıntısına varıncaya kadar 

tüm parçalarının yeni baştan oluşturulduğu bir kabile anlayışı o güne kadar duyulmamış bir şeydi.  

Hiç kuşkusuz “İslam milliyeti” (ümmet) ağacı, işte bu küçük fideden yetişerek boy atmıştır ve gerçekten diğer toplumlarda 

gördüğümüz, ırk, ten rengi, dil ya da doğum yeri birliği gibi değiştirilmesi mümkün olmayan ve tamamen insanın irade ve 

seçimi dışındaki bir takım kavramlar yerine, İslam, kendi milliyetçilik anlayışına temel olarak Weltanschauung (dünya ve 

kâinat anlayışı), toplumsal sözleşme, bireyin kendi hür iradesine dayalı seçim birliğini esas kabul etmiştir. Savunma ve 

güvenlik konularında ise anayasa, barışın bölünüp parçalanamaz bir şey olduğunu beyan etmekte, askerlik hizmetinin tam 

bir eşitlik anlayışı ile herkes için zorunlu olduğunu belirterek, o sırada yegâne düşman olan Kureyşlilerin mallarına ve 

canlarına gayrı müslim tebeanın –ve öncelikle de Müslümanların- herhangi bir himaye ve eman hakkı vermelerini 

yasaklamaktadır. Son olarak ve özellikle bu anayasa, insanlar arasındaki her türlü ihtilafın giderilmesinde “Allah’ın Elçisi 

Muhammed”in yegâne hüküm verme makamı olarak kabul edilmesini de istemekteydi (Hamidullah, 1990:185).  

Yahudilerin Mekkeli Kureyşlilere ve onların müttefiklerine yardım ya da himaye hakkı tanımaları anayasada açıkça 

yasaklanmıştı. Bu durum, Mekkelileri Yahudilerin yardımından yoksun bırakmanın ötesinde, hangi tarafa olursa olsun bir 

düşman saldırısı söz konusu olduğunda bir Müslüman-Yahudi ittifakını da hedeflemekteydi. Öyle ki, saldıran tarafla 

yapılacak bir barış anlaşması ortak bir kararı gerektiriyordu ve merkezî iktidarca kararlaştırılan her husus, resmen Medine 

Şehir-Devleti’nin konfederal üyeleri için bağlayıcı nitelikteydi. Şehrin savunması için yapılacak savaşlarda masrafların 

Müslüman ve Yahudi her iki topluluk tarafından karşılanması gerekiyordu. Ancak saldırı ya da dini yaymaya yönelik bir 

dış savaş durumunda, hiçbir topluluğun diğerine yardım etme yükümlülüğü bulunmamaktaydı. Müslümanların seferlerine 

Yahudilerin katılması Hz. Peygamber (S.A.V.)’ın iznine bağlıydı. Yabancılara sığınma hakkı tanınması, savaş esirleri için 

fidye ve kan bedeli gibi eski adet ve uygulamalar Yahudiler için de tanınmıştı. Ancak Yahudiler Müslümanların düşmanı 

olan Mekkelilere artık sığınma hakkı veremeyeceklerdi. Kendi yakınları bile söz konusu olsa, arabuluculuk ya da himaye 

biçiminde adaletin uygulanmasına engel olmak herkes için kesinlikle yasaklanmıştı. Sonradan Yahudiliğe geçen Araplar da 

dâhil tüm Yahudi kabileleri, onların mevlâları (mevali) ve onlara bağlı olarak yaşayanlar aynı haklara sahip ve aynı 

yükümlülüklere tabi idiler (Hamidullah, 1990:187).  

Medine şehir devletini bir konfederasyon halinde düzenleyen belgede şehirde yaşayan Müslümanlar, Evs ve Hazrec 
kabilelerinden henüz Müslüman olmayanlarla yahudiler bu konfederasyonu oluşturan federasyonlar görünümündedir. 

Belgede önce şehir devletini teşkil eden gruplar sayılmakta ve bunların siyasî bir bütün (ümmet) oluşturdukları 

belirtilmektedir. Burada, Hz. Peygamber’in taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda son yargı mercii ve ordu kumandanı olarak 

kabul edilmesi onun devlet başkanı olduğunu, o sırada Müslümanların sayısı toplam nüfusun yedide birini teşkil etmekle 

birlikte Medine toplumundaki yerinin güçlü kabul edildiğini göstermektedir (Özkan, 2016:213). Bu anayasa ile birlikte 

Müslümanların hayatında yeni bir çığır açılmış oldu ve böylece dünyevi işlerle harmanlanan manevi hayat, İslam’a özgü 

yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Ruhî-manevî özelliklerden arındırılmış bir siyasi hayat bizi doğruca maddeciliğe 

(materyalizme) götürür ki bu, yırtıcı hayvanlarınkinden de aşağı bir hayat tarzı demektir. Öte yandan, dünyevî gerçeklerden 

sıyrılmış salt manevî-ruhsal değerlerin ön plana çıktığı bir yaşayış da belki bizi meleklerden de yüksek düzeylere eriştirir. 

Ancak bu, son derece sınırlı sayıda insanın yapabileceği bir şeydir. Çünkü insanların büyük çoğunluğu böyle bir düşünce 

tarzını uygulayabilecek durumdan çok uzaktır. Hz. Peygamber (a.s.) özellikle vasat durumdaki insanlara hitap etmiş ve 

onlara insan hayatının her iki yönünü nasıl dengeleyebileceklerini, böylece hem maddi hem de manevi hayatı bir araya 

getiren bir sentez oluşturmanın yolunu göstermişti. Bu dini anlayış, toplumdaki her birey için asgari düzeyde gerekli olan 

ama manevî-ruhî hayata daha çok oranda uygulama imkânını fertlere bırakan belli başlı esasları tespit etmekteydi.  

Hz. Peygamber (a.s.)’ın sahabeleri o zamanlar bağımsız bir devletin yönetici topluluğunu oluşturmakta ve Hz. Peygamber 

(a.s.) de her alanda bu devletin nihaî başkanı konumunda idi. Eski tarz yaşam tarzının artık değişmesi gerekiyordu: ve bu, 

krallara özgü şatafatlı bir hayat adına değil, aksine daha zahidane bir hayat içindi. Erkek ya da kadın, genç ya da yaşlı her 

Müslüman, Hicretten önceki dönemden itibaren günde beş kez namaz kılmakla yükümlü kılınmıştı. Böylece namaz için 

ayrılan süre iki katına çıkmıştı. Önceleri oruç farz değildi ve o da yılda bir ay süre ile tüm Müslümanlara farz kılındı. 

Burada Medine döneminin başlangıcındaki uygulamalar söz konusu olup, bunlar gün geçtikçe artmıştır. Bir yandan maddî 

ve dünyevî işleri düzenlerken, öte yandan ruhî-manevî hayata da yönelmek: İşte İslam’da vasat insanın hayatı bu şekilde 

dengelenmiş oluyordu. Ayrıca, namazın camilerde cemaat halinde kılınmasının önemi üzerinde durulmakla birlikte, insanın 

kendi evinde, tarlada ya da bir namaz vaktinin girdiği her an uygun bir yerde ferdî olarak da namaz kılınmasına izin 

verilmişti. Böylece, alınan önlemler sayesinde İslam dini bireysel hayata nüfuz etmiş oldu. Araya papaz gibi din adamı 

niteliğinde hiçbir kimse girmeksizin, Allah ile sıradan bir insan karşı karşıya gelmiş oldu (Hamidullah, 1990:188-189).  

Medine vesikasının hükümleri, hicretin 2. yılında (624) tek taraflı olarak ilk defa Benî Kaynukā‘ yahudilerince 

bozulmuştur.  Anlaşmayı bozan ve kalelerinde savaş düzeni alan Benî Kaynukā‘ kuşatma sonunda Hz. Peygamber’in 

hükmüne rıza gösterip teslim olmuş, 700 savaşçıya alacaklarını tahsil etmelerine ve şehirden çıkıp gitmelerine izin 

verilmiştir. Anlaşmayı bozan ikinci yahudi kabilesi Benî Nadîr olmuştur.  Uhud Gazvesi’nden altı ay sonra cereyan eden 

anayasayı çiğneme hadisesi üzerine Hz. Peygamber, Nadîroğulları’nı on beş-yirmi gün muhasara altına almış, teslim olan 

Nadîroğulları Medine’den çıkarılmış ve Hayber’e sürgün edilmiştir. Son olarak Hendek Gazvesi’nde  Mekkeli müşriklere 

destek verme teşebbüsünde bulunan Benî Kurayza da vesikayı ihlâl etmiştir. Bunlar da önceden müttefikleri olan Sa‘d b. 

Muâz’ın verdiği hüküm doğrultusunda cezalandırılmıştır (Özkan, 2016:215).  
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3.4. Ekonomi 

Hicretten önce Mekke Arap yarımadasında önemli bir ticaret merkezi iken Medine'nin bu alandaki rolü çevresiyle 

sınırlıydı. Fazla gelir kaynağına sahip olmayan şehrin çevresindeki tarıma elverişli araziler temel ihtiyaçları ancak 

karşılayabiliyordu. Yesrib tam anlamıyla şehirleşmemiş, tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Halk genellikle ziraatle 

geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Şehirdeki Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec'in yanında 

Beni Kurayza ve Beni Nadir tarım ve hayvancılık, ekonomik bakımdan daha güçlü olan Beni Kaynuka' ise silah imalatı ve 

kuyumculukla meşguldü. Şehrin batısında kendi adlarına bir çarşıları bulunan Beni Kaynuka'nın öncülüğünde Yahudiler 

şehrin ekonomik hayatında daha fazla söz sahibi olmuşlardı (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:309-310).  

Hicret öncesinde Yesrib'de mahalli hüviyetleri ağır basan pazar yerleri mevcuttu. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra 

şehir planının tamamlayıcı unsurlarından biri olan çarşı, yeri bizzat Hz. Peygamber tarafından belirlenerek faaliyete 

geçirildi. Çarşının işleyişine dair bazı düzenlemeler yapıldı. Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olan Ensarla 

ticaret konusunda mahir olan Muhacirlerin tecrübelerinin birleştirilmesi çarşının işleyişi konusunda güçlü bir geleneği 

ortaya çıkardı. Kamu malı sayılan çarşıda yer edinmeye, kiralama veya bazı eşyaların sabitlenmesine izin verilmiyor ve 

açık bir alan olarak kalmasına dikkat ediliyordu. Hz. Ömer döneminde ticaret hayatıyla ilgili harbi tüccarlardan %10 

oranında vergi alınması gibi bazı düzenlemeler yapıldı (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:310). Süreç içinde çarşı kapalı bir alan 

haline getirildi. Tamamı kiraya verilen ve dışarıdan mal getirenlerden ücret alınan çarşıda, esnaf ve sanatkârlara meslek 

gruplarına göre müstakil bölümler ayrıldı. Medine çarşısı, ticaret kervanlarının uğradığı bir pazar olarak faaliyetini 

sürdürdü (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:310). Hurma, tahıl, kuru üzüm, kuru incir gibi stoklanabilir gıda maddelerinin 

ölçümünde yaklaşık 122,4 kg ağırlığında vesk adı verilen bir ölçü birimi kullanılmıştır (Kallek, 2013:70). 

3.5. Hisbe 

Arapça'da "hesap etmek, saymak; yeterli olmak" anlamlarındaki hasb (hisab) kökünden türeyen ihtisab, sevabını umarak bir 

işi yapmak, akıllı ve basiretli bir şekilde yönetmek; çirkin bir iş yapanı kınamak, hesaba çekmek, hüsn-i tedbir anlamlarına 

gelen hisbe kelimesi, terim olarak emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker prensibi uyarınca gerçekleştirilen genel ahlaki ve 
kamu düzenini koruma faaliyetlerini ve özellikle bununla görevli müesseseyi ifade eder. Bu işle görevli memura muhtesib, 

vali'I-hisbe, veIiyyü'l-hisbe, mütevelli'l-hisbe, nazırü'lhisbe denir (Kallek, 1998:133; Kazıcı, 2011:216). 

İslam dünyasında, Hz. Peygamber devrinden itibaren varlığı bilinen hisbe, Hz. Ömer'in halifeliği zamanında tam teşkilatlı 

bir müessese haline gelmiştir. İyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek gayesiyle kurulan bu kurumun başında 

bulunan ve muhtesib, ihtisab emini, ihtisab ağası gibi isimlerle anılan görevli, dinin hoş karşılamayıp çirkin gördüğü her 

türlü kötülüğü ortadan kaldırmaya çalışırdı. Bu görev bütün Müslümanların vazifesi olmakla birlikte, bir kısım Müslümanın 

yerine getirmesiyle diğerlerini de sorumluluktan kurtarır. İşte bu görevi yerine getirmek üzere görevlendirilen kimselerin 

oluşturduğu teşkilat, ihtisab veya hisbe olarak adlandırılır (Kazıcı, 2011:215).   

Taşköprizade hisbe ilmini ameli hikmetin (pratik felsefe) dalları arasında saymakta, Katib Çelebi ise medeniyetin temel 

unsurlarından biri kabul ettiği hisbe faaliyetinin en zor işlerden ve buna dair bilginin de en hassas ilimlerden olduğunu 

söylemektedir (Kallek, 1998:133).  

Konusu dini-örfî ilkeler ışığında ve dengeli bir şekilde fert, toplum, devlet hakları ile kamu ahlak ve düzeninin korunması 

olan hisbe faaliyeti Müslümanlar için farz-ı kifaye sayılmıştır. Bu hüküm, ayetlerde ve hadislerde ifade edilen emir bi'l-
ma'ruf nehiy ani'l-münker yükümlülüğüne dayanmaktadır. Hisbe faaliyetleri genel olarak kamu hukuku çerçevesine 

girmekte, hisbe teşkilatının idare hukukundaki yeri ise muhtesibin yetki ve sorumluluklarına göre değişmektedir (Kallek, 
1998:133). 

Hisbe kişi, toplum ve devlet hakları ihlallerini oluşturan fiillere yöneliktir. Hisbeye konu teşkil edecek fiil, hakkında ihtilaf 

bulunmayan bir münker olmalı, kişilerin özel hayatlarını irdelemeyi (tecessüs) gerektirmeyecek kadar aleni yapılmalı ve 

hâlihazırda gerçekleşmelidir (istikbalde vuku bulacağından şüphe edilenler bu çerçeveye girmez). Hakkındaki içtihatların 

farklılığı sebebiyle münkerliğinde ittifak edilemeyen hususlarda belli bir bakış açısının dayatılması ve dolayısıyla tasarruf 
hürriyetine kısıtlama getirilmesi caiz değildir. Hisbe, münkerin önlenmesini yahut ma'rufun işlenmesini konu aldığından, 

görevin ifası için bu fiilleri işleyen kimselerin mükellef (akıl baliğ) olması şartı aranmaz (Kallek, 1998:134). Muhtesib, 
Allah hakkının ihlali halinde affetme yetkisini kullanabilirken kul haklarının ihlali durumunda böyle bir yetkiye sahip 
değildir (Kallek, 1998:135). 

Hisbe kavram ve kurumunun menşei kesin biçimde tesbit edilememektedir; aynı şey, bu geniş kapsamlı işlevin memurunu 

ifade eden muhtesib için de söz konusudur. Teşkilatın kuruluş aşamasında hisbe ve muhtesib yerine kaynaklarda "sahibü's- 
suk", "amilü's-suk" (pazar zabıtası) tabirlerine rastlanmaktadır. Ancak bu memuriyetin ne zaman doğduğu ve yerini 

muhtesibe ne zaman bıraktığı tartışmalıdır. Hz. Peygamber'in, vazettiği iktisadi hükümlerin uygulanışını yerinde görmek 

için bizzat pazar teftişlerine çıktığı ve gayri meşru davranışlarda bulunanlara gerekli uyarıları yaptığı çeşitli rivayetlerden 
anlaşılmaktadır.  Efendimiz’in emir bi'l- ma'ruf nehiy ani'l-münker faaliyetleri toplum hayatının bütün cephelerini 

kapsamış, ancak daha sonra ferdi mesuliyetleri çoğalınca uygun vasıflı bazı kişileri esnaf ve sanatkârların işlerini 

denetlemek için resmen sahibü's-suk  sıfatıyla görevlendirmiştir. Bu memurlardan üçü erkek, ikisi kadın olmak üzere şu beş 

kişinin adı kaynaklarda yer almaktadır: Mekke'de Said b. As b. Said el-Ümevî, Medine'de Abdullah b. Said b. Üsayha, 

Ömer b. Hattab, Semra bint Nüheyk el-Esediyye ve Şifa bint Abdullah.  Bu sonuncusunun Hz. Ömer tarafından 

görevlendirildiği de söylenmektedir (Kallek, 1998:135).  
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Hz. Ömer, Osman ve Ali'nin de bizzat şehir ve pazar denetimlerine çıktıkları, ayrıca bu işler için özel görevliler tayin 

ettikleri bilinmektedir (el-Kettanî, 1990: vol. II, 43). Bu denetimler sadece pazarla sınırlı kalmamış ve toplumsal hayatın 

tamamını kapsamıştır. Bu görevleri yürüten kişilerin taşıdıkları kırbaçlar daha sonraki dönemlerde muhtesibin 

alametlerinden biri olmuştur. Kaynaklarda Hz. Ebu Bekir devrine ait herhangi bir bilgi bulunmamakta, buna karşılık Hz. 

Ömer'in Saib b. Yezid b. Said, Abdullah b. Utbe b. Mes'ud ve Süleyman b. Ebu Hasme'yi Medine pazarına amilü's- suk 
olarak tayin ettiği kaydedilmektedir. Hz. Osman dönemindeki amilü's- suk, 2 dirhem yevmiye ile yine Medine pazarında 

görevlendirilen Haris b. Hakem'dir; ancak yetkisini kötüye kullandığı için kısa sürede görevinden alınmıştır. Gerek Hz. 

Peygamber gerekse Hulefa-yi Raşidîn devrinde pazar zabıtalarının özel bir makama sahip olup olmadıkları 

bilinmemektedir. Fakat "Ali pazara gelir ve makamına otururdu..." şeklindeki rivayetten daha o dönemde halifenin hisbe 

faaliyetlerini yürütmek için pazarda sabit bir yer edindiği anlaşılmaktadır. Sonraki dönemlerde de halifeler bizzat pazar 

denetimlerinde bulunmuşlardır (Kallek, 1998:135). 

Bazı şarkiyatçılar tarafından sahibü's- sukun işlev bakımından Grekler'in agora-nomos, Romalılar'ın curule aedile ve 

Bizanslılar'ın praefectus dedikleri pazar zabıtalarının taklidi olduğu ileri sürülmüş, ancak bu iddiayı ispatlayacak kayda 

değer bir delil gösterilememiştir. Müslümanların fetihlerin ardından karşılaştıkları bu kurumu sahiplendikleri yönündeki 

iddialar da bir temele dayanmamaktadır. Her şeyden önce fetihlerden sonraki erken devirde Bizans etkisinin yoğun olduğu 

Suriye ve Mısır'da rastlanmayan bu kurum, sözü edilen etkinin hemen hiç hissedilmediği Medine'de faaliyet gösteriyordu. 

Ayrıca İslam ülkesinde sahibü's-sukun fetihlerden önce de bulunduğu ve başlangıcından itibaren dini bir görev taşıdığı 

halde Grek şehirlerindeki agoranomosun görev alanı seküler ve idari idi. Muhtesibin Bizans'taki praefectusun taklidi 
olduğu tezinin dayanağını, X. yüzyılda Konstantinopolis'te neşredilen bir pazar nizamnamesi oluşturmaktadır. Bu 

nizamnamenin muhtevası incelendiğinde her iki müessesenin mahiyet ve hedeflerindeki temel farklılıklar açıkça görülür. 

Ayrıca İslam ülkesinde sahibü's-sukun mevcudiyeti bu tarihten üç asır öncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte 

muhtesibler için el kitabı mahiyetinde yazılmış eserlerde Müslümanların iktibas ettikleri bazı Bizans pazar düzenlemelerine 

atıflarda bulunulduğu da belirtilmelidir. 

Hisbe müessesesinin diğer medeniyetlerden alındığının ispatlanamamasına karşılık bu kurumun Müslümanlarla temas 
halinde bulunan bazı kültürleri etkilediği, mesela Kudüs Krallığı ile İspanya krallıklarında sahibü's-suk ve muhtesibin 
unvan ve işlevleriyle birlikte aynen yaşatıldığı, pazar yerlerinde çavaçoque, zabazo-que ve mathesseb denilen memurların 

görevlendirildiği bilinmektedir (Kallek, 1998:135). Hisbe görevi kadılara kendi vazifelerine ilaveten verildiği gibi muhtesib 

de hisbeyle birlikte adalet işlerini yürütürdü.  

Muhtesibler, cuma günü hutbede hatip tarafından bu göreve getirildikleri ilan edildikten sonra işe başlarlardı. Muhtesiblerin 
elbiseleri Divanü'n- nafakat tarafından sağlanırdı (Kallek, 1998:136). Resmi statü itibariyle muhtesibler vali ve kadılardan 

sonra gelirler. Görev yerlerine göre de kendi aralarında ayrı bir derecelendirmeye tabi tutulurlardı (Kallek, 1998:137).  

Muhtesibin kadılık makamına vekâlet etmesi mümkündü; bazan vali ve şurta görevlisinin yardımına başvurduğu ve bazı 

şurta görevlilerinin onun emrine verildiği de olurdu. Zaman içinde muhtesiblerin yetkileri genişletildi ve şurta mensupları 

bunların kararlarını icra ve infaz etmek zorunda kaldılar. Bazan muhtesibliğe ilmiye sınıfı dışından da tayinler yapılırdı. 

Bütün dönemlere ait tevki'lerde muhtesibin, ölçü tartı aletleriyle sikkeler için belirlenen standartların tebliğ ve kontrolü, 

bunlara uymayanların cezalandırılması sorumluluğundan bahsedilmektedir. Ölçü tartının bir yandan ticari işlemlerin esasını 

oluşturması, öte yandan piyasalardaki alet ve birimlerin arasındaki çeşitli farklar sebebiyle neredeyse muhtesibin kimliğiyle 

özdeşleştirildiği görülmektedir. Bundan dolayı standart aletlerin üretildiği, piyasada kullanılanların ayarının kontrol edildiği 

darülyarın denetimi de muhtesibe bırakılmıştır. Satıcıların belli aralıklarla buraya giderek aletlerini kontrol ettirip sağlam 

olanları mühürletmelerini temin etmek de muhtesibe düşmektedir. Piyasada çok çeşitli dinar ve dirhemler tedavül ettiği için 

sarrafların takas işlemlerinin denetimi ve gereğinde müdahale edilmesi de ona bırakılmıştı. Özellikle kuraklığın hüküm 

sürdüğü yıllarda muhtesibin en önemli görevi tahıl, un ve ekmek arzının ve fiyatlarının denetimiydi.  

Muhtesibin müstakil bir daire olmasa da meclisü'l-hisbenin muhtesibin makamı olduğu, gerektiğinde tüccar ve esnafı 

buraya getirttiği, ellerindeki ölçü ve tartı aletlerini kontrol ettiği anlaşılmaktadır.  Bu makam sonraki devirlerde müstakil bir 
daire halinde varlığını sürdürmüştür. Endülüs'te bu daireye " hıttatü'l-ihtisab" deniliyordu (Kallek, 1998:137). 

Şehirlerdeki çarşı ve pazarlara yahut meslek erbabına yardımcı mahiyetinde ayrı ayrı muhtesibler tayin edilebiliyordu. 

Muhtesib bütün işleri yalnız başına göremeyeceği için kendisine "arif, emin, gulam, avn, müsaid, halife, resul, ayn" denilen 
yardımcılar tayin edebilir ve gerektiğinde de bunların görevine son verebilirdi. Arif veya eminler, meslektaşlarına 

kendileriyle ilgili ilkeleri öğretmek ve uygulatmak, aralarındaki ihtilafları çözmek, muhtesibi de faaliyet alanlarıyla ilgili 

gelişmelerden haberdar etmek üzere her meslek grubunun ileri gelenleri arasından seçilirdi (Kallek, 1998:137-138).  

3.5.1. Muhtesib 

Hisbe teşkilatının sorumlusu olarak görevlendirilen kimselere hsb sülasi fiilinin iftial babından ism-i fail olarak muhtesib 
denilmiştir. Yaptığı işlere bakılarak polis ve belediye işlerine bakan memur olarak da adlandırılabilir (Kallek, 1998:133). 
İslam’ın ilk devirlerinden itibaren geniş yetkilerle mücehhez kılınan muhtesibin bu yetki ve görevlerinin tamamını bugün 

için yalnız bir tek müessesede toplamak mümkün değildir. Bu müessesenin yetkilerinden bir kısmı fıkhi, bir kısmı da 

halifenin re'yinden doğan (idari) hususlardır. Bunun için muhtesib, toplum huzurunun sağlanmasında önemli derecede rol 

oynayan bir görevlidir diyebiliriz (Kazıcı, 2011:216). Ma'rufla münkeri ayırt edemeyecek kadar cahil olan kişilerin ise 
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hisbe faaliyetine katılması haramdır. Münkeri engellemeye çalışırken daha kötüsüne yol açacak kadar nezaketten yoksun 

kimseler için de aynı şey geçerlidir (Kallek, 1998:133).  

Hz. Peygamber tarafından Medine'de muhtesib olarak görevlendirilen Semra bint Nüheyk pazarları dolaşıp emir bi'l-ma'rûf 

nehiy ani'l- münker ilkesi çerçevesinde insanları ticaret ahlakına uygun davranmaya teşvik eder, bu şekilde hareket 
etmeyenleri uyarır, hile ve haksızlık yapanlara karşı elindeki kırbaçla caydırıcı tedbirler uygulardı (Yılmaz, 2009:489). 

Muhtesible mezalim mahkemesi başkanı, kadı, şurta, müftü ve şahit arasında çeşitli benzerlik ve farklılıklar vardır. 

Muhtesib, kadı gibi kul hakIarı hususunda yapılan dava başvurusunu kabul etme yetkisine sahipse de cinayetler ve haddi 

gerektiren suçlar hakkında hüküm veremez. Onun yetkisi ölçü tartı alet ve birimlerindeki hileler, her türlü iktisadi 

muameledeki aldatmalar, vaktinde ödenmeyen borçlar, komşuluk hakkı ihlalleri ve işçi-işveren anlaşmazlıkları gibi ticari 

ve içtimaî hayatta sıkça karşılaşılan ve bir yönüyle de kamu düzeninin ihlali sayılan çekişmeleri çözüme kavuşturmada 

yoğunlaşır. Bundan dolayı muhtesib kendisine intikal eden olayın mahiyetine göre bazen hakem, bazen da günümüzdeki 

işleviyle savcı veya sorgu hâkimi konumundadır. Muhakeme usulü açısından da kadıdan farklı olup dava açmadan 

yargılama ve hatta gerekirse yargılamadan hüküm verme yetkisine sahiptir. Muhtesib davanın ispatı için taraflardan delil 

isteyemez ve yemin teklifinde bulunamaz. Sadece davalının suçunu itiraf ettiği hususlara bakabilir ve kabullendiği 

borçların ödenmesi için icbarda bulunabilir; çünkü borcun geciktirilmesi muhtesibin görev alanına giren bir münker 

doğurmaktadır. Bununla birlikte meşru sınırlar dışında kaldığı açık olmayan hususlara yahut inkâr edilen haklara ilişkin 

davalara bakamaz. Kadıdan farklı olarak muhtesibin münkeri ortadan kaldırmak için bizzat cebri müdahalede bulunma 

yetkisi varsa da söz konusu sınırlamalar, toplum düzenini sağlamaya çalışan hisbe teşkilatının bir istibdat organı haline 
dönüşmesini engellemektedir. Muhtesib, yetki sınırları içindeki hususlarda gayri meşru fiillerin işlenip işlenmediğini gizli 

yöntemlerle irdelemeksizin araştırabileceği ve gerektiğinde müdahale edebileceği halde kadı ancak kendisine getirilen 

davaları inceleyebilir. Bu farklar esas itibariyle hisbenin idari, kadılığın ise kazai bir makam olmasından doğmaktadır. 

Muhtesib, toplumsal suçlarla ilgili olarak caydırıcı bir rol oynadığı gibi bürokrasiyi ortadan kaldırıcı ve meselelerin 

çözümünü hızlandırıcı önemli bir işlevi de üstlenir. Ayrıca kendisinin bakmakla yetkili kılınmadığı kamu davalarını kadıya 

bildirmekle de yükümlüdür. 

Kadıların yetkisiz olduğu idari davalara mezalim nazırı, istinkâf ettikleri, önemsiz bazı anlaşmazlıklara da muhtesib bakar. 

Bu sebeple mezalim-kaza, hisbe şeklinde yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir idari sıra mevcuttur. Mezalim nazırı kadı gibi 

bağlayıcı kazai hüküm verirken muhtesib buna yetkili değildir. Ancak hem mezalim nazırı hem de muhtesib münkeri 

gidermek için zor kullanmaya yetkilidir. Ayrıca her ikisi de suç duyurusu olmaksızın kamu hakkı ihlallerini araştırıp 

gereğini yapabilir (Kallek, 1998:134). 

Muhtesib ile şurta arasında dayanışma ve yardımlaşma münasebeti mevcuttur. Ahmed b. Said el-Müceyledi muhtesibin 

görevinin dini özellik taşıması, bu konuda yeterli derecede bilgiye ve siyasi yaptırım gücüne sahip bulunması dolayısıyla 

hisbeyi önem bakımından kaza ile şurta arasına koymaktadır. Muhtesible müftü arasındaki benzerlik, her ikisinin de halkı 

dini konularda bilgilendirip uygulamaya teşvik etmeleri açısındandır.  

Muhtesible şahit arasındaki benzerlik ise her ikisinin de hakların korunması için şüphe yahut zanna yer vermeyen kesin 

bilgiye dayanarak gördükleri aşırılığın giderilmesine çalışmasıdır. Şahit davanın hukuka intikaline yardımcı olurken 

muhtesib yetkisi dâhilindeki meseleleri bizzat çözer, kendisini aşanları ise kadıya götürür ve gerektiğinde onun hükmünü 

infaz eder. Şahitlik başkalarının da bulunması durumunda farz-ı kifaye, aksi takdirde farz-ı ayındır. Münkerin giderilmesini 
sağlaması bakımından şahit hisbenin fonksiyonlarından birini üstlenmektedir (Kallek, 1998:134).  

Muhtesib genellikle belli bir maaş karşılığında çalışır, yardımcılarının maaşlarını da beytülmalden tahsis edilen aynı fondan 
öderdi. Kendisinin ve yardımcılarının halktan bir şey almaları yasaklanmıştı. Ancak beytülmalden maaş almıyorlarsa esnaf 

ve tüccardan hisbe vergisi adı altında özel bir vergi toplayabiliyorlardı. Fakat muhtesibin, toplanacak vergilere karşılık 

önceden belli bir meblağın devlete ödenmesini ifade eden mukataa (daman) usulüyle görev yaptığı da olurdu (Kallek, 
1998:137). Hisbe müessesesi bütün İslam ülkelerinde genel olarak XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında ilga 

edilmiştir (Kallek, 19981:41).  

3.6. Şurta 

Sözlükte “yırtmak, yarmak; şart koşmak, alâmet koymak; görevlendirmek” anlamlarındaki şart kökünden türeyen şurta 

kelimesi terim olarak şehirlerde emniyet ve asayişin sağlanması, düzenin korunması, suçluların takibi ve yakalanması 

görevlerini yürüten emniyet güçlerini ifade eder.  

Başşehirde halife veya sultana, vilâyetlerde valilere bağlı, üniformalı kolluk güçlerine şurta adının verilmesinin sebebi; 
Arap dilcilerinin ortak kanaatine göre teşkilât mensuplarının kendilerine mahsus üniforma giymeleri ve özel işaretler 
taşımalarıdır. Başka bir rivayete göre askerlerin en güçlü ve en seçkinleri oldukları için böyle anılmışlardır. Bazı batılı 

araştırmacılar ise şurta adının yabancı menşeli olduğunu, Latince cohort veya securitas kelimesinden geldiğini ileri 

sürmüşlerdir. Teşkilâtın başkanı sâhibü’ş-şurta (emîrü’ş-şurta) unvanını taşır, güvenlik memuru şurtî (şuratî) diye 

isimlendirilir. Arap dünyasında emniyet teşkilâtına günümüzde de şurta denilmektedir (Yılmaz, 2010:242).  

Hz. Peygamber zamanında ashaptan bazılarının bekçi (hares) olarak görevlendirildiği bilinmektedir. Efendimiz’i 

Medine’ye yeni geldiği sıralarda Sa‘d b. Ebû Vakkas koruyordu. Kays b. Sa‘d b. Ubâde de Resûlullah’ın yanında sâhibü’ş-
şurta mevkiindeydi. Sürekli bekçilik görevi ise Hz. Ebû Bekir zamanında Abdullah b. Mes‘ûd’un gece bekçiliğine (ases) 
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getirilmesiyle başladı. Hz. Ömer halifeliği döneminde gece bekçiliğini bizzat kendisi yapar, yanında bazan âzatlısı Eslem'i 

bazan da Abdurrahman b. Avf’ veya Muhammed b. Mesleme’yi bulundururdu. İlk defa Hz. Osman’ın Abdullah (Muhâcir) 

b. Kunfüz et-Teymî’yi sâhibuşşurta tayin ettiği bildirilmektedir. Hz. Osman devrinde başşehir Medine’nin yanı sıra diğer 

büyük şehirlerde de sâhibü’ş-şurta unvanlı kişiler görevlendirildi. Başlangıçta şurta kadılık teşkilâtına bağlı olarak 
çalışıyordu, emniyet ve asayişi sağlamanın yanı sıra suçluların takibi, yakalanması ve suçu sabit görülenlere kadı tarafından 

verilen cezaların infaz görevlerini yerine getiriyordu. Hz. Ali döneminde mevcut şurta teşkilatı devam ettirildi; şurtanın 

gözetimindeki hapishaneler düzenlendi. Mahkûmların masrafları beytülmâlden karşılanıyordu. Bu devirde seçme 

askerlerden kurulan özel birliklere “şurtatu’l-hamîs” adı verildi. Sınırları müdafaa veya fetih amacıyla kurulan bu 

birliklerin mevcudu 5-10.000 arasında değişiyordu. Sadece Hz. Ali döneminde kurulan “şurtatu’l-hamîs”  onun halifeliğiyle 

birlikte sona erdi (Yılmaz, 2010:242).  

Dört Halife döneminde sadece merkezde oluşturulan şurta teşkilatının Emeviler döneminde vilayetlerde de oluşturularak 

merkezdeki halife tarafından atama yoluyla göreve getirilmişlerdir.  Sonuç olarak, başlangıçta bir gece bekçiliği veya 

asayiş görevlisi olarak başlayan şurta teşkilatı süreç içerisinde ihtiyaçlara göre genişletilerek veya daraltılarak günümüzdeki 
polis, jandarma başta olmak üzere birçok teşkilatın vazifeleri yerine getiren bir kurum olarak görev yapmıştır (Yılmaz, 

2010:242).    

Şurtanın görevleri dönemlere ve coğrafyaya göre değişiklik gösterse de genellikle idarî-sosyal alanla ilgili olanlar ve yargı 

alanını içerenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birinciler emniyet ve asayişi sağlama, olağan üstü hallerde savaşa 

katılma, itfaiye işleri, diplomatların ağırlanması ve güvenliklerinin sağlanması, bayındırlık faaliyetleri, vergilerin denetimi, 
sınır ve gümrük kontrolü, ihbar ve ilân görevleridir. Yargıya ilişkin ise sanıkların yakalanıp sorguya çekilmesi, suçluların 

ortaya çıkarılması ve suçu sabit olanlar hakkında verilen cezaların infazı, sadece cezaî sahada yargı, hapishane güvenliğinin 
sağlanması, suçlara engel olma gibi görevleri vardır. Başlangıçta yargılama fonksiyonu bulunmayan ve sadece kadıların 

hükümlerini yerine getiren şurtaya Abbâsîler’le birlikte cezaî sahada hukukî yargılama yetkisi de verildi. Âcil çözüm 

gerektiren anlaşmazlıklarla ilgili davalara bakma şeklinde başlayan bu süreç hırsızlık, zina ve içki gibi suçlarla ilgili 

davalara bakılması şeklinde genişledi (Yılmaz, 2010:243-244).  

3.7. İlim ve Kültür Hayatı 

Hz. Peygamber, Birinci Akabe Biatı 'ndan sonra Yesrib halkına İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmesi için Mus'ab b. Umeyr'i 

görevlendirdi. Bu eğitim ve öğretim faaliyetleri Hz. Peygamber'in şehre gelmesi, Mescid-i Nebî'nin inşası ve ehl-i Suffe'ye 
yer ayrılmasından sonra artarak devam etti. Mescid-i Nebî'nin yanında bazı evlerde de eğitim ve öğretim faaliyetleri 

yapılıyordu (İbn Hişam, 1992:343; İbn Sa’d, n.d.:239). Ayrıca Hz. Peygamber'in Bedir Gazvesi'nde esir alınan 

müşriklerden okuma yazma bilenleri on Müslümana okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakması (İbn Hişam, 
1992:442) da onun ilme verdiği önemi göstermektedir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:310).  

Hicretin ardından kısa sürede gelişerek İslam dünyasının en önemli kültür merkezi haline gelen Medine'nin bu özelliği Hz. 

Ali'nin hilafet merkezini Kufe'ye nakletmesinden sonra da sürdü. Hz. Peygamber'in İslam'ı tebliğ görevinin ibadetlere ve 

beşeri ilişkilere ait hükümleri bildirme ve öğretme yönü ağırlıklı olarak Medine döneminde gerçekleşmiştir. Bu sebeple 

Medine halkının örfüne Hz. Peygamber'in yaşayan sünneti olarak özel bir önem verilmiş ve buradaki zengin hadis 

malzemesi en ince ayrıntısına kadar incelenmiştir. Medine'de İslam'ın erken döneminde başlayan bu kültürel canlılığın tabii 

bir sonucu olarak dini ilimlerde yetkin âlimlerin yetişmesi, şehri İslam dünyasının diğer bölgelerinde yaşayan âlimler ve 

ilim öğrenmek isteyenler için bir cazibe merkezi haline getirmiştir (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:310).  

Medine'de Hz. Peygamber tarafından başlatılan ilmi faaliyetler sahabe ve tabiin döneminde devam etmiş, tefsir, hadis, fıkıh 
ve tarih gibi alanlarda şehrin adıyla anılan ekoller oluşmuş, bu ilimleri tedvin hareketlerine en büyük katkıyı şehrin âlimleri 
yapmıştır (Küçükaşcı ve Bozkurt, 2003:310-311). 

 

SONUÇ 

Tebliğimiz, İslam’ın erken dönemindeki Medine site devletinin yerel yönetimle ilgili olduğunu düşündüğümüz yönlerini 

tanıtmaya yöneliktir.  Her ne kadar bu dönemde yerel/merkezi şeklinde yönetimle ilgili bir ayrım söz konusu değilse de, 

günümüzün bakış açısıyla yerel diye nitelenebilecek vasıftaki özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Bu arada yerel ile 

merkezi arasında geçirgenlik kaçınılmaz olduğundan bazı konular okuyucuya ilgisiz gibi gelebilir. 

Kısa da olsa Yesrib şehrinin İslam’la tanışmadan önceki durumunu tanıttığımız için okuyucu Müslümanların 

hâkimiyetindeki Medine ile Yesrib arasında mukayese yapma imkânına sahip olacaktır. Bu gözle bakıldığında İslam’ın ve 

onun Peygamberi’nin nasıl “rahmet” olduğu bütün çıplaklığıyla ortadadır. Çünkü enerjilerini kardeş kabile mensuplarını 

yok etmek için asırlardır seferber eden insanların, İslam’ın diriltici nefesi sayesinde nasıl kaynaştıklarını, hatta mirasları da 

dâhil olmak üzere her şeylerini birbirleriyle paylaşacak kadar insancıl bir yapıya dönüştükleri tarihen sabittir. Öte yandan 

Hz. Peygamber liderliğinde planlanıp tesis edilen ve uygulamaya konulan Medine Vesikası, hem “öteki”ile birlikte 

yaşamanın hem de geleneksel anlayışta sürü sayılan toplumun birey temelli hale getirilmeye çalışıldığının belgesi olması 

açısından önem arz etmektedir.  Günümüzde küreselleşen ve çok kültürlü hale gelen dünyamızda “birlikte yaşama 

tecrübesi” olması açısından da ayrıca önem arz etmektedir. Fakat yüzyıllar önce insanlık adına yapılan örnek uygulamaların 
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günümüzde gerek Müslüman ve gerekse gayr-ı müslim topluluklarda yeterince örnek alınmadığı ve değerlendirilemediği de 

acı bir gerçektir. 

Sonuç olarak; gerek medeniyet tarihi ve gerekse kültür tarihi açısından oldukça önemli olan Medine site devletinin, 1500 
yıldır Müslüman topluma esin kaynağı olduğu gibi, küreselleşen ve küçük bir köye dönüşen günümüz dünyasına da diriltici 

bir nefes olması ümit edilir. 
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ÖZET 

Eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) üyesi olan Macaristan’da 1989 yılında Komünist 

sistemin yıkılması ile idari yapıda yerel yönetimler alanında çok önemli dönüşümler meydana gelmiştir. 

Nitekim 1990 yılında çıkarılan Yerel Yönetimler Yasası ile özellikle belediyeler önemli ölçüde demokratik ve 
özerk bir karaktere sahip olmuştur. Ayrıca Macaristan’da 1989 yılından başlayarak kapitalist serbest piyasa 

ekonomisi hakim olmaya başlasa da geçmiş kültüründen kaynaklanan merkezi siyasi ve ekonomik yapı 

varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Bu çalışmada ise Macaristan’da yerel yönetimlerin 19. yüzyıldan 

günümüze kadar uzanan geniş tarihi üzerinde durularak, yerel yönetimlerin yapısı, özellikleri ve iyi uygulama 
örnekleri üzerinde durulmak istenmektedir. 1989 yılından günümüze kadar gerçekleşen zaman zarfında 

komünizmden kapitalist sisteme adım atan bir devlette yerel yönetimlerin demokrasi, özerklik ve mali 

açılardan en iyi uygulama deneyimlerinin açıklanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Macaristan, Yerel Yönetimler, Siyasi Kültür, İyi Uygulama Deneyimleri. 

 

ABSTRACT 

With the collapse of the communist system in Hungary in 1989, a former member of the Soviet Socialist 
Republic (USSR), major changes have taken place in the area of local government in the administrative 
structure. As a matter of fact, with the Law on Local Authorities issued in 1990, especially the municipalities 
have a significant democratic and autonomous character. In addition, beginning in Hungary in 1989, the 
capitalist free market economy began to dominate, but it continued to maintain its central political and 
economic structure, which stemmed from its past culture. In this study, it is aimed to emphasize the history of 
local governments in Hungary from the 19th century to the present day, focusing on the structure, 
characteristics and good practice of local governments. It is aimed to focus on the best practices of 
democracy, autonomy and fiscal aspects of local governments in a state that has taken a step from 
communism to the capitalist system during the period from 1989 to the present day. 

Key Words: Hungary, Local Governments, Political Culture, Good Practice Experiences. 
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1. GİRİŞ 

Macaristan, köklü geçmişi olan bir Avrupa monarşisi olarak merkeziyetçilik ve bürokrasi olgularının yönetim kademesinde 

sağlam biçimde yer ettiği bir siyasi kültüre sahiptir. Buna ek olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan Sovyet deneyimi 

bu durumu daha da perçinlemiştir. 

Macaristan’da 1989 yılından sonra küresel piyasa sistemine dayalı önemli demokratikleşme reformları görülmüştür. 

Bunlardan en önemlisi yerel yönetimler alanındaki düzenlemelerdir. Yeni getirilen sistem ile Macaristan, kuvvetler 

ayrığına dayalı, temsil ve katılımın tabana indirildiği, demokratik parlamenter bir cumhuriyet haline gelmiştir. 

Bu çalışmada, Macaristan’nın sözü edilen büyük dönüşüm sürecine geçmeden önce eski rejim/sistem dönemindeki siyasi 

kültür ve yapısı, öz olarak yerel idare sisteminden bahsedildikten sonra 1989’dan sonra özellikle AB uyum sürecinde 

gerçekleştirdiği hukuk/kurumsal reformları üzerinde durulmaktadır. Nitekim Macaristan’nın yerelleşme alanında meydana 

getirdiği uygulama örnekleri diğer merkezi ve orta Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan Batıyı model alan ülkeler açısından 

da bir deneyim sunmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, Macaristan’da yerel yönetimler alanında gerçekleşen köklü zihniyet ve 
hukuki/kurumsal dönüşüm çerçevesinde sürecin tarihsel, kavramsal ve sorunları açısından bir değerlendirmesini yapmaktır. 
Çalışmanın yöntemi ise konu ile ilgili Türkçe ve İngilizce eserlerin derlenerek betimsel bir analizin gerçekleştirilmesi 

üzerine dayanmaktadır. 

Bu çalışmada birinci bölümde Macaristan’ın kısa siyasi tarihi ve günümüz siyasal yapısı üzerinde durulmuş, ikinci bölümde 

ise çalışmanın amacı kapsamında yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, demokrasi olanakları ve mali yeterlilikleri ve 

kaynakları açıklanmıştır. 

 

2. MACARİSTAN KISA SİYASİ TARİHİ VE GÜNÜMÜZ SİYASİ ÖRGÜTLENME BİÇİMİ 

Macarlar günümüzdeki Macaristan’ın bulunduğu orta Avrupa’ya 895 yılında gelmişlerdir. 1000 yılında ilk Macar 
Krallığı’nı bu bölgede kurmuşlardır (Bayar, 2012:86). Bu krallığı oluşturan Arpad Hanedanlığı, Avrupa modeline uygun 
bir monarşi kurmak istemiştir ve bağımsız bir devlet olarak Hristiyanlığa uygun bir güç yaratılmasına önem verilmiştir 

(Atatorun ve Okçu, 2013:482). Macar Krallığı, 15. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Habsburg hanedanı ile de sık sık karşı 

karşıya gelmiş, uzun süre Osmanlı hakimiyetinde bulunmuştur. Daha sonrasında 19. yüzyılda Avusturya ile ittifak yaparak 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu kurmuştur (Yılmaz, 1997:187). 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşına kadar Avrupa’daki önemli güçlerden biriydi. İttifak devletlerinin 
savaşı kaybetmesi üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılmıştır (Atatorun ve Okçu, 2013:483) ve Macaristan 
ile Trianon Antlaşması imzalanmıştır. Savaşta Macaristan, topraklarının yüzde yetmiş ikisini ve üç milyonun üzerinde 

vatandaşını kaybetmiştir. II. Dünya Savaşı’na ise Almanya’nın yanında giren Macaristan, önce Almanların ve ardından 

Rusların işgaline uğramıştır. Rus etkisi sonucu ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB)’nin bir komünist uydu 

devleti haline gelmiştir (Eroğlu, 2011:353; Borhi, 2004:111). 

Sovyetler Birliği dağılana kadar Macaristan, Sovyet sosyalizminin yönetiminin ve merkezi planlamasının etkisinde 
kalmıştır. Bununla beraber ara ara çeşitli reform çabaları sonrasında bazı değişimler gerçekleştirildiyse de; devlet 

sosyalizminin etkileri ve ağırlığı devamlı surette yer bulmuştur (Atatorun, 2011:32). Macaristan’da 1989 yılından sonra 
anayasal ve siyasal anlamda köklü değişikliler yapılmıştır. Komünizmin izlerini taşıyan Macar Anayasası büyük oranda 

değiştirilmiş, çok partili sisteme geçilerek parlamenter demokrasi ve kapitalist pazar ekonomisi benimsenmiştir (Yılmaz, 

1997:187; Hill, 2004:93; Tong, 1994:333; Lankina vd., 2008:83).  

Demokrasiye geçiş Macaristan’ın politik yaşamını oldukça hareketlendirmiştir. Yeni süreçte Komünist partinin devamı 

olarak görülen sosyalist parti etkin olduğu gibi; muhafazakâr, liberal ve halkçı partiler de önemli rol oynamıştır. Büyük 

dönüşümden sonra günümüze kadar çok farklı siyasal görüşler hükümeti yürütme gücüne sahip olsalar da Macaristan’ın 

hedefi sürekli Batılı değerleri yakalamak olmuştur (Bayar, 2012:88).  

Macaristan, bugünkü manasıyla parlamenter hükümet sistemini benimsemiş bir cumhuriyet ile idare edilmektedir (Yılmaz, 

1997:190). Macaristan’da devlet yapısı iktidardaki Komünist Parti ve muhalefet güçlerinin uzlaşması neticesinde ortaya 

çıkmıştır. Bu uzlaşmanın ana amacı, herhangi bir devlet organının diğerleri üzerinde hakimiyet kurmaması üzerine 

belirlenmiştir (Kızılcık, 2003:551). Macaristan Devlet Başkanı, 1989 Anayasa değişikliği sonrasında bugünkü konumuna 

gelmiştir (Körösenyi, 1999:75). Devlet gücünün en yüksek organları, parlamento ve başkanlık konseyidir (hükümet 
yönetim kurulu). Tek meclisli parlamentonun 349 üyesi bulunmakta, başkanlık konseyinin ise 21 üyesi vardır. Başkanlık 

konseyi üyeleri, parlamentodan seçilmekte ve parlamentoya karşı sorumlu olmaktadır. Başkanlık konseyinin başkanı 

Macaristan Devlet Başkanı’dır. Yargı organı, temel olarak anayasa mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerden meydana 

gelmektedir (KTO, 2012:3). 
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3. MACARİSTAN YEREL YÖNETİMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, İDARİ/HUKUKİ VE MALİ 

BOYUTLARI 

Macaristan’da yerelleşmenin tarihi 1970’li yıllara kadar dayanmaktadır (Güler, 1992:40). Bu bakımdan Macaristan’da 

Sovyet döneminin sonunda yerelleşme reformlarının ve kısmen dönüşüm belirtilerinin başladığı söylenebilmektedir. Buna 

rağmen Macaristan’da 1989 öncesinde diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi Sovyet tipi merkeziyetçi yapıların hakim 

olduğu bir idari sistem bulunmaktaydı (Tuncer ve Alodalı, 2011:38). II. Dünya Savaşı’ndan 1989 yılına kadar geçen sürede 

Komünizm rejimi ile yönetilen Macaristan’da bölgesel veya yerel örgütlenmenin temel birimleri olan illerde meydana 
getirilen konseyler tamamen merkezi yönetimin kontrol ve gücünü temsil etmekteydi (Atatorun, 2016:39). Bu bakımdan bu 
dönemde yerel-bölgesel düzeyde kamu yönetimi birimi Sovyet tipi konseylerdir. Macaristan’da hiyerarşik olarak 

örgütlenmiş ve bir meclis aracılığıyla yönetilmiş olan konseyler, 1949 Anayasası ve 1950 yılındaki Konsey Kanunu 
çerçevesinde uygulanmıştır. Konsey Sistemi, Macar Sosyalist İşçi Partisi (Komünist Parti) tarafından doğrudan 

yönetilmiştir. Bu sistem, üst düzeydeki meclislerin alt düzeydekiler üzerinde hiyerarşik ve mutlak denetimini sağlamıştır 

(Atatorun, 2011:32-33). 

Macaristan’da il yönetimi, 11. yüzyıldaki kuruluşundan günümüze kadar devletin yerel yönetim sistemindeki geleneksel 

idari birim olmuştur. İllerin sayısı değişse de ölçeği hiçbir zaman değişiklik göstermemiştir (Kovacs, 2018:97). 
Macaristan’da çok güçlü bir merkezi devlet geleneği bulunsa da yerel kademelenme 1920’ye kadar geniş bir özerkliğe 

sahip olan 25 ilden meydana gelmiştir. 1920’deki Trianon Antlaşması’yla birlikte iller bugünkü sayısı olan 19’a 

indirilmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ardından yerel düzeyde “Ulusal Komiteler” kurulmuş ve 1950’de ulusal komitelerin 

yerini merkezi planlama sisteminin bir parçası olarak görülebilecek Sovyet tipi meclisler almıştır. Bu meclisler merkezi 
devlet yönetiminin uzantıları olarak 1990’lara kadar bölgesel ve yerel birimlerin merkeziyetçi ve yukarıdan aşağıya 

politikalarla yönetilmesine yol açmıştır. Devlet siyasetinde ve yerel yönetim sisteminde 1989’dan sonra bu kez de yeni bir 
demokratik yapılanma yaşanmıştır (TEPAV, 2018). 

1989 yılından sonra yerel yönetimlerde reform konusu önem taşımıştır (Güler, 1995:73). Nitekim 1990’da “Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı” ile paralellik gösteren Yerel Yönetimler Yasası yürürlüğe girmiştir (Şinik, 2012:174). Bu yasa 
kamu yönetiminde yerelleşme olarak sistemin modernleştirilmesi olarak da değerlendirilmektedir (Barati-Stec, 2012:3; 
Balas ve Hegedüs, 2004:83). Yine bu yasa, Sovyet yerel idare sisteminden tamamen farklı kapitalist yerel özerklik esaslı 

bir yapıya olanak vermiştir (Kovacs vd., 2016:797; Fekete vd., 2002:38). Yerel Yönetimler Yasasına göre, “yerel özerklik 

kolektif yurttaşlık hakkıdır ve merkezin yerel yönetimler üzerindeki denetimi sadece hukukilik üzerinedir. Yasa, yerel 
yönetimlerin örgütlenmelerini şekillendirme ve çeşitli düzenlemeler yapma konularında özgür olduğunu kabul etmiştir” 
(Şinik, 2010:86; Szente, 2012:290). Böylece yerel yönetim sistemine ilişkin temel ilkeler ve yönetmelikler anayasada ve 

Yerel Yönetimler Yasası’nda yerini almıştır (Yıldırım ve Balı, 2017:3). Macaristan’da Yerel Yönetimler Yasası ile kamusal 
gücün mekânsal dağılımında büyük oranda yeni bir yapı ortaya çıkarak, önceden önemli bir yere sahip olan il örgütlenmesi 

varlığını korumaya devam etmiş, ancak belediye, özerk bir yapı olarak yerel yönetim sisteminin temel unsuru haline 
gelmiştir Temel unsur olan belediyeler, köyler, kentler ve il statüsündeki kentler biçiminde örgütlenmiştir (Şinik, 2010:85; 
Kakai, 2013:7-8). 

Macar yerel yönetim modeli, sistem değişikliğinden sonra otonomi ve bağımsızlık ile liberal bir düzenlemeye tabi 

tutulmuş, yerel otoritelere önemli örgütsel özerklik ve geniş yetkiler sağlanmıştır. Yine hakları anayasal koruma altına 

alınan yerel yönetim birimleri, yasal olarak eşit statülere ve hiyerarşik bir ilişki olmadan farklı görev ve yetkilere sahip 

olmuşlardır. Belediyeler, yerel kamu hizmetlerini sağlamakla yükümlüyken, iller, belediyelerin bu hizmetleri yerine 
getiremediği bölgelerde hizmet vererek tamamlayıcı bir rol üstlenmişlerdir (Atatorun, 2011:35-36). 

Macaristan’ın genel yerel-bölgesel yapısı değiştirilen anayasa ile şekillenmiştir (DESA, 2004:6). Buna göre Macaristan’da 

iki kademeli bir yerel yönetim sistemi vardır (Koçak, 2008:153; Hajnal, 2008:138): 

 İl yönetimleri,  

 Bunların altında kent ve köyleri temel alan belediyeler yer almaktadır. Başkent’in (Budapeşte) kendine has bir 
yönetim yapısı söz konusudur. 

İl meclisleri, kent ve köy meclisinden gelen üyelerden meydana gelmektedir. Kent-köy meclisleri ise doğrudan halk 

tarafından seçilmektedir (Koçak, 2008:153; Güler, 1995:75).  

Getirilen yeni sistem sonrasında yerel yönetimlerin merkezi hükümetin temsilcisi olmadıkları, bakanlıkların yerel 

yönetimler üzerinde direkt herhangi bir denetim hakkına sahip olmaması ve kanunların ve yönetmeliklerin uygulanmasının 

yerel yönetimlere bırakılması öngörülmüştür. Yerel yönetimlere kanunla verilen çok geniş görev üstlenme hakkı; 

belediyelere verdikleri hizmetlerin miktarını, kalitesini ve hatta ne şekilde örgütleneceğini tayin etme hakkını da 

sağlamıştır. Dolayısıyla, geniş yönetsel yetkilerle birlikte; yerel yönetimlere geniş harcama yetkileri de verilmiştir 

(Atatorun, 2011:36). Macaristan’da yerel yönetim harcamaları toplam kamu harcamaları içerisinde önemli bir paya sahiptir. 

Yerel yönetimlerin ana gelir kaynaklarını ise yerel vergiler, yerel kamu hizmetleri, görev ve para cezaları için ücret ve 

harçlar, işletme karları, transferler ve bağışlar, borçlanma, kredi ve fonlar oluşturmaktadır (Szente, 2012:299-300; Soos ve 
Dobos, 2014:4; Dethier, 2018). 
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Macaristan’da her ilde ve başkentte kamu politikasının yürütülmesi amacıyla devlet daireleri bulunmaktadır. Anayasada 
açıklandığı üzere bütün yerel yönetimlerin sahip oldukları temel haklar birbirine eşittir. İller ve belediyelerin idari görevleri 
birbirinden farklı olup, aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunmamaktadır (Yıldırım ve Balı, 2017:3). Bütün yerel 
yönetimlerin hukuka uygunluk denetimi Cumhuriyet Komiserleri’nce yürütülmektedir (Koçak, 2008:153). Yasanın 

Macaristan kamu yönetiminde getirdiği yeniliklerden birisi de “Cumhuriyet Komiserleri (Vali)’dir”. Bu kurum da siyasal 
uzlaşma sonucu meydana getirilmiştir ve başbakanın önerisi üzerine devlet başkanı tarafından atanmaktadır. Yerel 
yönetimlerin “yasal denetçisi” olarak görev yapmaktadır (Şinik, 2010:86). Ayrıca Sayıştay ve yargı tarafından da yerel 

yönetimler denetlenmektedir (Koçak, 2008:155; Tilk, 2014:111). 

Görüldüğü üzere Yerel Yönetimler Yasası, Macaristan’ın demokratik devlet yapılanmasında oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Yasayla verilen geniş kapsamlı yetkiler ve özerklik, yerel yönetimleri “demokrasi laboratuvarı” haline getirmiştir. 
Buna karşın, değişim sürecinde yerel yönetim modeli merkezi gücün yerelleşmesi için uygun ve süreklilik arz eden bir 
yapıda değildi ve bunun sonucunda yerel yönetimlerin kapasite yetersizliği merkezi hükümet müdahalelerinin artmasına 

neden olmuştur (TEPAV, 2018). Macaristan, kurduğu bu yerel yönetim sistemiyle; orta düzey yönetim birimi olan illerde 

özerk yönetim anlayışından vazgeçerek, illeri zayıflatmış ve ağırlıkla merkez ve yereli temel alan iki düzeyli bir yönetim 

anlayışını ortaya çıkarmıştır. İllerin zayıflatılmasının sebebi olarak ise, illerin geçmişte Sovyet organlarıyla sıkı bağlarının 

olması gösterilmektedir. Aynı anda, yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin güçlendirildiği bu düzende, bir merkezileşme 

eğilimi görülmüştür. Bu çerçevede eğitim, tarım, istihdam, çevre gibi daha birçok alanda politika yapmak için, iller bazında 

kurumlar oluşturulmuş ve bu da merkezin bürokratik gücünün taşrada etkili olmasını sağlamıştır. Ayrıca, bu dönemde yerel 

yönetimlerin hukuki denetimi için bölge valiliği sisteminin getirilmesi, valilerin merkezi yönetim tarafından atanması ve 

valilere geniş yetkiler tanınması da yetki genişliği ilkesinin (merkezileşme) halen daha geçerli olduğunu göstermektedir 
(Atatorun, 2011:37). Bu bakımdan Macaristan’da 1990’lar, fazlaca başarı sağlayamayan Yerel Yönetimler Yasası’nın 

yarattığı yapısal sorunların düzeltilmeye çalışılmasıyla geçmiştir (Atatorun ve Okçu, 2013:496). 1994’te Yerel Yönetimler 

Yasası’nda değişiklik yapılmış, ancak özellikle belediyelerin direnmesi ve iktidardaki siyasi elitler nedeniyle il 
yönetimlerinin güçlendirilmesi sağlanamamıştır (Kovacz, 2018:98). Bu durumda Macaristan’da yeni sistemle getirilmek 

istenen demokratikleşme reformlarında devletin geçmiş siyasal kültüründen kaynaklanan merkeziyetçilik zihniyeti, 

komünist politik elit ve yerel yönetimlerin mali alandaki sıkıntıları süreci duraklatan temel nedenler arasında yer almaktadır 
(Kızılcık, 2003:549-550).  

Macaristan’daki dönüşüm sonrası Yerel Yönetim Sistemi’ni üç yapısal yönü ile özetlemek mümkündür (Atatorun, 

2016:42): 

 Birincisi, çok sayıda yerel yönetim birimi oluşmasına izin verildiği için; bölünmüş belediyelerin varlığıdır, 

 İkincisi, merkeziyetçi yapıyı yansıtan merkezi bakanlıkların hizmet birimlerinin taşrada olması ve yetki genişliği 

ilkesinin uygulanmasından dolayı; seçilmiş ama zayıf yerel birimlerdir, 

 Üçüncüsü, bir önceki nedene ek olarak, yerel düzeyde hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde sunulması için yeterli 

mali kaynaklara sahip olmamalarına da bağlı olarak bölgesel düzeyde güçlü bir merkezi devlet yapısının varlığını 

devam ettirmesidir. 

Macaristan'da, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinde NUTS adı verilen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

çerçevesinde de, bölgeselleşme teşvik edilmiştir. 1996 yılında çıkarılan “Bölgesel Planlama ve Kalkınma Kanunu” ile 
birlikte, istatistiki planlama bölgesi ve kalkınma bölgesi olmak üzere iki bölgesel yapı oluşturulmuştur (Usta ve Akyol, 
2018:1062). Macaristan’ın 20 ili Ulusal Bölge Kalkınma Tasarısı kapsamında parlamentoda belirlenen yedi bölgeye 

ayrılmıştır. 3168 yerel yönetim birimi, 150 alt bölge ve 7 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler AB istatistiki bölge birimleri 

sınıflandırmasına uygun olarak Düzey 2 bölgelerini oluşturmaktadır. 7 bölgede bölgesel kalkınma meclisleri 

oluşturulmuştur. Bu meclislerin yapısı da yasayla belirlenmiştir. Macaristan’da özellikle, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ne 

üye olunması sonrasında AB fonlarının da kullanılabilir hale gelmesi, ekonomideki gelişmeye hız katmıştır (Koçak, 2011). 
Nitekim Macaristan’ın siyasal, ekonomik ve yönetsel yapısının şekillenmesinde AB'nin önemli bir rolü bulunmaktadır. AB 
sürecinde, Macaristan'da bölgesel politikalar belirlenmeye başlanmış ve bölgesel kalkınma ajansları uygulamaya 

geçirilmiştir (Usta ve Akyol, 2018:1058; Şener, 2009:108). 

Macaristan’ın bugünkü yerel yönetim yapısı da AB süreci ile değişmeye devam etmektedir. 2004 yılında AB üyesi olan 
Macaristan’da, üyelik süreci ve sonrasında mevcut merkeziyetçi politikalarının yerelleşmesi ve yenilenmesi için tek yolun 

siyasetin bölgeselleşmesi olduğu savunulmaya devam etmektedir (Şinik, 2010:95; Atatorun ve Okçu, 2013:489). 

Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında ekonomik ve politik liberalleşmeyi gerçekleştiren ilk sosyalist ülke 

olmasının yanında, geçiş ekonomileri arasında yerel yönetim reformunu gerçekleştiren ilk ülkedir (Yıldırım ve Balı, 

2017:3). Bu bakımdan Macar 1990 yerel yönetim sistemi reformu, başlangıçtaki aksamalara rağmen Orta ve Doğu 

Avrupa’nın en liberal yerel yönetim sistemlerinden birini kurmuştur (Kızılcık, 2003:554). 
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SONUÇ 

Macaristan, kökleri 9. yüzyıla kadar uzanan ve merkezi devlet yapısının baskın olduğu bir devlet olarak tarihsel süreçte 

aşama kaydetmiştir. Macaristan, önemli merkezi imparatorluklara uzun yıllar bağlı kalmış ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

da komünist sisteme entegre olmuştur.  

Macaristan’da sosyalizmin egemen olduğu süreçte yerel-bölgesel idareler merkezden yönetilmiş ve kontrol altında 

tutulmuştur. Ancak 1989 yılı sonrasında komünist rejimlerdeki kapitalistleşme evresine Macaristan’da katılmış ve özellikle 

anayasa değişikliği ve yerel yönetimler alanında gerçekleştirdiği reformlarla büyük dönüşüme girmiştir. Macaristan, 

ilerleyen süreçte AB’ye üyelik sürecinin de kattığı ivme ile Batılı demokratik ilke ve ideallerin savunucusu haline gelmiştir.   

Yapılan düzenlemeler ile Sovyet tipi yerel idare sisteminin izlerinin silinmesi için demokratik, özerk ve yeterli mali 

olanaklara sahip bir yerel yönetim modeli oluşturulmak istenmiştir. Bu bakımdan yerel yönetimler alanında Macaristan’ın 

bu girişimi, diğer merkezi ve doğu Avrupa ülkelerine göre daha kararlı ve isabetli bir geçiş olarak görülmektedir. Bu 
sistemde belediyeler, sözü edilen demokratik ve kendi kendine yeten yönetsel birimler olarak ortaya çıkmıştır. Ancak 
Macaristan siyasi tarihine bakıldığında, devletin belirli dönemler hariç olmak üzere devamlı olarak merkezi ve bürokratik 

olarak yönetildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla devletin içerisinde hizipleşmiş, sistem karşıtı, statükocu güçlü 

politik/ekonomik elitler bulunmaktadır. Bu durum, Macaristan’daki yerel yönetim reformunu engelleyen en önemli 

faktördür. Bu bakımdan devlet içerisinde bir yanda eski rejim yanlısı ve bir yandan da Avrupa değerlerine yakın politik 

hizipler karşı karşıya gelmiştir. Tüm bunlara rağmen Macaristan, 2004 yılında AB üyeliğini elde ederek, asıl gayesinin 

demokratikleşme, yerelleşme ve katılım gibi evrensel değerlere yönelmek olduğunu göstermiştir.  
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ÖZET 

Slav ülkeleri arasında ülkemizde en az bilinen, en az tartışılmış, hakkında en az bilimsel çalışma yapılmış 

ülkelerin başında Belarus gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın öncelikli amacı Türk okuyucularına 

Belarus’u tanıtmak ve bu ülkeyle ilgili bilgi yelpazelerini genişletmektir. Coğrafi, tarihsel, jeopolitik, sosyo-
ekonomik ve demografik tespitler ve yorumlar Belarus Cumhuriyeti odaklı bu çalışmanın çok boyutlu 

tartışma alanlarını oluşturmaktadırlar. Çalışmada hem Belarus’un tarihsel ve güncel idari yapısı ve bundan 

kaynaklanan sonuçlar irdelenmiş, hem de oblastların (illerin) karşılaştırmalı coğrafi, sosyo-ekonomik ve 
demografik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı etkenlere bağlı olarak oblastlar arasında 

sanayi üretimi, tarımsal üretim, ticaret potansiyeli, yerleşme ve demografik özellikler bakımından bazı 

farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Belarus Cumhuriyeti, İdari Yapı, İl, İlçe, Bölgesel Özellik. 

 

ABSTRACT 

Belarus is a leading country that is least known, least debated and scientifically least investigated. Therefore, 
the main objective of this study is to promote the republic of Belarus to the Turkish audience and help people 
broaden their body of knowledge about this country. Geographical, historical, geopolitical, socio-economic 
and demographic findings and interpretation constitute the multi-level fields of debate of this Belarus-
oriented study. In this study, not only were the historical and current administrative structure of Belarus and 
the resulting consequences examined, but the comparative geographical, socio-economic and demographic 
analyses of the provinces (oblats) were carried out as well. It emerged in this study that there were some 
differences amongst the provinces (oblats) in terms of industrial production, agricultural production, trade 
potential, settlement and demographic characteristics that were based on various factors.  

Key Words: The Republic of Belarus, Administrative Structure, Province, District, Regional Characteristic. 
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1. GİRİŞ 

XX. yüzyılın sonuna doğru SSCB’nin dağılması neticesinde dünya siyasi haritası üzerinde 15 yeni postsovyet cumhuriyet, 

15 genç bağımsız devlet ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de bu çalışmada ele alınan Belarus Cumhuriyetidir. Belarus 

(Beyaz Rusya), XXI. yüzyılın ilk 18 yılı geride kalırken Avrupa Kıtası’nda, sosyalist geleneklere bağlı bir yönetim 

anlayışına sahip, sosyalist kalkınma modelleri ile ekonomik gelişimini sürdürmeye devam eden tek ülkedir. 

Belarus’un coğrafi ve jeopolitik konumu bu ülkenin siyasal, ekonomik ve kültürel özellikleri bakımından kendine özgü bazı 

karakteristik özellikler kazanmasında etkili olmuştur. Avrupa’nın en genç cumhuriyetlerden biri olan Belarus, aynı 

zamanda bu kıtada denize kıyısı olmayan en büyük karasal devlettir (Harita 1). Hem Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri 

arasında, hem de Avrupa Birliği (AB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında adeta tampon bir bölgede 

yer alan Belarus, transit geçişlere elverişli konumu, Slav bilincine önem veren toplum yapısı, zengin ve renkli ulusal 

kültürünün yanı sıra Rusya’ya olan siyasi ve ekonomik bağımlılığı ile diğer Avrupa ve Eski Sovyet ülkelerinden belirgin 

bir şekilde farklılaşmaktadır
1. 

Türkiye’de Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi birçok Slav ülkesi hakkında çok sayıda bilimsel yayın ve araştırma 

bulunurken, Belarus ile ilgili yayın ve araştırmaların dikkat çekici şekilde eksikliği gözlenmektedir. Belarus ülkemizde 

yeterince tanınmayan bir ülke olmakla birlikte, son yıllarda sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren yatırımcıların, 

meraklı Türk turistlerin ve Belarus üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen Türk öğrencilerin dikkatini çekmeyi 

başarmıştır. Son on yılda Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerde sanayi, ticaret, eğitim, inşaat ve turizm sektörleri 
üzerinden büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Belarus’taki üç üniversitede faal Türk Dili bölümlerinin olmasının yanı sıra çok 

sayıda Türkçe kursu veren eğitim kurumunun bulunması bu ülkede Türkiye’ye ve Türk kültürüne olan ilginin bir 

göstergesidir.  

Belarus, Avrupa ülkeleri arasında alan büyüklüğü bakımından “orta büyüklükteki ülkeler” grubunda yer alır. Ülke, 207 600 

km2 olan yüzölçümü ile Avrupa Kıtası topraklarının yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. Fransa ve İspanya gibi ülkelerden 

iki kat daha küçük alana sahip olan Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerden iki kat daha büyük, İrlanda ve Çek 

Cumhuriyetinden üç kat, Hollanda’dan ise yaklaşık beş kat daha büyüktür
2. Yüzölçümü ile Avrupa’nın 13’ncü

3
, dünyanın 

ise 84’üncü en büyük ülkesi olan Belarus, doğu-batı yönünde 650 km, kuzey-güney yönünde ise 560 km uzunluğa sahiptir. 

Harita 1. Belarus’un Coğrafi Konumu 

 

Kaynak: Vanina vd., 2010:8-9; Miscanka, 2011:10-25 

                                                 
1    Bu konuda Bkz.: Atasoy ve Şenşekerci, 2015. 
2    Belarus’un coğrafi konumu ile ilgili daha detaylı bilgi için Bkz.: Lavrov ve Kaledin, 2003. 
3    Rusya hariç tutulduğunda Avrupa’nın 12. büyük ülkesi Belarus Cumhuriyetidir.  
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Belarus, idari yapı açısından 6 oblast (il) ve 118 rayondan (ilçe) oluşmaktadır. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle ülke sınırları 

içindeki yerleşmeler 112 kent, 92 kasaba ve 23389 köyde toplanmıştır (Zinovskiy vd., 2012:5). Nüfusun yaklaşık %76’sı 

kentsel; %24’ü de kırsal yerleşmelerde yaşamaktadır
4
. 2012 yılında kuruluşunun 945 yılını kutlayan başkent Minsk 9 

ilçeden oluşmaktadır. Minsk, 320 km
2 yüzölçümü ve 1,9 milyon nüfusu ile ülkenin en büyük kentidir. Ayrıca Minsk, 

ülkenin idari açıdan bağımsız ve hiç bir oblasta bağlı olmayan tek kentidir
5. 

Belarus’un coğrafi konumu irdelendiğinde ilk öne çıkan özelliği orta kuşakta yer alan, toplu alanlı (compact) ve tek parçalı 

bir karasal ülke olmasıdır. Bu coğrafi konum Belarus’a önemli avantajlar sağlarken, denize kıyısının olmayışı da coğrafi 

konum bakımından en büyük dezavantajını oluşturmaktadır. Ayrıca başkent Minsk’in ülkenin merkezinde yer alması büyük 

bir avantaj sağlarken; Brest, Grodno ve Gomel gibi oblast (il) merkezlerinin ülkenin merkezinden uzak, sınır kuşağında yer 

almaları büyük bir dezavantajdır
6. 

Güneyde Ukrayna, batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya ve Letonya ve doğuda Rusya Federasyonu ile çevrili Belarus, 

denize kıyısı olmayan bir Orta Avrupa
7 ülkesidir (Harita 1). Avrupa’nın en büyük ovası olan Doğu Avrupa ovasının 

batısında, Dinyeper ve Neman nehirlerinin yukarı havzasında yer alan Belarus, hem Karadeniz ve Baltık ülkeleri, hem de 

Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında geçiş sağlayan stratejik bir coğrafi konuma sahiptir (Jmoydak, 2009:6-7). 

Tablo 1. Belarus’un Komşu Ülkeleri ve Sınır Özellikleri 

Sınırdaş 

Ülke 

Sınırdaş Ülkenin 

Başkenti 

Sınır 

Uzunluğu 

(km) 

Toplam Devlet Sınırları 

İçindeki Payı (%) 

Sınır 

Özellikleri 

Rusya Moskova 990 33,4 
Kara, Göl ve 

Akarsu Sınırı 

Ukrayna Kiev 975 32,8 
Kara, Göl ve 

Akarsu Sınırı 

Litvanya Vilnüs 462 15,6 
Kara, Göl ve 

Akarsu Sınırı 

Polonya Varşova 399 13,4 
Kara, Göl ve 

Akarsu Sınırı 

Letonya Riga 143 4,8 
Kara, Göl ve 

Akarsu Sınırı 

Kaynak: Lukanov vd., 2005:89-90. 

Beş ülke ile sınırdaş olan Belarus’un toplam devlet sınır uzunluğu 2969 kilometredir (Tablo 1). Bu beş ülkeden üçü Avrupa 

Birliği üyesidir (Polonya, Letonya ve Litvanya), üçü de Slav devleti özelliği göstermektedir (Polonya, Rusya ve Ukrayna). 

Böylece Belarus‘un batı komşusu durumundaki Polonya, Baltık denizine kıyısı olan bir ülke olarak hem NATO ve AB 

üyesi, hem de Slav ulusal kimliği ile dikkat çekmektedir.
8 Tablo 2’den de anlaşıldığı gibi Belarus’un en uzun kara sınırı 

Rusya (990 km)  iledir. Bu sınır Belarus’un toplam devlet sınırlarının %33,4’ünü oluşturur. En kısa kara sınırı ise Letonya 

(143 km) iledir. Bu sınır da Belarus’un toplam devlet sınırlarının sadece %4,8’ini meydana getirir. 975 kilometrelik 

uzunluğu ile Ukrayna sınırı ikinci en uzun devlet sınırı olarak Belarus’un toplam devlet sınırlarının %32,8’ini 

oluşturmaktadır (Tablo 1). 

                                                 
4    Belarus’taki kentsel yerleşmeler grubu içinde hem şehir, hem de kasaba yerleşmeleri yer almaktadır.  
5   Belarus’taki yerleşme türleri ve kentleşme konusu ile ilgili Bkz.: Krasovskiy, 2012; Otpeçatano, 2012; Krasovskiy, 2009; Malahov, 

2012; Kuleşova, 2012. 
6     Bu konuda Bkz.: Atasoy ve Şenşekerci, 2015. 
7   Avrupa kıtasının coğrafi merkezi Kuzey Belarus’ta yer alan Polotsk kentinin 50 km. güneybatısındaki Şo isimli göl havzasında yer 

almaktadır. Bu nedenle Avrupa kıtasının merkezini simgeleyen simgesel heykel en yakındaki Polotsk kentinde yer almaktadır. 

Kullandıkları farklı hesap ve ölçüm yöntemlerinden dolayı Polonya ve Litvanya da Avrupa kıtasının coğrafi merkezine sahip 

olduklarını iddia etmektedirler. Bu konuda Bkz.: Reşetnikov, 2011:5; Brilevskiy ve Smolyakov, 2012:12. 
8    Daha detaylı bilgi için bakınız: Lukanov vd., 2005:89-90. 
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2. BELARUS CUMHURİYETİ’NDE İDARİ YAPININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Doğu Avrupa ülkeleri arasında ülkemizde en az bilinen, en az tartışılmış, hakkında en az bilimsel çalışma yapılmış 

ülkelerin başında Belarus gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın öncelikli amacı Türk okurlarının Belarus hakkında 

gereksindikleri spekülasyondan uzak bilimsel bilgi ve analizleri sağlayabilmektir. Çalışma kapsamına giren konular idari, 

bölgesel, tarihsel, demografik ve yerleşimsel olmak üzere coğrafya biliminin farklı alt dallarının ilgi alanlarında yer 

aldıkları için, çok perspektifli ve çok yönlü bir ülke araştırmasının yazılması hedeflenmiştir.  

Çalışmada hem Belarus’un tarihsel ve güncel idari yapısı ve bundan kaynaklanan sonuçlar irdelenmiş, hem de illerin 

(oblastların) karşılaştırmalı coğrafi, sosyo-ekonomik ve demografik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı 

etkenlere bağlı olarak iller arasında sanayi üretimi, tarımsal üretim, ticaret potansiyeli, yerleşme ve demografik özellikler 
bakımından bazı farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır.   

Belarus Cumhuriyeti inişli-çıkışlı tarihsel ve siyasal gelişimi olan genç bir cumhuriyettir. Toprakları, XX. yüzyılın başında 

Rusya İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Belarus, Ekim devrimi ile birlikte kendi devletini kurma fırsatını elde etmiştir. 
25 Mart 1918 tarihinde Belarus Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Buna Birinci Belarus Cumhuriyeti de diyebiliriz. Sovyet 

yönetim anlayışı sonucunda 1 Ocak 1919 yılında kurulan Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (BSSC) ile Belarus resmen 

SSCB’nin bir parçası olmuştur. 1919 yılında kurulan BSSC İkinci Belarus Cumhuriyeti olarak da adlandırılabilir. Fakat 

BSSC, iki ay bile geçmeden 27 Şubat 1919 tarihinde dağıtılmış ve yerini Litvanya ile birlikte kurulan Litvanya-Belarus 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (Litbel), yani Üçüncü Belarus Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. 

Polonya’nın işgalini durduran Rus orduları 1920 yılında Belarus’a girmişler ve böylece 31 Temmuz 1920 tarihinde 

Dördüncü Belarus Cumhuriyeti kurulmuştur.  18 Mart 1921 tarihinde Riga kentinde imzalanan Riga Antlaşması sonucunda 

Belarus Cumhuriyetinin batı toprakları Polonya’ya, doğu toprakları ise Rusya’ya verilmiştir. Böylece Riga Antlaşması 

sonucunda 30 Aralık 1922 tarihinde ulusal beklentilerden çok uzak Beşinci Belarus Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır. İkinci 

Dünya Savaşında Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Belarus, bu kanlı savaşta ülke nüfusunun %30’unu kaybetmiştir. 

16 Ağustos 1945 tarihli SSCB-Polonya antlaşması sonucunda Altıncı Belarus Cumhuriyeti kurulmuştur. 1945-1990 
döneminde SSCB üyesi 15 cumhuriyetten biri olarak siyasal varlığını sürdüren Belarus, SSCB’nin dağılması sonucunda 

1990 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve bunun sonucunda 19 Eylül 1991 tarihinde Yedinci Belarus Cumhuriyeti 

kurulmuştur.  

Özetle 70 yıllık kısa tarihinde 7 kez Cumhuriyet kurmuş, devlet sınırları defalarca değişmiş, farklı ülkeler tarafından birçok 

kez işgal edilmiş, 1910-1945 döneminde yaklaşık 4 milyon şehit vermiş, II. Dünya Savaşı’nda nüfusunun neredeyse 

%30’unu yitirmiş ve bütün bir tarihini ölüm, acı ve gözyaşı ile yoğurmuş Belarus dışında kaç ülke vardır Avrupa’da? 

XX. yüzyılda bazen Polonya, bazen Rusya, bazen ise Alman orduları tarafından işgal edilen bu küçük devlet, son yüzyılda 

bu üç büyük ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasal etkisinde kalmıştır. Dahası bu üç ülke Belarus’un hem sınırlarını ve 

büyüklüğünü, hem siyasi ve idari yapısını, hem de jeopolitik ve jeoekonomik tercihlerini doğrudan belirleyerek, Belarus 

ulusunun kendi geleceğini tayin hakkını gasp etmişlerdir. Bu nedenle kapitalizm-sosyalizm, doğu-batı, Rusya-Polonya 
ikilemi son yüzyıl Belarus tarihinde hep var olmuşlar ve daima bu ülkenin siyasal kaderini tayin etmişlerdir. Son çeyrek 

yüzyılda bunlara AB-Rusya ve NATO-BDT gibi yeni siyasal ikilemler eklenmiştir. Lukaşenko sonrası dönemde Belarus 

ulusunun, yüzünü, NATO ve AB üyeliğine mi yoksa Rusya ve BDT’ye mi çevireceğini şimdiden söylemek imkânsızdır.  

Son yüzyılda Belarus Cumhuriyetinin siyasi ve idari yapısında ortaya çıkan başlıca olay ve gelişmeler maddeler halinde 

şöyle özetlenebilir
9; 

 1802-1917 döneminde Rusya İmparatorluğu sınırları içinde bugünkü Belarus toprakları üzerinde 5 guberniya 

(vilayet) yer almıştır: Vilensk, Vitebsk, Grodno, Mogilev ve Minsk. 

 25 Mart 1918 tarihinde Belarus Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Buna Birinci Belarus Cumhuriyeti de diyebiliriz.  

 1 Ocak 1919 tarihinde Rusya’nın Smolensk kentinde Rusya Federasyonuna bağlı olarak Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti Belarus (SSCB) kurulmuştur. Yeni kurulan cumhuriyet Smolensk, Vitebsk, Grodno, Mogilev ve Minsk 

vilayetlerini kapsamıştır.  

 8 Ocak 1919 tarihinde Kızıl Ordu Minsk’e girmiş ve Belarus Cumhuriyetinin başkenti Minsk kentine taşınmıştır.  

                                                 
9    Daha detaylı bilgi için Bkz.: Goluboviç ve Bohan, 2011:213-331; Yasoveev vd., 2012:40-46.  
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 31 Ocak 1919 tarihinde Belarus Cumhuriyeti Rusya Federasyonu’ndan ayrılmış ve Belarus Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti (BSSC)10 kurulmuştur. Bu dönemde Belarus Cumhuriyetinin yüzölçümü 280000 km
2 

nüfusu da 8,5 

milyon civarındadır.  

 3 Şubat 1919 tarihinde yeni cumhuriyetin anayasası kabul edilmiştir.  

 27 Şubat 1919 tarihinde BSSC dağıtılmış. Smolensk, Vitebsk ve Mogilev oblastları Rusya Federasyonu topraklarına 

dâhil edilirken, Belarus’tan geriye kalan topraklar da Litvanya Cumhuriyeti ile birleştirilmiş. Böylece XX yüzyıl 

tarihinde ilk kez Litvanya ve Belarus birleşerek Litvanya-Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (kısaca Litbel) 

kurulmuştur. 1919 yılının yaz aylarında Litbel toprakları Polonya askerleri tarafından işgal edilmiş, böylece yeni 

devlet altı ay dahi varlığını sürdüremeden ortadan kaldırılmıştır.  

 Rusya’nın batıya ilerleyişi sonucunda Kızıl Ordu Belarus topraklarını tekrar geri ele geçirmiş ve böylece 31 

Temmuz 1920 tarihinde tekrar Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu dönemde Belarus 

Cumhuriyetinin yüzölçümü 115000 km
2 
nüfusu da 3,4 milyon civarındadır.  

 18 Mart 1921 tarihinde Riga kentinde imzalanan Riga Antlaşması ile Sovyet Rusya ile Polonya arasında 1919-1921 
döneminde süren savaşa son verilmiştir.  Ukrayna, Polonya ve Rusya bu antlaşmaya taraf devletler olarak resmen 

katılırken Belarus’un davet edilmemesi ve taraf olarak özgür siyasal geleceğini belirleyememesi dikkat çekicidir. 

Riga Antlaşması sonucunda Belarus Cumhuriyetinin batı toprakları Polonya’ya, doğu toprakları ise Rusya’ya 

verilmiştir. Anavatandan koparılan Batı Belarus’ta 1925 yılına kadar Polonya ordusuna karşı gerilla savaşları ve 

özgürlük arayışları devam etmiştir.   

 Riga Antlaşması sonucunda Batı Belarus’ta yer alan 12 uezd (ilçe) Polonya’ya dâhil edilmiş ve bunun sonucunda 

Belarus devletinin yüzölçümü çok küçülmüştür. Polonya’ya verilen Batı Belarus toprakları 108000 km
2
’lik toprak 

kaybı ve 4,6 milyonluk nüfus kaybı olarak hem Belarus’un siyasal ve kültürel bütünlüğünü bozmuş, hem de tarihi 

anavatan topraklarını ikiye bölerek ulusal birlik ve beraberliği derinden sarsmıştır. 30 Aralık 1922 tarihinde milli 

sınırlardan çok uzak 52300 km
2
’lik küçülmüş alanı ile Belarus SSCB’ye dâhil edilmiştir. 

 Mart 1924’te Rusya’da yer alan ve Belarus nüfusunun çoğunlukta olduğu bazı idari birimler (Vitebsk ve Gomel 

yöreleri) tekrar Belarus Cumhuriyetine bağlanmış ve ülke toprakları genişlemeye başlamıştır.  

 1924 yılında BSSC 12 okrug (vilayete) bölünmüştür. 1924 yılında Belarus Cumhuriyetinin yüzölçümü 111000 

km2
’ye ulaşmış nüfusu da 4 milyon sınırında kalmıştır.  

 2 Ocak 1925 tarihinde Belarus Cumhuriyeti sınırları içinde 10 okrug (vilayet), 100 rayon (ilçe) ve 1 202 selski sovet 

(kırsal Sovyet yönetim birimi) yer almıştır. 

 1926 yılında Rusya’nın bazı ilçeleri Belarus’a verilmiş ve böylece ikinci ulusal toprak genişlemesi yaşanmıştır. 

1926 yılında BSSC’nin yüzölçümü 126 000 km
2
’ye ulaşırken, ulusal nüfus ta 5 milyon olmuştur.  

 1930 yılında Belarus genelinde okrug şeklindeki idari uygulama iptal edilmiş ve rayon (ilçe) sistemine geçilmiştir. 

 12 Şubat 1935 tarihinde tüm Belarus’ta 88 rayon olduğu tespit edilmiştir. 

 15 Ocak 1938 tarihinde oblast (il) yönetim ve idari yapısına geçilmiş ve Vitebsk, Gomel, Minsk, Mogilev ve 
Poleskaya oblastları ilk kez kurulmuştur. Böylece 1938 yılının başında Belarus Cumhuriyetinde 5 oblast olduğu 

görülmektedir.  

 Eylül 1939’da Riga Antlaşması sonucunda Polonya’ya verilen Batı Belarus toprakları tekrar Belarus’a geri verilmiş 

ve 5 yeni oblast kurulmuştur. Böylece Belarus’un toprak genişletmesi sonucunda 4 Aralık 1939 tarihinde 

Baranoviçi, Belostok, Brest, Vileysk ve Pinsk oblastları kurulmuştur. 

 20 Eylül 1944 tarihinde Bobruysk, Grodno ve Polotsk oblastları kurulmuştur. Aynı yıl Vileysk oblastının adı 

Molodeçno oblastı olmuştur.  

 1945 yılında imzalanan SSCB-Polonya antlaşması Belarus tarihinin en kara sayfalarından biri ve en utanç verici 

siyasi antlaşmalarından biri olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. Çünkü 16 Ağustos 1945 tarihli SSCB-Polonya 
antlaşması sonucunda Belostok oblastı ve Batı Belarus toprakları Polonya’ya verilmiştir. Bunun sonucunda savaş 

olmadan, barış ortamında Eylül 1944’te Belostok oblastının 17 rayonu (ilçesi) ve Brest oblastının 3 ilçesi 

                                                 
10  Rusça adı şöyledir: “Beloruskuyu Sotsialistiçeskuyu Sovetskuyu Respubliku” .  
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Polonya’ya verilmiştir. Böylece Belostok oblastı tamamen ortadan kalkmış ve bugünde bu oblast Polonya sınırları 

içinde varlığını sürdürmektedir. 1945 yılının başında tüm Belarus’ta 12 oblast kalmıştır.  

 14 Mayıs 1946 tarihinde başkent Minsk, Cumhuriyet idaresine bağlı özel statülü kent ilân edilmiştir.
11 

 Belarus’ta yapılan idari reformlar ve bazı oblastların birleştirilmesi sonucunda 8 Ocak 1954 tarihinde Baranoviçi, 

Bobruysk, Pinsk, Polesye ve Polotsk oblastları siyasi ve idari varlıklarını sonlandırmışlardır. 

 20 Ocak 1960 tarihinde Molodeçno oblastı siyasi ve idari varlığını sonlandırmıştır. Böylece 1960 yılından bu güne 

kadar Belarus’ta 6 oblastlı idari yönetim yapısı varlığını sürdürmektedir. Son yarım yüzyılda varlığını sürdüren ve 

sınırları hiç değişmeyen bu altı oblast şunlardır: Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Minsk, Mogilev. 

 Mogilev oblastında 1989 yılında kurulan Dribinski rayon, Belarus siyasi haritasında yapılan son idari değişikliktir.  

Bir başka anlatımla 1989 yılından bugüne kadar Belarus’ta 6 oblast (il) ve 118 rayon (ilçe) varlığını sürdürmektedir.  

 SSCB üyesi 15 cumhuriyetten biri olarak siyasal varlığını sürdüren Belarus, SSCB’nin dağılması sonucunda 1990 

yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve bunun sonucunda 19 Eylül 1991 tarihinde Belarus Cumhuriyeti kurulmuştur. 

 

3. BELARUS’UN GÜNCEL İDARİ YAPISI 

Devlet yönetimi ve siyasal statü açısından Belarus’taki idari birimler 3 ayrı sınıfta toplanmaktadırlar. Birinci sınıf idari 

birimler içinde 6 oblast (il) ve hiçbir oblasta bağlı olmayan özel statülü Minsk kenti girmektedir. İkinci sınıf idari birimler 

içinde 118 rayon (ilçe) ve oblast idaresine bağlı 12 kent yer almaktadır
12

. Üçüncü sınıf idari birimler içinde köy 

yerleşmeleri, kasaba yerleşmeleri, ilçe merkezi idaresi altındaki kentler
13 ve kent belediyeleri14 yer almaktadır. Minsk ve 

Bobruysk kentleri ile oblast merkezi olan tüm kentler kendi topraklarını kent belediyelerinde toplamışlardır. Özetle, 1 Ocak 

2012 tarihinde Belarus sınırları içinde 6 oblast (il), 1 Cumhuriyet idaresine bağlı kent (Minsk), 118 rayon (ilçe), 112 kent, 
93 kasaba15

,  23389 köy ve 24 kentsel belediye yer almaktadır (Zinovskiy, 2012:5). Bir başka deyişle bugün Belarus 

Cumhuriyeti sınırları içinde farklı statüde, farklı işleve ve öneme sahip yaklaşık 1650 farklı idari birim yer almaktadır.    

Bugün Belarus’ta 112 kent vardır ve bunlardan 1’i Cumhuriyet idaresine bağlı kent (Minsk), 12’si ise oblast idaresine bağlı 

kent statüsündedirler. Belarus Cumhuriyetinde oblast idaresine bağlı olan 12 kent şunlardır: Brest, Baranoviçi, Pinsk, 

Vitebsk, Novopolotsk, Orşa, Polotsk, Gomel, Grodno, Jodino, Mogilev, Bobruysk. Bu 12 kentten 5’i aynı zamanda hem 

oblast (il) hem de rayon (ilçe) merkezidirler: Brest, Vitebsk, Mogilev, Gomel ve Grodno. Oblast idaresine bağlı olan 

Baranoviçi, Pinsk, Orşa, Polotsk ve Bobruysk kentleri ise aynı zamanda rayon (ilçe) merkezidirler. Bu durumda oblast 

idaresine bağlı kentler arasında sadece Novopolotsk ve Jodino kentleri ilçe veya il merkezi olamamışlardır.
16  

Tablo 2’de de görüldüğü gibi 1991-2011 döneminde Belarus’ta kasaba sayısı 110’dan 93’e, kırsal yönetim birimi (Selskie 

Soveti) sayısı 1480’den 1295’e, kentsel belediye sayısı 25’ten 24’e, oblast idaresine bağlı kent sayısı 37’den 12’ye 

azalmıştır. Aynı dönemde ise toplam kent sayısı 101’den 112’ye, rayon idaresine bağlı kent sayısı 63’ten 99’a yükselmiştir 
(Tablo 2). Özetle, son çeyrek yüzyılda Belarus’ta bir yandan kırsal yerleşme sayısı ve kırsal nüfus oranı azalmakta, diğer 

yandan da kentsel yerleşme sayısı ve kentsel nüfus oranları artmaktadır. Ayrıca bu dönemde oblast (il) ve rayon (ilçe) 

sayısı değişmediğinden dolayı genel hatlarıyla ulusal idari-yönetim yapı da değişmemiştir. 

 

                                                 
11 “Gorod s Republikanskogo Podçinenie” Türkçemize “Cumhuriyet İdaresine Bağlı Kent” olarak tercüme edilebilir.  
12 “Gorodov Oblastnogo Podçineniya” Türkçemize “İl Merkezi İdaresi Altındaki Kentler” olarak tercüme edilebilir. Bu kentlerin nüfusu 

50 000’den fazla olup, gelişmiş sanayi, ulaşım ve ticaret sektörlerine sahip olmaları gerektiği gibi gelişmiş bir alt yapı ve yeterli 
sağlık, eğitim, spor ve kültür hizmetleri de sunmaları gerekmektedir. Bir başka deyişle bu kentler hem yeterli nüfusa sahip (minimum 
50 000), hem de yer aldıkları bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik merkezleri olmaları gerekmektedir.  

13 “Goroda Rayonnogo Podçineniya” Türkçemize “İlçe Merkezi İdaresi Altındaki Kentler” olarak tercüme edilebilir. Bu kentlerin 

nüfusları 50 000’den az ve 6 000’den fazla olup, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ölçekli kentler olarak tanımlanabilirler.  
14 “Gorodskie Rayoni” terimi Türkçemize “Kent Belediyeleri” olarak tercüme edilebilir.  
15 “Poselki Gorodskogo Tipa” Türkçemize “Kasaba Yerleşmeleri” olarak tercüme edilebilir. Belarus sınırları içindeki bu kasabalar üç 

grupta toplanırlar: Birinci grubu nüfusu 2000’den fazla olan “Gorodksie Poselki” (“Şehir Büyüklüğündeki Kasabalar”) 

oluşturmaktadırlar. İkinci grubu nüfusu 2000’den fazla olup turizm, dinlenme, sağlık ve rekreasyon faaliyetlerinin ön planda olduğu 

“Kurortnie Poselki” (“Tatil Kasabaları”) oluşturmaktadırlar. Üçüncü grubu da nüfusu 500 kişiden fazla olan genelde sanayi, 

madencilik, inşaat, baraj, demiryolu yapımı ve benzeri faaliyetlerin cereyan ettiği yörelerde yer alan “Raboçie Poselki” (“İşçi 

Kasabaları”) oluşturmaktadırlar.  
16  Daha detaylı bilgi için Bkz.: Yasoveev vd., 2012:46-56. 
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Tablo 2. Postsovyet Döneminde Belarus İdari Yapısındaki Değişimler 

İdari-Yönetim Birimi 

1
9

9
1

 Y
ıl

ı 

1
9

9
6

 Y
ıl

ı 

2
0

0
1

 Y
ıl

ı 

2
0

1
1

 Y
ıl

ı 

Oblast (il) 6 6 6 6 

Rayon (ilçe) 118 118 118 118 

Toplam Kent Sayısı 101 102 109 112 

Cumhuriyet idaresine bağlı kent 1 1 1 1 

Oblast idaresine bağlı kent 37 37 25 12 

Rayon idaresine bağlı kent 63 64 83 99 

Kentsel Belediyeler17 25 25 25 24 

Kasaba 110 110 104 93 

Kırsal Yönetim Birimi18 1480 1447 1457 1295 

Kaynak: Yasoveev vd., 2012:46; Brilevskiy ve Smolyakov, 2012:18. 

Belarus’un bugünkü idari yapısı ve sınırları SSCB’nin devlet planlama mirası olup Sovyet idari anlayışının ve BSSC 

dönemindeki yapının devamı niteliğindedir.  Bulgaristan’dan iki kat daha büyük bir ülkenin sadece 6 büyük idari birime 

ayrılmasının ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. Ayrıca bu 6 oblast merkezinden 4’ünün (Brest, Gomel, Vitebsk ve 

Grodno) oblast merkezinden uzakta, merkezi olmayan bir konuma sahip olup sınır kuşak kenti görünümünde olmaları, 

oblast merkezinin verdiği hizmetler açısından da mantıksız, işlevsiz ve sağlıksız görünmektedir.
19 Özellikle bazı il ve ilçe 

merkezlerinin bir birinden uzak ve kopuk olmaları hem ulaşım ve ticaret bakımından büyük bir ekonomik dezavantaj 

oluşturmakta, hem de idari-yönetim faaliyetlerini güçleştirmektedir.  

 

4. BÖLGESEL COĞRAFYA IŞIĞINDA BELARUS’TAKİ OBLASTLARIN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

Aşağıdaki satırlarda yüzölçümü, toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, kentsel-kırsal nüfus, kuruluş ve yerleşim özellikleri, 

demografik ve sosyo-ekonomik özellikler bakımından Belarus’taki oblastların karşılaştırmalı incelenmesi yapılmıştır. 

Böylece oblastlar bazında hangi coğrafi, demografik, sosyal ve ekonomik benzerlik veya farklılıkların gözlendiği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bir başka anlatımla çalışmanın bu bölümünde Belarus’un hangi oblastları seyrek veya yoğun 

nüfuslu, hangileri az veya çok gelişmiş, hangileri küçük veya büyük yüzölçümüne sahip, hangilerinin kırsal veya kentsel 
nüfus oranları daha yüksek, hangileri düşük veya yüksek doğum-ölüm oranlarına sahip, hangilerinde tarım veya sanayi 

gelişmiş, hangileri yüksek ulaşım veya ticaret potansiyeline sahip, hangileri düşük veya yüksek gelire sahip gibi sorulara 

yanıt aranmıştır.  

 

 

 

                                                 
17  “Rayoni v Gorodah” Türkçemize “Kentsel İlçeler” veya “Kentsel Belediyeler” olarak tercüme edilebilir.  
18  “Selskie Soveti” Türkçemize “Kırsal Yönetim Birimi” olarak tercüme edilebilir.  
19  Daha fazla bilgi için Bkz.: Brilevskiy ve Smolyakov, 2012:19. 
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Tablo 3. Belarus’taki Oblastların Başlıca Nüfus Özellikleri (2012 Yılı) 
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Brest 32 786 1 391,4 42,0 934,9 456,5 67,8 

Vitebsk 40 050 1 214,1 30,0 908,4 305,7 75,3 

Gomel 40 369 1 429,7 35,0 1 066,2 363,5 75,2 

Grodno 25 127 1 061,2 42,0 757,0 304,2 72,1 

Minsk (kent) 348 1 885,1 5417,1 1 885,1 0 100,0 

Minsk (oblast) 39 895 1 403,6 35,0 789,1 614,5 56,5 

Mogilev 29 068 1 080,1 37,0 834,3 245,8 77,7 

Belarus 207 600 9465,2 45,6 7175,0 2290,2 75,2 

Kaynak: http://www.belstat.gov.by, E.T.: 03.08.2018 

Belarus’taki oblastların başlıca nüfus özelliklerini gösteren Tablo 3’teki bilgiler ışığında aşağıdaki yorumlar yapılabilir:  

 Minsk kenti hariç tutulursa, Belarus’un yüzölçümü bakımından en büyük oblastı Gomel (40 369 km
2
) en küçük 

olanı ise Grodno’dur (25 127 km2
). Nüfus bakımından en büyük idari birim Minsk kenti (1 885 100 kişi)  en küçük 

ise Grodno’dur (1 061 200 kişi). Nüfusu 1 milyondan az olan oblast olmadığı gibi, nüfusu 2 milyonu aşan oblast da 

yoktur. Bu nedenle hem yüzölçümü, hem de nüfus büyüklüğü bakımından oblastlar arasında derin zıtlıklar veya 

büyük farklılıklar gözlenmemektedir.  

 Belarus’taki tüm oblastların aritmetik nüfus yoğunluğu ülke ortalaması olan 45,6 kişi/km
2
’nin altındadır. 2012 

yılında Minsk kenti hariç en yoğun nüfuslu oblast Grodno (42,0 kişi/km
2
), en seyrek nüfuslu oblast ise Vitebsk’tir 

(30,0 kişi/km
2
).  Özetle, nüfus yoğunluğu bakımından da oblastlar arasında derin farklılıklar gözlenmemektedir. 

Sadece 348 km2
’lik alana sahip olan Minsk kenti 1,9 milyonluk nüfusu ile Belarus’un en yoğun nüfuslu idari 

birimdir, çünkü km
2
’ye yaklaşık 5 500 kişi düşmektedir.  

 Belarus’ta her dört kişiden biri kırsal yerleşmelerde
20 yaşamaktadır. Başta iç göçler olmak üzere farklı nedenlerle 

kırsal yerleşmeler giderek küçülmekte ve nüfus kaybetmektedir. Örneğin, son 60 yılda Belarus köyleri 4 milyon 

civarında nüfus kaybetmiştir. 1945 yılında Belarus nüfusunun %87’si kırsal yerleşmelerde yaşarken, 2011 yılında bu 

oran %25’e kadar düşmüştür. Bugünkü tabloya bakıldığında Minsk kenti hesaba katılmadığında, en fazla kırsal 

nüfus Minsk oblastında (614 500 kişi), en az kırsal nüfus ise Mogilev oblastında (245 800 kişi) yaşadığı 

görülmektedir. Minsk kenti hesaba katılmadığında 2012 yılında en yüksek kırsal nüfus oranı Brest oblastında 

(%32,2), en düşük kırsal nüfus oranı ise Mogilev oblastında (%22,3) tespit edilmiştir. Özetle, Belarus 

Cumhuriyetinde mutlak kırsal nüfus değerleri bakımından oblastlar arasında büyük farklılaşma görülürken, oransal 

değerler bakımından çok derin farklılıkların olmadığı gözlenmektedir.  

 1950 yılında Belarus nüfusunun sadece %21’i kentsel yerleşmelerde yaşarken, bugün bu oran %75’i aşmıştır. Minsk 

kenti hariç 2012 yılında en kalabalık kentsel nüfus Gomel oblastında (1 066 200 kişi), en az kentsel nüfus ise 

Grodno oblastında (750 000 kişi) yaşamaktadır. Minsk kenti hariç, oblastlar arasında en yüksek kentsel nüfus oranı 

Mogilev oblastında (%77,7), oysa en düşük kentsel nüfus oranı Minsk oblastında tespit edilmiştir (%56,5). Özetle, 

                                                 
20  Belarus’taki kırsal yerleşmeler içinde “selo”, “derevnya”, “agrogorodok” ve “hutor” gibi yerleşmeler yer almaktadır.  
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Belarus’ta hem mutlak kentsel sayıları, hem de oransal kentsel nüfus değerleri bakımından oblastlar arasında büyük 

farklılıkların olmadığı gözlenmektedir.  

Belarus’taki oblastların kuruluşunu ve yerleşim özelliklerini yansıtan Tablo 3’teki bilgiler ışığında aşağıdaki sonuçlar 

ortaya konulabilir: 

 1960 yılından bu güne kadar Belarus’ta 6 oblastlı idari yönetim yapısı varlığını sürdürmektedir. Belarus’taki 

oblastların tümü 1938-1944 döneminde kurulmuştur. Belarus sınırları içindeki altı oblasttan dördü 1938 yılında, biri 

1939 yılında ve biri de 1944 yılında kurulmuştur.  

 1,9 milyonluk nüfusu ile Minsk Belarus’un en büyük oblast merkezi iken 321000’lik nüfusu ile de Brest en küçük 

oblast merkezidir. Minsk kenti hariç, diğer oblast merkezleri arasında hem yüzölçümü, hem nüfus, hem idari işlev, 

hem yaşam kalitesi, hem de aritmetik nüfus yoğunluğu bakımından büyük farlılıklar yoktur.  

Tablo 4. Belarus’taki Oblastların Kuruluş ve Yerleşim Özellikleri (2012 Yılı) 
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Brest 4 Aralık 1939 Brest 321 000 16 21 2 167 

Vitebsk 15 Ocak 1938 Vitebsk 367 000 21 19 6 282 

Gomel 15 Ocak 1938 Gomel 508 000 21 18 2 376 

Grodno 20 Eylül 1944 Grodno 347 000 17 14 4 335 

Minsk 15 Ocak 1938 Minsk 1885 000 22 25 5 205 

Mogilev 15 Ocak 1938 Mogilev 363 000 21 15 3 034 

Kaynak: http://www.belstat.gov.by, E.T.: 03.08.2018 

Oblastlar arasında bir karşılaştırma yapıldığında kent sayısından çok köy sayısında daha belirgin bir fark olduğu 

görülmektedir. Vitebsk oblastında 6 282 köy yerleşmesi yer alırken, Brest oblastında sadece 2 167 köy yerleşmesi vardır 
(Tablo 4). Son yarım yüzyılda Belarus’ta hem köy sayılarının, hem de köy nüfusunun hızla azaldığı görülmektedir. Kırsal 

yerleşmelerdeki bu beşeri kaybı önlemek için 2005 yılında alınan resmi bir hükümet kararıyla “agrogorodok” denilen 1481 

kırsal yerleşmenin geliştirilmesi ve modernleştirilmesine başlanmıştır. Yaşam, çalışma, eğitim, spor, kültür ve sağlık 

koşullarını iyileştirmek; yeni üretim ve iş alanlarını faaliyete geçirmek; köylerden kentlere olan iç göçleri frenlemek; 

yoksul köylerin yaşam standardını yükselterek kentsel refah düzeyine yakınlaştırmak ve köylerin nüfus kaybını önlemek 

Belarus hükümetinin yürüttüğü “agrogorodok” programının temel amaçları arasında yer almaktadır
22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Oblast Merkezlerin nüfusları 1 Ocak 2012 tarihindeki verilere göre yazılmıştır.  
22  Agrogorodok ile ilgili daha fazla bilgi için Bkz.: Yasoveev vd., 2012:55-56; Brilevskiy ve Smolyakov, 2012:183. 
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Tablo 5. Belarus Cumhuriyetinde Yer Alan Oblastların Başlıca Demografik Özellikleri (2011Yılı) 
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Brest 12,7 14,2 -1,5 

Vitebsk 10,1 16,2 -6,1 

Gomel 11,6 15,0 -3,4 

Grodno 11,8 15,4 -3,6 

Minsk (kent) 11,3 9,8 +1,5 

Minsk (Oblast) 11,9 16,0 -4,1 

Mogilev 11,2 15,6 -4,4 

Belarus 11,5 14,3 -2,8 

Kaynak: Natsionalnıy Statistiçeskiy Komitet Respubliki Belarus, 2012. 

Belarus oblastlarının başlıca demografik özelliklerini yansıtan Tablo 5’teki nüfus verileri irdelendiğinde aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılabilir: 

 Belarus Cumhuriyetinde oblastlar arasında doğum oranları bakımından derin farklılıklar olmadığı açıkça 

görülmektedir. Tüm oblastlarda doğum oranlarının binde 10 ile binde 13 arasında değişmesi bunu kanıtlamaktadır. 

2011 yılında ülkede ortalama doğum oranları binde 11,5 olup, en yüksek doğurganlık Brest oblastında (binde 12,7) 

en düşük doğurganlık ise Vitebsk oblastında (binde 10,1) tespit edilmiştir. Oblastlar arasında ekonomik gelişmişlik, 

refah düzeyi, etnik, dinsel ve kültürel özellikler bakımından küçük farklılaşmaların olması, doğum oranlarında da 

küçük farklılaşmalara yol açmıştır. Katoliklerin ve Polonyalı azınlıkların yoğunlukta olduğu batı oblastlarında 

doğurganlığın daha yüksek olması bunu kanıtlamaktadır. Örneğin ülkenin batısında yer alan Brest ve Grodno 

oblastlarında kadın başına 1,4-1,7 çocuk düşerken, Minsk ve Vitebsk oblastlarında sadece 1,1 ve 1,2 çocuk 

düşmektedir. 
23   

 2011 yılında ülkede ortalama ölüm oranları binde 14,3 olup, en yüksek ölüm oranları Vitebsk oblastında (binde 

16,2), en düşük ölüm oranları da Minsk kentinde (binde 9,8) tespit edilmiştir. Brest ve Minsk kenti dışında tüm 

oblastlardaki ölüm oranları Belarus ortalamasının (binde 14,3) üzerindedir. Oblastlar arasındaki ölüm oranı 

farklılaşması doğum oranlarından daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir.  

 2011 yılında Belarus’un doğal nüfus artışı binde -2,8 olup, en yüksek nüfus artışı Minsk kentinde (binde +1,5), en 
düşük nüfus artışı ise (binde -6,1) Vitebsk kentinde görülmektedir. Bir başka anlatımla Minsk kenti hariç tüm 

oblastlarda depopulasyon sonucu negatif nüfus artışı gözlenmektedir. Aslında Minsk kentinin en yüksek nüfus 

artışına sahip olmasının nedeni yüksek doğum oranları değil, başkente yönelik yoğun iç göçlerdir.  

 

 

 

 

                                                 
23  Daha detaylı bilgi için Bkz.: Nikitenko, 2009:447. 
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Tablo 6. Postsovyet Döneminde Belarus’ta Oblastlar Bazında Doğum Oranlarının Değişimi (Binde) 

Oblast (İl) 1995 2000 2005 2008 2012 

Brest 11,3 10,8 10,4 12,2 13,1 

Vitebsk 9,1 8,5 8,4 9,9 10,9 

Gomel 10,3 9,6 9,6 11,6 12,5 

Grodno 10,4 9,4 9,0 11,5 12,6 

Minsk (kent) 9,1 9,1 9,4 11,6 12,0 

Minsk (Oblast) 9,5 9,0 9,4 11,2 12,8 

Mogilev 9,9 9,4 9,2 11,1 11,8 

Belarus 9,9 9,4 9,4 11,3 12,2 

Kaynak: http://www.belstat.gov.by, E. T.: 03.08.2018 

 

 

 

Tablo 7. Postsovyet Döneminde Belarus’ta Oblastlar Bazında Ölüm Oranlarının Değişimi (Binde) 

Oblast (İl) 1995 2000 2005 2008 2012 

Brest 12,5 12,7 14,2 13,7 13,1 

Vitebsk 14,9 15,1 16,5 15,9 15,4 

Gomel 13,6 14,0 15,1 14,7 14,1 

Grodno 13,7 14,2 16,2 14,9 14,4 

Minsk (kent) 9,2 9,4 9,6 9,8 9,2 

Minsk (Oblast) 14,7 15,3 16,8 16,0 15,1 

Mogilev 14,0 14,8 16,2 15,3 14,5 

Belarus 13,1 13,5 14,7 14,1 13,4 

Kaynak: http://www.belstat.gov.by, E. T.: 03.08.2018 
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Tablo 8. Postsovyet Döneminde Belarus’ta Oblastlar Bazında Ortalama Yaşam Süresinin Değişimi (Yıl) 

Oblast (İl) 1995 2000 2005 2008 2012 

Brest 69,5 69,8 69,3 71,1 72,6 

Vitebsk 68,0 68,4 68,1 69,9 71,2 

Gomel 68,5 68,5 68,5 69,8 71,4 

Grodno 68,5 69,0 67,7 70,4 72,0 

Minsk (kent) 69,7 70,8 72,3 73,0 74,9 

Minsk (Oblast) 67,5 67,8 67,3 68,9 71,0 

Mogilev 68,5 68,2 67,7 69,7 71,2 

Belarus 68,6 69,0 68,8 70,5 72,2 

Kaynak: http://www.belstat.gov.by, E. T.: 03.08.2018 

 

Belarus Cumhuriyeti’nde 1995-2012 döneminde oblastlar bazında demografik değişimleri yansıtan Tablo 6, Tablo 7 ve 
Tablo 8 incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

 Hükümetin izlediği olumlu aile planlama ve nüfus politikaları sonucunda bu dönemde Belarus genelinde doğum 

oranlarında yavaş bir yükselme olduğu görülmektedir. Örneğin 1995-2012 döneminde Minsk kenti ve Minsk 

oblastında en yüksek doğurganlık artışı yaşanırken, Brest ve Vitebsk oblastlarında bu artış daha düşük tempoda 

kalmıştır. Sonuç olarak 1995 yılında hiçbir oblastın doğum oranı binde 12’yi aşmazken, 2012 yılında 5 oblastta 

doğum oranı binde 12’yi aşmıştır. Doğurganlıktaki bu olumlu tablo Belarus’taki negatif nüfus artışını durduramamış 

olsa da kuşkusuz uzun vadede olumlu demografik etkilere yol açacaktır.  

 Doğum oranlarındaki demografik iyimserlik, maalesef ölüm oranlarında görülmemektedir. Genç nüfus oranlarının 

azalması ve ulusal nüfusun yaşlanması son dönemde Belarus’taki ölüm oranlarının azalmamasının başlıca nedenidir. 

1995 yılında Belarus genelindeki binde 13,1’lik ölüm oranları 2012 yılında pek değişmeyerek 13,4’te kalmıştır. 

1995 yılında olduğu gibi 2012 yılında da Vitebsk oblastı en yüksek ölüm oranına sahip oblast unvanını korumuştur. 

Kırsal nüfus ve yaşlı nüfus çokluğunun yanı sıra, düşük yaşam kalitesi ve düşük aile gelirleri Vitebsk’in en yüksek 

ölüm oranlarına sahip oblast olmasının başlıca nedenleridir.  

 Genç ve dinamik nüfus yapısıyla, güçlü sanayisi ve çok sayıda çalışma alanı ile Minsk kenti Belarus’un en zengin, 

en gelişmiş ve en yüksek refah düzeyine sahip idari birimidir. Bu nedenle bu idari birimin ülkenin en yüksek aile 

gelirine ve en düşük ölüm oranlarına sahip olması beklenen bir sonuçtur.  Örneğin 2012 yılında ülke genelinde ölüm 

oranları binde 13,4 iken Minsk kentinde bu oran sadece 9,2’dir.  

 Postsovyet döneminde Belarus halkının bir yandan yaşam kalitesi yükselmiş ve sağlık hizmetleri modernleşmiş, 

diğer yandan da ortalama aylık gelirleri artmış ve çalışma-dinlenme koşulları iyileşmiştir. Tüm bunların sonucunda 

ülke genelinde ortalama yaşam süresinde belirli bir artış yaşanmıştır. Örneğin 1995 yılında 68,6 olan ortalama 

yaşam süresi 2012 yılında 72,2 yıla uzamıştır. Ayrıca 2012 yılında tüm oblastlarda ortalama yaşam süresinin 71 

yılının üzerinde olup, oblastlar arasında belirgin bir farklılaşmanın olmaması Belarus için olumlu bir demografik 
sonuçtur. 2012 yılında Minsk kenti en uzun ortalama yaşam süresine sahip idari birim iken (74,9 yıl), Minsk oblastı 

en kısa ortalama yaşam süresine sahip (71,0 yıl) oblast olmuştur. 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

156 

 

 

Belarus oblastlarının başlıca sosyo-ekonomik göstergelerini yansıtan Tablo 9’daki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki tespitler 

yapılabilir:
 24 

 Ülkedeki oblastlar arasında toplam yıllık sanayi üretimi en yüksek Gomel oblastında (126 691,4 milyar Belarus 

rublesi) ve en düşük ise Brest oblastındadır (55 420,7 milyar Belarus rublesi). Bu nedenle ulusal sanayi üretiminde 

birinci sıradaki Gomel’in payı %20,6’iken son sıradaki Brest’in payı sadece  %9,0’dur. Özetle, endüstrileşme 

potansiyeli ve sanayi üretimi bakımından Gomel oblastı ve Minsk kenti Belarus’un iktisadi liderleri oldukları 

söylenebilir.  

 En yüksek yıllık toplam ihracat Minsk kentinde (20 038,5 Milyon ABD Doları), en düşük yıllık toplam ihracat ise 

Grodno oblastında  (2 077,8 Milyon ABD Doları) tespit edilmiştir. Minsk kentinin merkezi başkent konumu, nüfus 

büyüklüğü, canlı ulaşım ve ticaret bağlantıları ile güçlü endüstriyel potansiyeli onun ihracat şampiyonluğunu 

açıklayan öncelikli etmenlerdir.  

 Her biri yaklaşık 2,3 milyar rublelik gelirleri ile Brest ve Gomel oblastları en düşük aylık gelire sahip oblastlardırlar. 

Minsk kenti ise Belarus’un en yüksek gelirli idari birimidir. Belarus Cumhuriyetinde oblastlar arasındaki ekonomik 

gelişme, ticaret ve sanayi potansiyeli, refah seviyesine, yaşam kalitesine ve aylık gelirlerini de etkilediği 

görülmektedir.  

 Belarus genelinde resmi işsizlik oranları tüm idari birimlerde %1’in altındadır. Böylece Belarus’un bütün Avrupa 

ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülkelerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Brest oblastı (%0,9) en 

yüksek işsizlik oranına sahip oblast iken Minsk kentinin (%0,2) en düşük işsizlik oranına sahip idari birim olduğu 

görülmektedir. Devletçi-sosyalist politikaların devam edilmesi sonucunda Belarus halkının düşük işsizlik bedelini 

düşük maaşlarla göğüslemek zorunda bırakıldığı da söylenebilir.  

 Kişi başına düşen ortalama gelir, 10 000 kişiye düşen uzman hekim sayısı, toplam ihracat potansiyeli ve aktif nüfus 

sayısında Minsk kentinin Belarus birincisi olduğu ve ülkenin lokomotif görevini üstlendiği anlaşılmaktadır. Bir 

başka deyişle Belarus’un en gelişmiş, en yüksek refah düzeyine ve en iyi yaşam koşullarına sahip idari birimi Minsk 

kentidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Belarus Oblastlarının Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Tablosu hazırlanırken aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır: Kosteviç, 2012; 

Brilevskiy, ve Smolyakov, 2012; Yasoveev vd., 2012; http://belstat.gov.by/; Zinovskiy, ve Palkovskaya, 2012; Zinovskiy vd., 2011 
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Tablo 9. Belarus Oblastlarının Başlıca Sosyo-Ekonomik Göstergeleri 
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Kaynak: http://www.belstat.gov.by, E. T.: 03.08.2018 

Ayrıca ülke nüfusunun 4/1’nin başkente yaşadığı, yani Belarus’taki her dört kişiden birinin Minskli olduğu da 

unutulmamalıdır. Tüm bu etkenler doğrultusunda her yıl binlerce Belarus vatandaşının köyünü veya kasabasını terk ederek 

Minsk’e göç etmesi, daha yüksek gelir, daha mutlu gelecek ve daha iyi yaşam arayışların doğal bir sonucudur.  

Yüksek dağlardan ve çok eğimli ve çok engebeli arazilerden yoksun olan Belarus, hem düzlükler ve ovalar, hem göller ve 

akarsular, hem de ormanlar ve meralar ülkesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle ülke genelinde hem tarım arazilerin, hem de 

ekili-dikili arazilerin oblast içindeki payları bir hayli yüksektir. Minsk oblastı en geniş tarım arazilerine (1 861 500 hektar) 

sahip olup, yüzölçümünün %46,3’ü tarım arazilerle kaplıdır (Tablo 9). Fakat hiçbir oblast içinde tarım arazilerin payı 

%33’ün altına düşmemiştir. Bir başka anlatımla her oblasttaki toprakların en az 3/1’inin tarım arazileri ile kaplı olduğu 

anlaşılmaktadır. Minsk oblastı en geniş ekili-dikili arazilere (1 171000 hektar) sahip iken, en küçük ekili-dikili arazi 
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miktarına sahip oblast yine Grodno (737 700 hektar) olmuştur (Tablo 9). Minsk oblastının 39 895 km
2
’lik geniş yüzölçümü 

ve olumlu doğal koşulları ekili-dikili arazilerle tarla faaliyetlerinin yaygın olmasını belirlerken, Grodno’un en küçük alanlı 

oblast olması (25 127 km
2) ekili-dikili ve tarım arazilerin de en az yer kaplamasını belirlemiştir. Fakat verimli topraklar, 

yaygın sulama ve gübreleme, yüksek tarımsal teknoloji ve modern ziraai (ya da tarımsal) yöntemler sonucunda Grodno kişi 

başına tahıl, patates, et ve süt üretiminde tüm oblastlar arasında birinci olmayı başarmıştır. Örneğin Minsk oblastında kişi 

başına süt üretimi sadece 485 kilogram iken Grodno oblastında bu değer 1 010 kilogramdır. Yine Minsk oblastında kişi 

başına tahıl üretimi sadece 710 kilogram iken Grodno oblastında bu değer 1635 kilogram yani iki kat daha yüksektir.   

Tablo 10. Belarus Oblastlarının Başlıca Tarımsal Göstergeleri 

Tarımsal Veriler Brest Vitebsk Gomel Grodno Minsk Mogilev 

Belarus Tarımsal Üretimdeki Payı (%) 17,7 14,8 15,6 15,4 23,8 12,9 

Toplam Tarım Arazi (Bin Hektar) 1 422,5 1 534,4 1 361,9 1 246,2 1 861,5 1 390,8 

Tarım Arazilerin Oblast İçindeki Payı (%) 43,4 38,3 33,7 49,6 46,3 47,8 

Toplam Ekili-Dikili Arazi (Hektar) 817 400 833 000 925 300 737 700 1 171000 743 400 

Toplam Tarımsal Üretim (Milyar Ruble) 17 158 14 355 14 761 14 882 23 023 12 454 

KBD25 Tahıl Üretimi (kg) 1 054 1 003 837 1 635 710 1 186 

KBD Patates Üretimi (kg) 1 087 435 712 1 204 557 691 

KBD Et Üretimi (kg) 143 136 97 194 80 114 

KBD Süt Üretimi (kg) 999 781 675 1 010 485 741 

Büyükbaş Hayvan Sayısı 804 900 608 600 655 100 644 700 905 300 572 200 

Domuz Sayısı 509 500 510 900 419 300 708 300 786 100 384 385 

Kaynak: Kosteviç, 2012; Brilevskiy ve Smolyakov, 2012; Yasoveev vd., 2012; http://belstat.gov.by/; Zinovskiy ve 
Palkovskaya, 2012; Zinovskiy vd., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25   “KBD”  Kişi Başına Düşen ifadenin kısaltılmış şeklidir.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan çalışmada ortaya çıkan temel sonuçlar maddeler halinde şöyle özetlenebilir: 

1. Son yüzyıllık Belarus tarihine baktığımızda, bu ülkenin tarihsel gelişimini Çarlık Rusya dönemi, SSCB dönemi ve 

Postsovyet dönem olarak üçe ayırabiliriz. Her üç dönemde de Belarus hükümetleri ve Belarus ulusunun bağımsız 

siyasal kararlar vererek kendi politik, kültürel ve ekonomik gelişimini kendilerinin belirleyemediklerini 
görmekteyiz. Büyük komşu ülkeler, uluslararası politik konjonktür, dış etkenler ve ideolojik faktörler geçmişte bu 

ülkeyi etkilediği gibi bu gün de bu ülkeyi etkilemeye ve şekillendirmeye devam etmektedir. Özetle, küçük bir 

devletin büyük bir ülkeyle kaçınılmaz komşuluğu sonucunda, Belarus, varlığını tam bağımsız olarak geçmişte nasıl 

sürdürememişse, bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle dışa bağımlılık bu ülkenin adeta kaderi 
olmuştur.   

2. Postsovyet dönemde eski SSCB coğrafyasında birçok cumhuriyette siyasal krizler, etnik sorunlar ve küçük çaplı 

çatışmalar yaşanırken bunların hiç birinin Belarus’ta yaşanmamış olması büyük bir şans, büyük bir kazanım, büyük 

bir başarıdır. Bugün Belarus etnik ve dinsel çatışmaların olmadığı, 100’den fazla etnik topluluğun barış, huzur ve 

hoşgörü içinde yaşadığı bir güven ve istikrar adasıdır. Bu istikrarın bozulmaması, güven ve huzur ortamının korunup 

korunmaması kuşkusuz Belarus halkının ve Belarus hükümetlerinin elindedir. Dahası, içinde yaşadığımız XXI. 
yüzyılda Belarus halkı kendi siyasal kaderini, kendi medeniyet yolunu, kendi ekonomik modelini özgürce kendisi 

belirleyebilmelidir. XXI. yüzyıl Belaruslular için jeopolitik baskılardan ve tarihsel geçmişten arınmanın, gerçeklerle 

yüzleşmenin, demokrasi ve insan haklarının bayraklaştığı bir yüzyıl olmalıdır. 

3. Bugünkü idari yapı SSCB’nin siyasal mirasını yansıtmaktadır ve ne kadar sağlıklı ve işlevsel olduğu tartışmaya 

açıktır. Yerleşmeler arasında hızlı, pratik ve modern ulaşım olanaklarının olmayışı, il ve ilçe merkezleri arasındaki 

coğrafi uzaklık ve kopukluk, statükocu merkeziyetçi yönetim anlayışı ve düşük kent yoğunluğu Belarus’ta çözüm 

bekleyen sorunların başında gelmektedir.  

4. Yarım asır devam eden konut krizi, ucuz, yeterli ve kaliteli konut üretimi ile çözülmelidir. Yüksek konut fiyatları, 

yüksek talebe karşın düşük arz hem evlilik oranlarının azalmasını, hem boşanmaların artmasını, hem de doğum 

oranlarının azalmasını dolaylı etkilemektedir. Özetle, Belarus’ta aileyi koruyan, doğurganlığı ve evliliği teşvik eden, 

ucuz konut yapımına yol açan, genç ailelere maddi ve manevi yardım sağlayan etkili aile politikalarına acil ihtiyaç 

vardır. Belarus ailelerin yaşam kalitesi ile refah düzeyinin yükselmemesi ise Belarus devletine dış göç ve nüfus 

kaybı olarak yansımaya devam edecektir.  

5. İlk evlilik yaşının giderek yükselmesi, yüksek boşanma oranları, nikâhsız birlikteliklerin yaygınlaşması, negatif 

nüfus artışı, uyuşturucu ve alkolizm, Belarus’taki demografik sorunların başında gelir.
26 Son yarım yüzyılda devam 

eden demografik sorunlar atılacak adımlar ve izlenecek hükümet politikaları ile çözüm beklemektedir. Bugün 

Belarus nüfusu 9 milyon olmasına rağmen, 2050 yılında 7,0 milyona kadar azalması beklenmektedir. Bu nedenle 

düşük yerleşme yoğunluğu, nüfus yetmezliği ve beşeri kayıplar Belarus’un en öncelikli sorunlarının başında gelir.  

6. Köylerin hızla boşalması, küçülmesi ve ıssızlaşması, köylerin beşeri yönden kan kaybetmesi ve fakirleşmesi uzun 

vadeli kırsal kalkınma politikalarıyla önlenmelidir. Tarih boyunca Belarus ulusu kırsal bir toplum olarak varlığını 

sürdürmüştür ve bununla gurur duymuştur. Oysa XXI. yüzyılın başında Belarus köyleri işsizlik, alkolizm, intihar, 

yoksulluk ve çaresizlik ile yüzleşmek zorunda bırakılmışlardır. Kırsal nüfusun sorunları çözülmeksizin ulusal 
sorunların da çözülemeyeceği ortadadır.  

7. Belarus sınırları içinde altı oblast vardır. Bu oblastların özellikleri karşılaştırıldığında yüzölçümü, nüfus büyüklüğü, 

kentsel-kırsal nüfus oranları, doğum oranları, ölüm oranları, nüfus artış hızı, aritmetik nüfus yoğunlukları ve şehir 

sayıları bakımından çok derin farklılıkların ve önemli zıtlıkların olmadığı görülmektedir. Fakat kişi başına düşen 

milli gelir, etnik nüfus dağlımı, 10 000 kişiye düşen hekim sayısı ve yaşam kalitesi bakımından oblastlar arasında 

bazı küçük farklılıklar dikkat çekmektedir. Sosyo-ekonomik göstergeler Belarus’un en zengin, en sanayileşmiş, en 

kalkınmış, refah düzeyi en yüksek idari biriminin Minsk kenti olduğunu göstermektedirler. Bu nedenle daha yüksek 

gelir ve daha iyi yaşam umudu ile binlerce Belaruslu başkente göç ederek yaşam kalitesini arttırma şansını 

yakalamaya çalışmaktadır.  

8. Bugün 10 000 kişiye düşen hekim sayısı, üniversite mezunu oranı, kişi başına düşen tarımsal üretim, bebek ölüm 

oranları, okullaşma ve okuma-yazma bilenlerin oranı bakımından, Belarus birçok Avrupa ülkesinden daha iyi 

değerlere sahiptir. Fakat ortalama yaşam süresi ve ortalama aylık gelirler bakımından Batı Avrupa ülkelerin 

gerisindedir.  

                                                 
26  Belarus’taki demografik sorunlarla ilgili Bkz.: Atasoy, 2013:91-137. 
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ÖZET 

Siyasal sistemleri ne olursa olsun bütün ülkeler, yönetim sistemleri içerisinde yerel yönetimlere yer 

vermektedirler. Ancak her ülkede yerel yönetimlerin gücü, yetkileri, görev alanları ve yapıları farklılıklar arz 

etmektedir. Ülke yönetim sisteminin bütünlüğü içerisinde yer alan yerel yönetimler yerel halka kamu hizmeti 

sunan, organları halk tarafından seçilen özerk kamu tüzel kişilikleridir. Federal, üniter bütün ülkelerde yerel 

yönetimlerin gücü ve etkinliği ile, demokrasinin yerleşikliği doğru orantılıdır. Hatta yerel yönetimlerin gücü 

ile ülkenin iktisadi gelişmişliği de çoğu zaman doğru orantılıdır. Kısaca yerel yönetim ve yerel demokrasi ile 

iktisadı kalkınma ve demokratikleşme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Hatta aksine iddialara rağmen, 

yerel yönetimler ülke bütünlüğünün sağlanmasında da önemli işlevler görmektedirler. Çünkü kendi kendini 

yöneten halk, yönetim ve katılma ile kendini geliştirmekte, milli bütünlüğe entegre olmaktadır.Azerbaycan, 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış yeni bir devlettir. Önce Çarlık 

Rusya’sı ardından da Sovyetler Birliğinin bünyesinde yer almıştır. Bu çalışma, geçmişten günümüze 

Azerbaycan’da yerel yönetimlerin ortaya çıkışındaki önemli iç ve dış etmenleri irdeleyerek, Azerbaycan’daki 

yerel yönetimlerin bugünkü duruma gelmelerinde geçirdiği yasal düzenlemelerin neler olduğunu ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan,Küreselleşme, Demokrasi, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

Whatever their political systems are, all the countries include local administrations within their administrative 
structures. However, in every country there are differences with regard to the power, authority, responsibility 
areas and struktures of the local administrations. Local administrations within the unity of the country 
administration system are the public juristic persons , which provides services for the people and of which 
organs  are chosen by the people. With the power and efficiency of local governments in all federal, unitary 
countries, the existence of democracy is directly proportional. In fact, the economic development of the 
country with the power of local governments are often in direct proportion.In sum; there is  a directly 
propotional relarionship between the local administration and local democracy and economic development  
and democratization. Moreover, despite allegations, local governments have important functions in ensuring 
the integrity of the country.Because the self-governing public develops itself with management and 
participation and is integrated into national unity. Azerbaijan is a new country that had its independence after 
the disintegration of the Soviet Union in 1991. Azerbaijan was first under the body of the Tsarist Russia then 
the Soviet Union. This study aims to  examine important internal and external factors in the emergence of 
local governments in Azerbaijan from past to present and the legal regulations that come to pass in the current 
situation of local authorities in Azerbaijan to reveal what happened. 

Key Words: Azerbaijan, Globalisation, Democracy, Public Administration, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

1990’lı yıllarda dünyada görülen ekonomik ve politik değişimin en önemli tetikleyicisi, Sovyetler Birliği’nin (SSCB) 

dağılması olmuştur. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır. 

Dünyada geniş bir coğrafi alanı kapsayan ve içerisinde pek çok topluluğu barındıran bir devlet olması nedeniyle Sovyetler 

Birliği’nde yaşanan değişim, tüm dünyayı yakından etkilemiştir. Sovyetler Birliği’nde Gorbachev’in “açıklık” ve “yeniden 

yapılanma” politikalarıyla başlayan yeni dönem, bütün dünyada ideolojilerin değişmesine, duvarların yıkılmasına, 
demokratikleşme ve etnik milliyetçilik hareketlerinin yoğunlaşmasına, iktisadi üretim biçimlerinin ve mülkiyet 

anlayışlarının piyasa mekanizması kurallarına doğru kaymasına yol açmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bölgede yaşanmaya başlayan yeni süreçte diğer ülkelerle birlikte halkı etnik 

olarak Türk olan beş Türk Cumhuriyeti de bağımsızlığına kavuşmuştur. Yeni Cumhuriyetler milli devlet olma sürecine 

girmiş, millileşme politikalarını uygulamaya ve yönetim yapılarını kurmaya başlamışlardır. Geçmişte Sovyetler Birliği 

içinde yer almış olan bu ülkeler Sovyet rejiminin çöküşü sırasında önce egemenliklerini, sonra da bağımsızlıklarını ilan 

etmişlerdir. Bağımsız devlet statüsünün kazanılması ile birlikte bir yandan ekonominin yeniden yapılanması “merkezi 

planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş ”, diğer yandan da “hukukun üstünlüğü” ve “demokratik ilkeler”e dayalı yeni 

bir devlet kurulmasına yönelik gelişmeler aynı zamanda gündeme gelmiştir.   

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık sonrasında yeni anayasasını oluşturarak, devletin yapısını ve işleyişini yeniden 

düzenlemiştir. Son yıllarda ise, yerel yönetimler reformu konusu Azerbaycan Cumhuriyetinin en çok gündeminde yer alan 

konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan’da yeni Anayasa ile getirilen yönetim yapısı ve devletin yeniden 

yapılandırılması çalışmaları kısaca değerlendirildikten sonra, özellikle yerel yönetim kuruluşlarının mevcut yapısı ve 

geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde durulacak ve Küreselleşme Sürecinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Yerel 
Yönetimlerin Değişim ve Dönüşümünü belirlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler dünyanın her alanda değişimini gündeme getirmiş; ekonomik, siyasal ve 

sosyal yapılarda yeniden oluşum sürecine girilmiştir. Hem devletler hem örgütler bu değişim süreci karşısında çalışma 

biçimlerini, üretim şekillerini ve amaçlarını ve sonuçta da örgütlenme şekillerini geliştirmeye mecbur kalmışlardır. Bu 

süreçte rekabet, ulusal ve uluslar arası alanda kalite kavramını ön plana çıkarmış, kaliteye ulaşmak hedefi örgütlere sürekli 

değişmek ve sürekli kendilerini geliştirmek zorunluluğu getirmiştir. Örgütler, içinde bulundukları toplumun 

gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmaları ve kuruldukları çevrenin ürünü olmaları nedeniyle çevrelerinde gerçekleşen 

hızlı ve sürekli değişim karşısında kayıtsız kalmaları mümkün değildir, aksi halde varlıklarını sürdürmeleri konusunda 

problemler ortaya çıkacaktır. Hatta, artık örgütlerin değişim sürecine ayak uydurmaları yüksek verimlilik ve etkinlik için 

yeterli görülmemekte, yenilik ve değişim kaynağı haline gelip, getirdikleri yenilikleri çevrelerine benimsetmeleri 

gereğinden söz edilmektedir. Tüm dünyada nüfusun hızla artması, kentleşme, tarımsal üretim alanlarındaki değişiklikler, 

ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılıklarının artışı, aynı şekilde ülkeler içinde gelir dağılımındaki eşitsizlikler, kıt 

kaynakların verimsiz ve dengesiz kullanımından kaynaklanan yeni kaynak arayışları ve insanların daha yüksek 

standartlarda yaşam talepleri değişim ve gelişmeyi gerekli kılan etkenler olarak kabul edilebilir. Çalışmamızda, yönetimi 

sürekli değişme ve gelişme yönünde zorlayan nedenler üretiminde durulacaktır. 

 

2. BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN CUMHURIYETİ’NDE DEVLET YAPILANMASI VE 
KAMU YÖNETİMİ 

1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti, çağdaş topluma ayak uydurmak için bir takım 

alanlarda reformlar yapmaya başladı. Bu reformların başlıca amacı, Azerbaycan’ın demokratik bir ülke olarak diğer 

ülkelerle eşit şartlarda hareket etmesini sağlamaktır. Yapılan reformların temel kaynağını, şüphesiz yeni Azerbaycan 

Anayasası oluşturmaktadır. Genel anlamda anayasa, bir devletin temel kuruluşunu, organlarını, bu organların işleyişini 

belirleyen, kendisinin üstünde başka bir yasa bulunmayan ve diğer yasalara dayanak oluşturan hukuk kurallarının tümü 

olarak tanımlanabilir (Mumcu, 1980:76). Anayasacılık akımının ortaya çıktığı 18. yüzyılın sonlarından bu yana, en azından 

özgürlükçü demokrasilerde, anayasanın işlevsel anlamı, onun devlet iktidarının sınırlanmasına yarayan bir araç olmasıdır. 

Devlet iktidarının türlü devlet organları arasında bölüşülüp paylaşılması ve her biri devlet iktidarının bir parçasını kullanan 
bu organların, sahip oldukları yetkiler yoluyla birbirlerini denetlemesi, dengelemesi ve sınırlayıcı özellikte olması anayasal 

devlet yönetimini ortaya çıkarır (Özbudun, 1992:20). 

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk Anayasası, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev başkanlığındaki Devlet Komisyonu 

tarafından hazırlanmış ve 12 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anayasa, Azerbaycan halkını devlet egemenliğinin 

tek kaynağı olarak belirlemiştir. Halk, egemenliğini kendi iradesiyle seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanacaktır. Halkın 
seçtiği yetkili temsilcilerden başka hiç kimseye halkı temsil etmek, halk adına konuşma ve halk adına başvurma hakkı 

tanınmamıştır. Halkın hiçbir kesiminin, sosyal bir grubun, örgütün veya hiçbir şahsın egemenliğin kullanıcısı olmadığı 

hükmü anayasada yer almaktadır (md. 6). Azerbaycan devletinin demokratik, yasal laik ve üniter bir cumhuriyet olduğu, 

devletin bağımsız egemenliğinin ise uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülüklerle sınırlandırılabileceği ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devlet egemenliğinin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayandığı anayasa ile hükme bağlanmıştır 

(md. 7). 
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Anayasaya göre yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisine aittir. Yürütme yetkisini Azerbaycan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kullanır. Yargı yetkisi de Azerbaycan mahkemelerince kullanılır. Anayasada, yasama 
yürütme ve yargı organlarının karşılıklı faaliyet gösterecekleri ve kendi yetkileri çerçevesinde bağımsız oldukları hükmü 

yer almaktadır. Azerbaycan devletinin başı olan Cumhurbaşkanının halkın bütünlüğünü gösterdiği, iç ve dış ilişkilerde 
devleti temsil ettiği, devletin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün güvencesi olduğu, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin 

başkomutanı olduğu belirtilmekte, ayrıca Cumhurbaşkanının yargı bağımsızlığının da güvencesi olduğu Anayasada açıkça 

ifade edilmektedir (md. 8). 

Anayasa, yaşam, mülkiyet, çalışma hakkı ile düşünce ve vicdan özgürlüğünü ve diğer temel hak ve özgürlükleri ayrıntılı bir 

biçimde düzenlemiştir. Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir (md.7/3). Ancak Anayasanın 8. maddesinin 4. 

bendi bu ilkeyle çelişmektedir. Çünkü bu maddede Cumhurbaşkanı yargı bağımsızlığının güvencesi olarak 

gösterilmektedir. Halbuki yargı organının ve fonksiyonunun bütün özgürlükçü ve demokratik ülkelerde bağımsız olması 

gerektiği ilke olarak kabul edilmektedir (Turhan, 1993:12). Azerbaycan Anayasası’nın yürütmenin de başı olan 

Cumhurbaşkanını yargı bağımsızlığının güvencesi olarak göstermesi “hukuk devleti” ilkesine aykırı düşmektedir. Anayasa 

yargı açısından Azerbaycan Anayasası merkezileşmiş sistemi öngörmüş ve demokrasiye geçiş reformunun temel 

taşlarından biri olarak Anayasa Mahkemesini kurmuştur. 

2.1. Anayasa'da 2002 Yılında Yapılan Değişiklikler 

Anayasa, bir devletin en önemli kanunudur. Anayasa değişikliği demokrasi, millet ve  Azerbaycan  Cumhuriyeti için çok 

önemli bir kazanımdır.Referanduma katılım oranının ise yüzde 88,43'e ulaştmıştır. Halkoylamasına 8 ayrı bölümde sunulan 

değişikliklerden seçim sisteminde değişikliğe ilişkin madde yüzde 96,82 oranında ''Evet'', yüzde 2,7 oranında ''Hayır'' oyu 

aldı.''Cumhurbaşkanının görevlerini meclis başkanı yerine başbakana devretmesine'' ilişkin değişikliğe yüzde 96,84 

oranında ''Evet'', yüzde 2,89 oranında ''Hayır'' oyu verildi. 

Söz konusu değişiklikler, insan hakları vekilinin (ombudsman) seçilmesi, vatandaşların Anayasa Mahkemesi'ne başvuru 

hakkının tanınması, mahkemelerin gerekli davaları Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi, temyiz mahkemelerinin yapısı ve 

faaliyetleriyle ilgili konuları kapsıyor.Azerbaycan'ın temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla ilgili Avrupa 
Sözleşmesi'ne katılması nedeniyle yapılan değişiklikler bölümünde ise söz konusu sözleşme çerçevesinde olağanüstü 

durumlarda gündeme gelen çeşitli askeri içerikli cezalandırmaların yumuşatılması,inançları nedeniyle askerlik hizmetini 

yapmak istemeyenlerin ''alternatif bir askeri görev'' yerine ''alternatif bir görev'' yapması yer alımıştır. Üçüncü bölüm, 

vergiler, devlet bütçesi, genel af, yerel yöneticiler ve çeşitli düzeydeki yöneticilerin seçilmesi, tayini veya onayı konusunda 
halkoylaması yapılamayacağını öngörüyor. Milli Meclis üyelerinin belirleneceği seçimle ilgili bölümde ise ''kısmi seçim 

sistemleri'' yerine ''seçim sistemi'' denilmesini ve ilgili 89. maddenin 1. fıkrasındaki 6. bendin anayasadan çıkarılmıştır. 

Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bölümde, seçim için ''üçte iki çoğunluk'' yerine ''yarıdan çok''un yeterli olması öngörülüyor. 

Milli Meclis'in yapılanması, görev ve sorumluluklarıyla ilgili konuların anayasada yer alması, ''Devlet organlarının 

faaliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili değişiklikler'' bölümünde bulunuyor. Bu maddede, ayrıca Meclis çalışma sistemine 

ilişkin değişikler, ''cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini Milli Meclis başkanı yerine başbakana devretmesi'' ile anayasal 

değişiklik tekliflerinin sınırlandırılması oya sunulmuşve kabul edilmiştir. Referandumda 7. bölümde sunulan değişiklikler, 

ülkedeki mahkeme sisteminde savcılık organlarının görev alanlarının genişletilmesini vedaha aktif çalışmalarını öngörüyor 

''Diğer değişiklikler'' bölümünde Nahcivan Özerk Cumhuriyeti anayasasının Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 

sunulmasının yanı sıra yerel yönetimlerin statüsü ve yerel seçimlerin kurallarının yasayla belirleneceği ifade edilmıştir. 

2.2.    2009 Anayasa Değişiklikleri 

Yedi yıl sonra  Anayasası'nın 29 maddesinde 41 değişiklik yapılmıştır.  2009 yılı mart ayının 18-de  yapılan referandumda  

öneriler seçmenler tarafından desteklenmiştir. Bu ilaveler ve değişiklikler insan hak ve özgürlüklerinin daha güvenli 

teminatına, devlet organlarının ve yerel yönetim organlarının etkinliğinin iyileştirilmesi, yargı bağımsızlığının artırılmasına 

hizmet etmektedir. Anayasanın 29 maddesine 41 ek ve değişiklikleri  üç temel başlıkta sıralayabiliriz :birinci gruba insan   
hakları ve özgürlüklerinin daha da genişletilmesi ve korunması; ikinci gruba devletçilik alanında; üçüncü gruba yasama, 

yargı  erklerine ve belediyelere ait maddelere önerilen ek ve değişiklikleri ait etmek olur. Anayasa değişikliğinden biri, 
cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili sınırlamanın kaldırılmasını öngörüyor. Referandumda, Azerbaycan anayasasının 

101. maddesinde yer alan 'cumhurbaşkanının 2 defadan fazla seçilememesi' kararının kaldırılması teklif edilmiş ve kabul 
edilmiştir. Referanduma götürülen değişikliklerde savaş durumunda seçimlerin ertelenmesi hükmünün de yer aldığı, 

referandum sonucunda toplam 29 maddede değişiklik yapılmıştır. 

2.3.    26 Eylül  2016  Tarihli Anayasa Değişikliği 

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nda 3. kez değişiklikler 26 Eylül 2016 tarihinde ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 

girişimi ile hayata geçirilmiştir. Anayasa'nın 23 maddesinde değişiklik yapılmış, aynı zamanda Anayasa metnine 6 madde 

eklenmiştir. Onları dört   gruptan oluşmaktadır; 

1. İnsan hak ve Özgürlüklerinin   Korunması ve Geliştirilmesi, 

2. Kurumların faaliyetlerinin modernize edilmesi ve kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, 

3. Devletler ve hükümetler arası uluslararası anlaşmaların imzalanması  sisteminin  iyileştirilmesi, 
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4. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunmasında belediyelerin sorumluluğunun artırılması. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle halkın oyuna sunulan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının görev süresinin 

5 yıldan 7 yıla çıkartılması, cumhurbaşkanı seçilme yaşındaki "en az 35 yaş" kısıtlamasının kaldırılması, cumhurbaşkanına, 

erken cumhurbaşkanlığı seçimi ilan etme yetkisinin verilmesi öngörülmüştür. Değişiklikler arasında "cumhurbaşkanı 

birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının da oluşturululmuştur. Bu makamlara atamalar ve 
görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, dokunulmazlık hakkına 

sahip olacak. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri birinci yardımcısına geçecek. Daha önceleri bu görevi 

başbakan üstleniyordu. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması mekanizmasının iyileştirilmesi ile ilgilidir. Diğer 

değişikliklerden amaç siyasi kurum faaliyetlerinin geliştirilmesi, uluslararası ve hükümetlerarası uluslararası anlaşmaların 

imzalanması rejiminin daha da optimize etmektir. Anayasanın "Mülkiyet Hukuku" bölümüne, "Özel mülkiyet sosyal 

sorumluluk gerektirir" ve  "Sosyal adalet ve toprakların verimli kullanılması amacıyla toprak mülkiyeti hukuku kanunla 

kısıtlanabilir" değişiklikleri yapılmıştır. 

 

3. BAĞIMSIZ AZERBAYCAN CUMHURIYETINDE YEREL YÖNETIMLER VE REFORM ÇALIŞMALARI 

Siyasal sistemleri ne olursa olsun günümüzde bütün ülkeler yönetim sistemleri içerisinde yerel yönetimlere yer 

vermektedirler. Ancak her ülkede yerel yönetimlerin gücü, yetkileri, görev alanları ve yapıları farklılıklar arz etmektedir 

(Bilgin ve Hasanov, 2002:399). Ülke yönetim sisteminin bütünlüğü içerisinde yer alan yerel yönetimler yerel halka kamu 

hizmeti sunan, organları halk tarafından seçilen özerk kamu tüzel kişilikleridir. Federal, üniter bütün ülkelerde yerel 

yönetimlerin gücü ve etkinliği ile demokrasinin yerleşikliği doğru orantılıdır. Hatta yerel yönetimlerin gücü ile ülkenin 

iktisadi gelişmişliği de çoğu zaman doğru orantılıdır. Kısaca yerel yönetim ve yerel demokrasi ile iktisadi kalkınma ve 

demokratikleşme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Hatta aksine iddialara rağmen, yerel yönetimler ülke 

bütünlüğünün sağlanmasında da önemli işlevler görmektedirler. Çünkü kendi kendini yöneten halk, yönetim ve katılma ile 

kendini geliştirmekte, milli bütünlüğe entegre olmaktadır. 

Azerbaycan’ın 1991’de elde ettiği bağımsızlık öncesine, özellikle de son iki yüz yılına bakıldığında önce Çarlık Rusyasının 

ardından da Sovyetler Birliği’nin hakimiyeti altında bulunduğu görülür. Doğal olarak bugün ülkede idari yapı, yönetim 

örgütleri ve kültürü bu dönemlerin, özellikle de ikincisinin izlerini taşır. Çarlık Rusyası döneminde Azerbaycan’ın idari 

örgütlenmesi zaman zaman farklılıklar arzetse de “guberniya” (il/eyalet) sistemi ve general gubernatörler (askeri valiler) 

idari yapıya genel olarak her daim hakim olan sistem ve örgütlenmelerdir. Sovyetler Birliği döneminde ise komünist 

partinin hakimiyetindeki “rayon” (il/ilçe) sistemi, “yerel sovyet” örgütlenmesi ve icra komiteleri idari yapının en önemli 

görünümleridir (Elma, 2012:110). 

Tablo 1. Azerbaycan SSC’de Yerel Sovyetler (1978 Anayasası) 

Sovyetlerin Sayısı 1.294 

Sovyetlerdeki Üye Oranı % 48.9 

Kadın Üye Oranı % 46 

SBKP Üyesi ve Aday Üyelerin Oranı % 45 

Komsomol Üye Oranı % 20 

İşçilerin Oranı % 36 

Kolhoz Üyeleri Oranı % 28 

Sanayi Sektöründe Çalışanların Oranı % 16 

Tarım Sektöründe Çalışanların Oranı % 56 

Tarımda Devlet Sektöründe Çalışanların Oranı % 28 

Yüksek Okul ve Lise Mezunlarının Oranı % 73 

Kaynak: Ergun, 1994:76. 

Gelişmiş Batı ülkelerinin yönetim sistemlerini değerlendirdiğimizde, bu ülkelerin çoğunda yerel yönetimlerin kamu 

hizmetlerinin sunulmasında merkezi yönetimlerden daha fazla rol üstlendiğini, bu ülkelerde kamu hizmetlerinin daha etkili 

ve verimli sunulduğu görülmektedir. Azerbaycan Cumhuriyetinin de yaşanan bu gelişmelerin dışında kalması 

beklenemezdi. 30 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’nde hem merkezi hem de yerel 
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yönetimlerde reform için önemli çabalar gösterilmiştir. Ancak bu reformlar süreklilik arzetmemiş ve arzu edilen sonuçlar 

alınamamıştır. 

Azerbaycan, idari açıdan “rayon” adı verilen ve Türkiye’deki illere karşılık gelen yönetim bölgelerine ayrılmıştır. 

Rayonların sınırları ve yönetim sistemi esas olarak Sovyetler Birliği döneminden kalmadır. Sovyetler Birliği döneminde 

sistemin ideolojisi gereği işçi ve köylülerin seçilmiş temsilcilerinden oluşan ve “Halk Deputatları Sovyetleri” adı verilen 

meclislerin, rayonlarda yönetimin temel organlarını oluşturduğu kabul edilmekteydi. Esas iktidar ise bu meclislere paralel 
olarak Komünist Partisinin ve onun yerli teşkilatlarının elindeydi. Bağımsızlığını ilan arefesinde, zamanın Cumhurbaşkanı 

Ayaz Muttalibov tarafından 1 Haziran 1991’de yayınlanan kararnameyle, “Halk Deputatlar Sovyetleri”ne 

dokunulmaksızın, Cumhurbaşkanınca atanan “İcra Hakimliği” makamı kurulmuş ve yerel yürütme yetkileri bu makama 

verilmiştir (TİKA, 1996). “Halk Deputatları Sovyeti” ise bütçenin kabul edilmesi ve diğer karar ve önlemlerin onaylanması 

ile görevlendirilmiştir. Yürütme yetkileri münhasıran Cumhurbaşkanı tarafından atanan icra hakimleri tarafından 

kullanılmaktadır. İcra hakimleri, kendilerine yardı mcı olmak üzere iki veya üç yardımcı atamaktadır. İcra hakimlerine 

bağlı olarak polis, maliye, ekonomi, tarım, hukuk, sosyal ve insani yardım, sağlık, eğitim, gençlik spor, kültür, nakliyat ve 

ulaştırma idareleri hizmet vermektedirler. Bu idari birimlere personel atanması, merkezi yönetim (ilgili bakanlık), icra 

hakimi veya her ikisi tarafından ortaklaşa yapılmaktadır. Dolayısıyla bir yetki karmaşasından söz edilebilir. 

Yeni ekonomik ilişkilerin biçimlenmesi devlet yönetim sisteminde köklü reformların yapılmasını gerektiriyordu. Bununla 

ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanının 29 Aralık 1998 yılında imzaladığı fermanla Azerbaycan Cumhuriyetinin 

yönetim sisteminde reformların yapılması için Devlet Komisyonu oluşturulmuştur. Fermanda gösterilmiştir ki, 

demokratikleşme ve pazar ekonomisi alanında yapılacak reformlar devlet yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmalı, 

ekonominin gelişmesi için uluslararası standartlara cevap veren hukuki zeminin yaratılmasına yardımcı olmalıdır (Rehimli, 

2011:53). 

Anayasanın 7. maddesine göre, “Azerbaycan Devleti, demokratik, hukuki, laik ve üniter Cumhuriyettir”. Demokratik bir 

devletin kurulması amaçlandığından, demokratikleşmenin ana boyutu olan yerel demokratik yönetim ilkesi benimsenmiştir 

(Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 2017:7). Ancak doğal olarak yerel yönetimler merkezi idarenin verdiği görevleri 

yapabilir ve devrettiği yetkileri kullanabilir. 

Anayasaya göre Azerbaycan’da yerel hizmetler iki yolla verilmektedir: 

a) Merkezi idarenin bir kolu olan yerel yürütme hakimiyeti organları, 

b) Yerel hizmetleri hayata geçiren belediyeler. 

Devlet kurumlarının taşra kuruluşlarının işlerini eşgüdümleştiren ve bu yerlerde yürütmenin başı olan yerli yürütme 

hakimiyetlerinin başkanlarını Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı atar ve görevden alır. Anayasanın 124. maddesine 

göre yerel yürütme hakimiyetlerinin yetkilerini Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı belirliyor. 

Anayasanın IX. Faslı “Belediyeler” başlığını taşımaktadır (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 2017:7). Altı maddeden 

oluşan bu fasılda idarenin teşkili, belediyelerin yetkileri, belediye kararları, belediyelerin işinin teş kili ve belediyelerin 

bağımsızlığının teminatı ile ilgili konular belirlenmiştir. Buna göre belediyelerin yönetimi seçimlerle belirlenir. 

Belediyelerin seçim kuralları ve belediyelerin statüsü kanunla düzenlenir. Belediyelerin Statüsü Hakkında Azerbaycan 
Cumhuriyeti Yasasının 27. maddesine göre; 

“Belediyelere seçimler, vatandaşlarına kanunla belirlenmiş seçim hakları temin edilmekle; genel, eşit, 

doğrudan seçim hakları esasında serbest, şahsi, gizli oy verme yolu ile hayata geçirilir. Belediye seçimleri 

Belediye Seçimlerinin Kuralları Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununa uygun olarak gerçekleştirilir. 

Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet organları belediye seçimlerinin demokratik olarak hayata geçirilmesine 

teminat verirler”. 

Belediyelerin yetki müddeti 5 yıldır. Belediyelerin yetkileri onların ilk toplantı günü başlar ve yeni seçilen belediyelerin 

birinci toplantı günü sona erer. Belediye üyelerinin yetkileri yalnız belediyenin yetki müddetinde yürürlüktedir. 18 yaşını 

tamamlayan vatandaşların oy kullanabildiği seçimlerde 18 yaşını tamamlayanlar aday olabilirler. İcra hakimiyeti 

organlarında çalışan vazifeli şahıslar, hakimler, hukuk muhafaza organlarının çalışanları, din adamları, subaylar belediye 

üyesi seçilemezler. Belediye üyelerini seçmenler doğrudan ve gizli oyla seçerler. Belediyelerin yetkilerinin bitmesine en 

geç 120 gün kala yeni seçimler belirlenir. 

Belediye kendi faaliyetlerini toplantılar, sürekli ve diğer komisyonları aracılığıyla hayata geçirir. Belediye toplantıları için 

belediye başkanları davette bulunur. Anayasaya göre belediyelerin toplantılarında aşağıdaki meseleler çözülebilir 

(Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 2017:54); 

 Belediye üyelerinin yetkilerinin tanınması, kanunla belirlenmiş hallerde onların yetkilerinin sınırlandırılması ve 

yetkilerinin sona erdirilmesi, 

 Belediyelerin iş tüzüklerinin onaylanması; belediye başkanı ve yardımcılarının sürekli ve diğer komisyonlara 

seçilmesi, yerel vergilerin ve ödentilerin belirlenmesi, 
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 Yerel bütçenin ve onun icrası hakkında raporların onaylanması, belediye mülkiyetine sahiplik, ondan istifade ve 

benzeri konularda karar alınması, 

 Yerel sosyal savunma ve sosyal kalkınma programlarının kabul ve icra edilmesi, yerli ekonomik kalkınma 

programlarının kabul ve icra edilmesi, yerel çevre programlarının kabul ve icra edilmesi. 

Bununla birlikte bu kısımda Azerbaycan’da anayasal ve yasal mevzuat esas alındığında yerel yönetim kuruluşu olan 

belediyelerin temel niteliklerini özetle aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz (Elma ve Ökmen, 2013:73-74); 

 Belediyeler yerel düzeyde halk egemenliğinin ifadesi olan temsili organlardır. 

 Karar organları seçimle işbaşına gelir. 

 Belediye başkanları yerel meclislerce belirlenir. 

 Belediyeler anayasa ve belediye kanununda öngörüldüğü haliyle özerk kuruluşlardır. 

 Belediyeler, faaliyetlerini meclis toplantıları, yürütme organları, sürekli ve diğer komisyonlar aracılığıyla yürütürler. 

 Belediyeler kendi aralarında birlikler kurabilir ve diğer ülke belediyeleriyle işbirliği yapabilirler. 

 Belediyeler yasal mevzuat çerçevesinde kendi iç işleyişlerini düzenler ve bütçelerini belirler. 

1999’dan 2009 yılına kadar geçen on yıllık süreçte ülkede köylerden kentlere kadar 2757 belediye inşa edilmişdir. Ancak 

2009 yılında ülkenin özellikle kuzey ve güney bölgelerinde gerçekleştirilen yerel yönetim reformları çerçevesinde pek çok 

belediyenin birleştirilmesi, sonlandırılması ve yenilerinin inşa edilmesiyle ülkede belediye sayısı 1718’e düşürülmüştür 

(BİNA QHT Alyansı, 2011:14-15). 

Azerbaycan' da, belediyelerin gelişmesi için yapılacak çalışmalar sadece Azerbaycan için değil, bağımsızlıklarını yeni 

kazanan diğer Türk Cumhuriyetleri için de büyük önem taşımaktadır.  Bağımsızlıklarını yeni kazanan Türk Cumhuriyetleri 

içerisinde Belediye sistemi ilk önce Azerbaycan' da kurulmuştur. Azerbaycan Belediyelerinin elde edeceği başarı diğer 

Türk Cumhuriyetleri için örnek olacaktır (Zengin, 2010:100). 

XX yüzyılın sonuna gelindiğinde bağımsızlığına yeniden kavuşmuş bir ülke olan Azerbaycan`ın karşısına doğal kaynakları, 

coğrafi konumu, verimli toprak ve iklim şartları nedeni ile hızla gelişmesini sağlayacak olanaklar ortaya çıktı. Azerbaycan' 

da  uygulanan ekonomik yapılanma sürecinde reformların ve kalkınma hamlesinin kendine özgü yeni bir modeli – 
“Azerbaycan Modeli” oluştu. 

 

SONUÇ 

Azerbaycan, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış genç bir devlettir. Önce Çarlık 

Rusya’sı ardından da Sovyetler Birliğinin bünyesinde yer almıştır. Yirminci yüzyılda Azerbaycan’da dört ayrı sistemin 

egemen olduğunu görmekteyiz. Önce Çarlık Rusya’sı, ardından kısa süreli bir bağımsızlık dönemi, Sosyalist yönetim ve 

1991 sonrası yeniden bağımsızlık. 1991 yılının Ekim ayında Azerbaycan`ın bağımsızlığını kazamnası çok büyük bir tarihi 

hadise olmakla birlikte, Azerbaycan halkının hayatında yeni bir başlanğıç noktası oluşturdu. Bağımsızlığını yeniden 

kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik, sivil, liberal değerlere dayanan devlet yapısının oluşturulmasını başlıca 

amaç olarak belirledi. 

1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra, çağdaş toplumlara ayak uydurmak için yönetim 

alanında bir sıra reformlar yapılmaya başlanıldı. Bu reformlardaki başlıca amaç, eski Sovyet yönetiminin hantal yapısından 

kurtularak, daha verimli, etkin ve aynı zamanda demokratik bir yönetim düzenine kavuşmaktır.  

Yeni dünya düzeninde Azerbaycan üç sebepten dolayı dikkatleri üzerinde toplamıştır: 

1. Azerbaycan jeostratejik yönden Orta Asya ve Kuzey Kafkas`ın giriş kapısı olması; 

2. Azerbaycan Orta Asya devletleri için Avrupa`ya geçiş noktası olması; 

3. Büyük miktarlarda doğal gaz ve petrol rezervleri bulunur. 

Sovyetler Birliği`nin dağılması ve “Soğuk Savaş”ın sona ermesi uluslararası ilişkiler sisteminde nicel ve niteliksel açıdan 

değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Post-sovyet mekanında yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, onların bölgesel 

ve küresel gelişmelerin önemli aktörlerine dönüşmesi bu değişikliklere örnek olarak gösterilebilir.  Soğuk Savaşın sona 

ermesi ile başlayan yeni dönemde Avrasya`nın merkezinde yer alan Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri doğal kaynakları ve 

jeopolirik konumu ile dünyanın dikkat merkezine yeleşmiştir. Bu gelişmeler işığında Azerbaycan devlet bağımsızlığını 

yeniden elde etmiş, uluşlararası sistemin önemli subjelerinden birine dönüşmüştür. 1990’lı yıllarda dünyada görülen 

ekonomik ve politik değişim içerisinde en önemlisi Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması hareketi olmuştur. 1991 yılında 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği dünyada geniş bir 

coğrafi alanı kapsayan ve içerisinde pek çok topluluğu bir arada barındıran bir devlet olması nedeniyle burada oluşan 

değişimler tüm dünyayı yakından etkilemiştir. Azerbaycan bugün hem siyasi, hem de iktisadi yönden dünyanın güçlü 
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devletlerinden birine çevrilmektedir. İktisadi kalkınma hızına göre Azerbaycan yalnız bölgesinde değil, hem de dünyada ilk 

sıralarda yer almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti`nin kamu yönetimi reformu ile ilgili  hattının belirlenmesi ve 

gerçekleştirilmesi tam anlamıyla Azerbaycan`ın milli lideri 1993-2003 yılları arasında ülkeyi yöneten Haydar Aliyev`in 
ismi ile bağlıdır. Haydar Aliyev`in karizmatik kişiliği ve engin devlet tecrübesi Azerbaycan`ın devlet yönetimin sağlıklı bir 

şekilde kurulmasına olanak sağlamıştır. Azerbaycan ekonomisi 20 yıl öncekine kıyasla %300 artmıştır. Sanayi artışı aynı 

derecede dinamik bir şekilde yükselmiştir. Azerbaycan  ekonomisi Güney Kafkasya bölgesinin toplam ekonomisinin  
%75`ini oluşturuyor. Azerbaycan, Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra her yönüyle karmaşık bir süreç içerisine girmiş  

ve Ermenistan ile süren savaş, bu karmaşık süreci daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu nedenle söz konusu 

dönemlerde nüfusun yerleşim birimlerine dağılışı ve yerleşme düzeni de çok hızlı bir şekilde değişime uğramıştır. Ancak,   

Azerbaycan  söz konusu süreçten yılmadan, etkin plan ve programlarla çalışarak büyük ölçüde kurtulmayı başarmıştır. 
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ÖZET 

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafyada yaşayan toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kamu 

tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. Halka en yakın olan bu hizmet birimleri, halkın yönetime katılmasını sağlayan 

en önemli birimlerdir. Etkin bir demokrasi, ancak yerel yönetimlerin varlığıyla gerçekleşecektir. Yerel yönetimler, 

küreselleşmeye koşut olarak gelişmektedir. Küreselleşmeyle birlikte insanların ihtiyaçları artmıştır ve bu 

ihtiyaçların karşılanması için yerel yönetimlere birçok görev düşmektedir. Bu bağlamda, artık ülkeler yerelleşme 

çabalarına girmişlerdir. Finlandiya ise üniter bir devlet olmasına rağmen yerel yönetimleri en güçlü olan 

ülkelerden bir tanesidir. Finlandiya Anayasası’yla kurulan Finlandiya yerel yönetim sistemi, belediyelerden 

oluşmaktadır. Bu belediyeler, tüm sosyal refah ve sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetlerini yerine getirmekle 

görevlidirler. Kamu yönetimi felsefesinin hizmet sunumunda ölçek büyüklüğünü esas aldığı ve etkinliği 

hedeflediği Finlandiya yerel yönetimleri, hizmet sunumu konusunda başarılı olmak zorundadır. Buna paralel 

olarak belediyelerin harcamaları artmıştır ve gelir olarak GSYH'nin beşte biri kadar oranını almaktadır. Bu durum, 

Finlandiya yerel yönetimlerinin geniş mali özerkliğe sahip olduğunun göstergesidir. Finlandiya belediyelerinin 

merkezi yönetim tarafından yerindelik denetimine tabi olmamaları, yerel hizmetlerin tümüne yakın bölümünden 

sorumlu olmaları, bu hizmetler için gerekli finansmanı kendi girişimleri ve öz kaynaklarıyla sağlamaları, güçlü ve 

demokratik belediyeciliğe örnek olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Finlandiya’nın bu farkını ortaya koymaktır. 

Belediyelerin bu sorumlulukları, ciddi mali riskler oluşturmuştur ve bu sorunun giderilmesi için yerel yönetimler 

ve hizmetlerde yeniden yapılanmaya gidilmiştir.  Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak, yerel yönetim 

kavramı ve Finlandiya’nın yerel yönetimleri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Finlandiya'da Yerel Yönetim, Belediye, Hizmet Sunumu, Gelir. 

 

ABSTRACT 

Local governments, living in a specific geography established to meet the needs of communities have a public 
legal entityare organizations. These service units that are closest to the public, are the most important units that 
enable the people to participate in the management. Effective democracy, but with the presence of local 
governments. Local governments, it develops in parallel to globalization. With globalization, people's needs have 
increased anda there are many tasks for local governments to meet these needs.In this context, the countries are 
now in the struggle for localization. Although Finland is a unitary statelocal governments are one of the strongest 
countries.The Finnish local government system established by the Constitution of Finland, consists of 
municipalities. Tüm local outhorities of Finland, where the philosophy of the public administration is based on the 

scale of service provision, have to be successful in service delivery. In parallel, municipal expenditures have 
increased andit receives a large portion of GDP as income. This situation, It is an indication that the Finnish local 
governments have broad fiscal autonomy. Finnish municipalities not subject to centralized control by the central 
government, they should be reponsible for the close part of the local service, the provide the necessary financing 
for o services through their own initiatives and own resources, strong and democtatic municipality. The purpose of 
this study is to reveal this difference of Finland. These responsibilities of the municipalities have created serious 
financial risks and the local governments and services have been restructured to address this problem. In this study, 
the concept of local governments and the local administrations of Finland will be discussed through literature 
review. 

Key Words: Local Government, Local Government in Finland, Municipality, Presentation of Servise, Income. 
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1. GİRİŞ 

Yaşanılan çağda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, küreselleşme, sosyal ve ekonomik değişimler ve artan şehirleşme 
olgusu gibi nedenler, insan ihtiyaçlarını arttırmış ve artık eski yönetim yapıları insanların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz 
kalmaya başlamıştır. Bu ihtiyaçların, en etkin, en verimli ve hızlı bir şekilde karşılanması, ancak halka en yakın olan yerel 
yönetim birimleri tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bunun farkına varan ülkeler, yönetim yapılarını değiştirerek gitgide yerel 
yönetimlere ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu eğilim gelişmemiş ülkelerde düşük, gelişmiş ülkelerde ise yüksek düzeydedir. 

Yerel yönetimler, demokrasinin temel kurumlarıdır. Çünkü yerel yönetimler halkın kendi kendini yönetmesini sağlamaktadır. 

Küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, katılımın da artmasını sağlamıştır. Yerel yönetimlerin halk katılımını 

arttırması, yerel demokrasinin güçlenmesini sağlayacaktır.  

Katılımdan kasıt, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarından ibaret değildir; halkın karar alma süreçlerini etkileyebilmeleri 

gerekmektedir. Kent planlaması, çevre koruma gibi konularda halka danışma; ortak sorunlara çözüm bulma gibi katılım araçları 

kullanılmalıdır. Katılım derecesi arttıkça demokratikleşme de artacaktır. Bu artış yine gelişmiş ülkelerde belirginlik 

göstermektedir. Özerklik kavramı, toplumlarda demokrasinin gerçekleşmesinde ve insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında 

temel öğedir. Özerklik, yerel yönetimlerin kendiler ile ilgili  işleri, kendi organları ile görebilmesi, bağımsız kararlar alarak, bu 

kararları uygulayabilecek kaynaklara gelirlere sahip olabilmesidir. Bu kavram, merkezi yönetimin ve bürokrasinin sakıncalarını 

gidererek hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği sağlar. 

Finlandiya, yerelleşmenin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir ve temel ilkesi demokratik yerinden yönetim anlayışıdır. 

Finlandiya'da özgür bireyler yerel kamu hizmetlerine katılım hakkına sahiptir ve bu yolla hizmetlerin yürütülmesine etki 

etmektedirler. Finlandiya'da yerel özerklik, Anayasa ile adeta kutsanmıştır. Güçlü mali özerkliğe sahip olan Finlandiya yerel 

yönetimleri, sosyal refah ve sağlık hizmetlerine daha çok önem göstermekte, bu bağlamda en çok kamu harcamalarını bu 

hizmetler için kullanmaktadırlar. Bu harcamalar, merkezi yönetim harcamalarını geçmiştir. Bu harcamaların artmasının 

nedenleri, artan yaşlı nüfus, iç göç ve yerel yönetimlerin hizmet sunumunda başarılı olma zorunluluğudur. Vergi koyma 

yetkisine sahip olan Finlandiya yerel yönetimleri, başarısız olmakta özgür değillerdir. Artan kamu harcamaları ise ciddi mali 

riskler oluşturmuş ve buna çözüm olarak belediyeler yeniden yapılandırılmış, birleştirmelere gidilmiştir. 

Finlandiya'da tüm yerel yönetim birimleri belediyelerdir. Bu belediyeler, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim ve kültür alanlarından 

sorumludurlar. Finlandiya'da hizmet sunumu, diğer ülkelere göre daha çeşitlidir. Belediyelerin sunduğu bazı hizmetler 

yasalarca zorunlu kılınmış, bazı hizmetler de kendi isteklerine bırakılmıştır. Belediyelerin organları; belediye meclisi, belediye 
yürütme kurulu, belediye komiteleri ve belediye başkanından oluşmaktadır. Güçlü mali yapıya sahip olan Finlandiya 

belediyelerinin gelir kaynakları; gelir vergisi, emlak vergisi, satış vergisi, kurumlar vergisi ve merkezi yönetimden yapılan 

transferlerden oluşmaktadır.  

Finlandiya'nın güçlü yerel yönetim, mali özerklik, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, refah devleti olma ve birey 

haklarına saygı konularında örnek bir ülke olması, bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada öncelikle yerel 

yönetim kavramı, tanımı, yerel yönetimlerin önemi, özellikleri, tarihsel gelişimi, özerklik ve demokrasiyle ilişkisi ile ilgili 
bilgiler verilecek, daha sonra ise Finlandiya yerel yönetimlerinin tarihsel kökleri, belediye ve bölge yönetimleri, organları, 

sunduğu hizmetler ve mali yapıları ele alınacaktır.  
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Finlandiya'nın yerel yönetimler yapısını incelemeden önce, yerel yönetimler ile ilgili bazı temel kavramların kısaca 

açıklanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda öncelikle yerel yönetimler kavramı ele alınacaktır. Özerklik ve 

demokrasi terimleri açıklanarak, bu kavramların yerel yönetimler ile olan ilişkisine değinilecektir. 

2.1. Yerel Yönetim Kavramı ve Tanımı  

Kamu hizmetlerini ülkelerin başkentlerinden yürütmek mümkün değildir. Bu mümkün olsa bile etkin ve verimli bir hizmet 

sunumu gerçekleştirilemez, toplumsal fayda sağlanamaz. Ayrıca demokratik siyasi değerler gelişemez. Bazı sorun ve ihtiyaçlar, 
yerel yönetimleri ortaya çıkarmıştır. Bunlar; mahalli şartların farklılıkları, mekansal uzaklık, halkın yönetime katılımı ve halka 

iyi hizmet sunumudur (Eryılmaz, 2015:171). 

Yerel yönetim sistemlerinin oluşmasında, devletlerin tarihsel gelişim süreçlerinin; siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarına 

yön veren iç ve dış dinamiklerin büyük bir etkisi vardır. Bunun yanı sıra yerel yönetim yapılarının gelişmesinde çeşitli 
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savaşların, barış antlaşmaları şartlarının, bölgesel ve uluslararası birleşmelerin de önemli etkileri olmuştur (Parlak ve Ökmen, 

2016:81). Bu gibi nedenler, yerel yönetimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

Yerel yönetimlerin ortaya çıkışları ve ülkenin idari yapısı içerisine dahil olmaları, ekonomik, hukuksal, ve siyasi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Ekonomik neden, kıt kaynakların en uygun şekilde kullanılabilmesinin şartlarından biri olan arzın tüketici 

tercihine uydurulması gereğidir. Hukuk devleti olmanın temel ilkelerinden hareketle bir ülkede yerel yönetimin olabilmesi için 
anayasanın bu tip bir örgütlenmeye izin vermesi ve yasalar aracılığıyla görev ve yetki düzenlemelerinin yapılması 

gerekmektedir. Yerel yönetimlerde uygulanan bazı yönetsel kavramların kaynağını çeşitli sistemlerden alması, hukuksal 

ilişkinin sonucudur. Siyasal neden ise, özgürlükçü demokrasilerin temelinde yerel özgürlüklerin yer alması gerektiği inancı ve 

buna bağlı olarak yerel kendi kendini yönetim ilkesidir (Güneş, 1996:83-84). 

Devletler, iç ve dış güvenlik, adalet, ülke düzeyinde toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması, sosyal güvenliğin 

gerçekleştirilmesi gibi birçok ortak ihtiyaçların karşılanması gibi görevleri yerine getirebilmek için merkezi yönetim örgütü 

kurmuşlardır. Bunun yanı sıra taşra örgütleri de bulunmaktadır. Merkezi yönetimin bu hizmetleri zamanında, daha az maliyetle 

ve maksimum fayda sağlayacak şekilde yapması zordur. Bu nedenlerle yerel nitelikteki ortak ihtiyaçları karşılamak amacıyla 

yerel yönetim birimleri de kurulmuştur (Varcan, 2013:3-4). Kamu hizmetleri, eğer halka yakın yerden yani yerel yönetimler 

tarafından verilirse bu hizmetler hem hızlı hem de etkin bir şekilde halka ulaşır. Böylece halk memnuniyeti sağlanmış olur.  

Genel kabul gören tanımı ile yerel yönetimler;  

"belirli bir coğrafi alanda (kent, köy, il vb.) yaşayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaşamak nedeniyle 
kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacı ile kurulan, karar organları yerel toplulukça 

seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, 

üstlendiği hizmetler için kendi örgütsel yapısını kurabilen, merkez yönetimi ile ilişkilerinde idari özerklikten 

yararlanan kamu tüzel kişileridir" (Parlak ve Ökmen, 2016:20).  

Yerel yönetimlerin resmi tanımı “bir devletin ya da bölgesel yönetimin alt birimi olan, göreceli olarak küçük bir alanda, sınırlı 

sayıdaki kurumsal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasıyla görevli ve yetkili kılınmış bir kamu kuruluşu” biçimindedir. 

Ancak, “yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilmesi” biçiminde daha basit tanımlar da yapılmaktadır (Erten, 1999:32). 

Ülkenin yönetim sisteminin  bütünlüğü içinde  yer alan yerel yönetim kuruluşları, yerinden yönetim ilkesine (hizmetlerin 

topluma en yakın aşamada ve makamda götürülmesi) göre kurulur ve yönetilir. Bu kuruluşlar, belirli bir bölgede yaşayan 
insanların mahallî, ortak ve uygar ihtiyaçlarının giderilmesi ile görevlidirler. Görev ve yetkileri, kuruluş ilkeleri, gelir sistemleri 
yasama organı tarafından belirlenir. Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde hiyerarşik denetim değil, hukuka uygunluk 
denetimi yapar (Parlak ve Ökmen, 2016: 20-21). 

2.2. Özerklik Kavramı 

Özerklik, “yerel yönetimlerin yerel nitelikte olan işleri, kendi başına, kendi organları eliyle görebilmesi, bağımsız politikalar 
oluşturmaları ve bunları yapmaya olanak verecek kaynaklara sahip olabilmesidir” (Keleş, 2000). Özerklik, yönetimlerin etkin 

kararlar alarak ülke çıkarlarına daha iyi hizmetler sunabilmesini sağlamak için tanınmıştır. Burada genel çıkarlara ve yasalara 
uygunluğun ötesine geçilmemesi gerekmektedir. Özerklik, hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği sağlama aracıdır. Yerel 

yönetimlere karar alma serbestisinin ve özgürce organ oluşturma yetkisinin tanınmasındaki temel amaç, hizmet sunumudur 
(Parlak ve Ökmen, 2016:20-21). Çünkü hizmetlerin, yerinden, hızlı ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi için özerklik şarttır. 

Örneğin yerel yönetimlerin karar alma serbestisi olmasa, kararların merkezi yönetim tarafından verilmesi beklenilse; ya da 

hizmet sunumunu gerçekleştirecek olan organın merkezi yönetimden gelmesi beklenilse, hizmet sunumu çok yavaş 

gerçekleşecektir. Ayrıca yerel yönetimler halka daha yakın olduğu için halkın ihtiyaçlarını daha iyi saptamaktadır.  

Özerklik, bir toplumda demokrasinin gerçekleşmesinde ve insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında bazı kurumlar için ana 

unsur sayılmakta, birtakım hizmetlerin bu tür kurumlar aracılığıyla yürütülmesinde ülke çıkarları açısından yarar görülmektedir. 
Özerklik, merkezi yönetimin ve bürokrasinin sakıncalarını gidermek için düşünülen bir yönetim biçimidir. Yerel yönetimlerin 
karar organlarının seçimle işbaşına gelmeleri ve kendi işlerini organları eliyle dışarıdan bir müdahale olmaksızın görmeleri ve 
tüzel kişiliğe sahip olmaları, bu kuruluşlara demokratik ve özerk kuruluş özelliği kazandırmaktadır (Parlak ve Ökmen, 2016:54). 
Özerkliğin, siyasi, idari ve mali olmak üzere üç boyutundan söz edilebilir. Bu üç boyut, yerelleşmenin ve yerel özerkliğin 

tamamlayıcı etkenleridir:  

 Siyasi özerklik, yerel bölgenin kendi sınırlarıyla ilgili alanlarda yasa çıkarma yetkisinin olması ve özgürce davranmasını 

sağlayan bir sistemdir (Geray, 1995). 

 İdari özerklik, yerel yönetimlerin, işlerini merkez yönetiminin müdahalesi olmadan, kendi bünyesindeki organların 

kararları doğrultusunda serbest bir şekilde yürütebilmeleridir (Eryılmaz, 2015:174). Yerel yönetimler, yürütülmesi 
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kendilerine ait olan kamu hizmetleri ile ilgili kararları almak, tercihleri yapmak, mali kaynak bulmak ve hizmetleri 

yürütmek için gerekli iç örgüt yapılarını kurmak bakımlarından idari özerklikten yararlanırlar (Parlak ve Ökmen, 

2016:21). 

 Mali özerklik, yerel yönetimlerin yetkileri dahilinde serbest bir şekilde kullanabilecekleri görevleri ile orantılı gelir 

kaynaklarına sahip olmasıdır. Mali kaynaklarının ciddi bir bölümünün, kanun çerçevesinde oranlarını kendilerinin 
belirleyeceği yerel vergi ve harçlardan oluşması gerekmektedir (Eryılmaz, 2015:174). Mali özerklik, toplam yönetim 

harcamaları ve toplam vergi gelirleri içerisinde yerel yönetimlerin payına göre ve öz gelirlerinin kendi bütçeleri içindeki 

miktarına göre belirlenebilir. Yerel yönetimlerin öz gelirleri ve toplam vergi gelirlerinden ayrılan miktar arttıkça mali 

özerkliklerinin arttığı söylenebilir (Güner'den aktaran Yıldız, 2014:7-8). 

2.3. Yerel Yönetimlerin Önemi  

Geliştirilmeye ve korunmaya muhtaç kurumlar olan yerel yönetimlerin önemi özetlenecek olunursa (Eryılmaz, 2015:175);  

 Yerel yönetim organlarının üye ve yöneticileri, o bölgede yaşayan halkın içinden seçilmektedir. Dolayısıyla bu kişiler, 

bulundukları bölgenin sorunlarını daha iyi değerlendirerek gerekli çözümleri üretebileceklerdir 

 Yerel yönetimler, demokratik sorumluluğu güçlendirerek yerel ihtiyaçlara daha duyarlı olur 

 Yerel yönetimler, yerel nitelikteki görevleri merkezi yönetimden devralarak onun yükünü hafifletmiş olurlar 

 Yerel yönetimler, özerk ve halka yakın olmaları nedeniyle girişimcilikleri yüksektir. Teşebbüs güçlerini kullanarak yeni 

hizmet yöntemleri geliştirebilirler 

 Yerel yönetimler, politikanın "mektebi" olarak kabul edilirler 

 Yerel yönetimler, güçlü merkezi yönetime karşı bir denge ve fren unsuru oluşturabilirler. 

Etkin bir demokrasi, ancak yerel yönetimlerin varlığı ve etkinliği  ile gerçekleştirilebilir. Yerel yönetimlerin katılım, etkinlik, 
demokrasi, özgürlük gibi değerleri, demokrasinin ilkeleri ile örtüşmektedir. Yerel yönetimlerde uygulanan demokrasi, ülke 

genelinde de gerçekleşecektir. Katı merkeziyetçi yönetim, yerel yönetimleri merkezi yönetime bağlı kılarak demokrasinin 

gelişmesini engeller. Bu bağlamda yerel yönetimlerin etkin olması, merkezi yönetimin sınırlandırılmasını sağlayarak onun 

yükünü hafifletmekte ve yönetimin hantal yapıdan kurtulmasını sağlamaktadır.  

2.3.1. Yerel Yönetimlerin Özellikleri 

 Yerel yönetimlerin belli başlı özellikleri şunlardır (Kalabalık, 2005: 1-2):  

 Anayasal olarak merkezi idareden ayrı bir yerel birimin olması 

 Gelirlerini arttırma yetkisine sahip olmasının yanında kendine has gelir, bütçe ve muhasebesinin olması  

 Kendine özgü uzman personelinin olması  

 O bölgede yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarının gerektirdiği kararları almak ve politikaları üretmek üzere, o bölgenin 

halkının seçtiği kişilerden oluşan bir yerel meclise sahip olması  

 Merkezi yönetimin, idarenin bütünlüğü gereği yerel yönetimler üzerinde tavsiye ve denetim yetkisine sahip olmasının 

dışında başka bir fonksiyona sahip olmaması 

 Yerel yönetimler, yerel yaşama ve yereldeki sorun ve ihtiyaçlara yakın olma üstünlüğüne sahiptir 

 Halkın dilek ve istekleri daha isabetli değerlendirilmekte ve daha hızlı ve etkin kararlar alma imkanı sağlamaktadır 

 Yerel yönetim hem demokratik bir kurum olma, hem de topluma etkin ve verimli bir hizmet sunmak zorundadır. 

Yerel yönetimlerin merkezi idareden ayrı bir birim olması, kendine has gelirlerinin olması, kendi personelinin olması, özerk 

olduğunun göstergesidir. Özerklik ise, demokrasinin gelişmesinde ve insan hak ve hürriyetlerinin korunmasında temel öğedir. 

2.3.2. Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi 

İlk yerel yönetimler, daha çok merkezi yönetimin görevlerini yürütmekteydiler. Bu anlamda yerel yönetim ile kent, aynı 

statüdeki kavramlar olarak bilinmektedir. İlk kentlerin Mezopotamya ve Mezo-Amerika'da görüldüğü kabul edilmektedir 

(Sjoberg'den aktaran Parlak ve Ökmen, 2016:24). Bunun yanında Antik Site, belirli bir toprak üzerinde yaşayan ve kendi 

kendini yöneten insanların oluşturduğu en küçük demokratik bir idari birimdi ve karar alma yetkilerini içeren siyasal bir işlevi 
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yürütmekteydi. Roma imparatorları siteyi ve sitenin sosyal ve siyasal özerkliğini yıktı ve komünler ortaya çıktı. Komün 

geleneğini demokrasinin temeli, komünleri de demokrasi hücreleri olarak değerlendirmek doğru olur (Parlak ve Ökmen, 

2016:23-24). 

Onuncu yüzyıldan itibaren ticaretin canlanması, zanaatkarlar ve tüccarların loncalar içinde teşkilatlanmaya başlaması, haftalık 

panayır ve pazarların kurulması gibi gelişmeler sonucunda şehirlerin nüfusu artmış ve burjuva sınıfı meydana gelmiştir. 

Şehirler, feodal beylerden bağımsızlıklarını almak, kendi kanunlarını yapmak ve yargılama sistemlerine sahip olmak için büyük 

bir mücadele girişimi başlatmışlardır (Kalabalık, 2005:39). 

Ortaçağlarda ve özellikle 1050 ve 1250 yılları arasında Hıristiyan dünyasında burjuva kentinde ve komünlerde yaşayan insanlar 
feodal beylerden bir takım yerel özgürlükler talep etmişlerdir. 1250 yıllarında Roma Hukukunun yeniden canlanması ile birlikte 

yerel yönetimler önem kazanmıştır (Demirci, 2006:7). 16. yüzyıldan itibaren imparatorlukların merkezi yönetimleri 

güçlenmiştir. Bu da komünlerin gerilemesine ve giderek özerklilerini kaybederek merkezi yönetimin hakimiyetine girmelerine 

yol açmıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde yeniden açılmış ve yerel yönetimler demokratikleşerek gelişme imkanı bulmuştur 
(Dursun ve Al, 1998:93-94).  

Yerel yönetimler, 19. yüzyılda belediyeleşmiştir, 20. yüzyıla doğru yönetsel bölünüşte, temel yönetim birimleri olmuştur. Bu 

süreçte "belediyeler, devletin bir parçası değil, sivil toplumun bir parçası" olarak faaliyette bulunmaya başlamışlardır. Belediye 
özerkliğinin  çok  geliştiği bu dönemde belediyeler, hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamakta, hem de demokratik gelişmenin 

hızlanmasına yardımcı olmaktaydılar 20. yüzyılın başından itibaren yerel yönetimlerin yapısı değişmiş ve "belediyeler, merkezi 
yönetimin bir parçası olarak gereklidir" anlayışı egemen olmaya başlamıştır (Görmez, 1997:31).  

Bu dönem, yerel yönetimler için"altın çağ" olarak adlandırılabilir. Bu dönemde yerel yönetimler, zorunlu hizmetler için yeterli 
kaynak bulabilmiş ve halka merkezi yönetimin sunduğundan daha fazla hizmet sunma imkanı bulabilmişlerdir (Parlak ve 

Ökmen, 2016:28). Refah devleti yapılanması çerçevesinde oluşan yönetsel yapı, 1960'lı yılların sonlarına doğru refah devleti 

politikalarının zayıflamaya başlaması ve bunun adem-i merkeziyetçi ve esnek bir zemin hazırlamasıyla yeni bir döneme 

girmiştir. Bu süreçte kamu yönetimi ve  yerel yönetimlerde önemli dönüşümler meydana gelmiştir. Bu çerçevede refah devleti 

politikaları süreç içerisinde güçlerini kaybederek yerlerini girişimci ve piyasaya dönük yeni liberal politikalara bırakmaya 

başlamıştır. Bu politikalar, 1970 ve 80'li yıllarda ivme kazanan küreselleşme süreciyle birlikte yerelin ön plana çıkmasına 

zemin hazırlamıştır (Aydınlı, 2004: 88).  

2.3.3. Yerel Yönetimler ve Demokrasi İlişkisi 

Yaşanılan çağda yerel yönetimlere demokratik kurumların önde gelenlerinden biri gözüyle bakılmaktadır. Çünkü yerel 

yönetimler, halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir (Keleş ve Yavuz, 1989:24). Yerel 
yönetimler, demokrasinin başlıca öğeleri olan halkın yönetime katılımı, çoğunluk ilkesi, yöneticilerin danışmaya önem vermesi 

ve daima hesap verme sorumluluğu içerisinde olmalarını hissetmeleri gibi değerleri içinde bulundurması suretiyle demokrasinin 
gerçekleştirilebilmesine  zemin hazırlamaktadır (Parlak ve Ökmen, 2016:52). 

Yerel yönetimler ile demokrasinin birlikte anılmasının temeli komün yönetimlerine dayanmaktadır. Komünler, bulundukları 

dönemde demokrasi birimleri olarak kabul edilmişler ve iktidara karşı eşitliğin, özgürlüğün, katılımın ve kendi kendini 

yönetmenin örneğini oluşturmuşlardır. Yerel yönetimlerde demokrasinin daha kolay uygulanabileceğini ve doğrudan temsil ile 

karar süreçlerine katılımın daha yüksek olabileceğini söylemek mümkündür. Yerel düzeyde demokrasi olmadan ulusal düzeyde 

demokrasi olması beklenemez. Dolayısıyla yerel yönetimler, halkın sorumluluk duygusunu ve siyasal  bilincini geliştirerek 

demokratik rejimin uygulanmasında rol oynamaktadırlar (Varcan, 2013:134). 

Yerel topluluklar, kendilerini yakından ilgilendiren konularda özgür bir şekilde karar aldıkları, demokratik yol ve yöntemleri, 

demokratik ilkelere ve davranışlara alışkanlığı yerel yönetimler sayesinde kazanırlar. Böylelikle özgürlüğü geliştirerek, keyfi 
yönetimlere karşı vatandaşları koruyarak siyasal ve ekonomik gücün yoğunlaşmasını ve tekelleşmesini önleyebilmektedirler 

(TMMOB, 1998). Yerel yönetimlerde gösterilecek başarı, demokrasinin gelişmesine ve ülke düzeyinde bu alanda bir barışçıl 

ortamın oluşturulmasına yardımcı olacaktır (Parlak ve Ökmen, 2016:51). 

Yerel yönetimler hakkındaki temel varsayımlar, ülkeden ülkeye değişmektedir. Bunun nedeni, ülkelerin yönetimsel farklılıkları 

olabileceği gibi, yerel yönetimlerin tarihsel gelişimindeki farklılıklar da olabilir. Yerel yönetimler, batı toplumlarında doğal bir 

oluşum süreci gösterekte iken; doğu toplumlarında ve azgelişmiş ülkelerde, devlet eliyle gerçekleştirilen yapay bir oluşum 

süreci göstermektedir (Güneş, 1996:87). Yerel yönetimler, gelişmiş ülkelerde çok güçlendirilmiş, gelişmemiş ülkelerde ise 

güçlendirilemememiştir. Çünkü gelişmemiş ülkelerde genel itibariyle katı merkeziyetçi bir  yapılanma mevcuttur. Bundan 

dolayı gelişmemiş ülkelerde demokrasi de uygulanamamaktadır. Bunda eğitim seviyelerinin ve bilgi iletişim teknolojilerinin 

kullanımı önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek olduğu için bilgi ve iletişim teknolojileri 
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kullanılmaktadır; gelişmemiş ülkelerde ise eğitim seviyesi düşük olduğu için bilgi ve iletişim teknolojileri etkin 

kullanılamamaktadır. Ayrıca eğitim seviyesinin yüksek olması katılımı arttırarak demokrasinin de gelişmesini sağlamaktadır.  

Yerel yönetimlerin katılım, etkinlik, demokrasi, özgürlük gibi değerlerle birlikte anılmaları, demokrasinin dört temel ilkesi olan 
çoğunluğun yönetimi, azınlığın haklarının korunması, siyasal eşitlik ve seçimlerin düzenli olarak yapılması gibi ilkelerle 

örtüşmeleri ve de bu nedenle toplumun demokratikleştirilmesindeki etkilerinden dolayı bu birimlere yerel demokrasi 
denilmektedir (Görmez, 1997:69). Yerel yönetimlerin temelinde yerel demokrasi değerleri yatmaktadır. Bu değerler, yerel 

toplulukların kendi kendilerini özgürce ve demokratik yollarla yönetmelerini öngörmektedir. Yerel yönetim kuruluşları, 

demokratik değerlerin yanında üstlendikleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetime göre daha etkin ve verimli 

kuruluşlar olarak değerlendirilmektedir (Parlak ve Ökmen, 2016:21). 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, yerel yönetimlerin demokratik yapılanmanın ön şartı olmasının nedeni, karar süreçlerine 

katılımı sağlamalarıdır. Katılımın artmasında başta bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve küreselleşme sürecinin büyük etkileri 

vardır. Yerel yönetimler, yapıları itibariyle bireylere yakın olduklarından dolayı katılımcı oldukları düşünülmektedir. 

Demokrasi kuramına göre katılım, her türlü sosyal hedefi ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen bir süreci 

ifade etmektedir. Toplumsal hedefler, katılım aracılığıyla yöneten ile yönetilenin işbirliği ve etkileşimiyle belirlenmektedir. 
Katılım kavramını sadece seçimlerde oy kullanmak olarak değerlendirmemek gerekir. Vatandaşların karar alma sürecini 

etkileyen bütün davranışları katılım olarak değerlendirilmelidir (Varcan, 2013:135-137). Vatandaş sesini duyurmalı, ortak 

sorunların çözümünde aktif rol oynamalıdır.  Kent planlaması, çevre koruma gibi konularda halka danışılabilir. 
 

3. FINLANDIYA 

338.145 km2’lik alana sahip olan Finlandiya, Avrupa’nın beşinci büyük ülkesidir. Kara alanlarının yaklaşık %70’i ormanlarla 

kaplıdır ve Avrupa'nın en az nüfusa sahip ülkelerinden bir tanesidir. Kilometrekareye düşen kişi sayısı 17'dir. Başkenti 

Helsinki’dir. Gayrisafi yurtiçi hasılası 155,3 milyon avro, resmi dillerinin %92,9'u Fince, %5,5'i de İsveçce, 1,6’lık kısım ise 

diğer dillerdir. İşsizlik oranı, %8,8'dir (Çelen, 2013:84).  
3.1. Finlandiya Yerel Yönetimlerinin Tarihsel Kökleri 

Fin yerel yönetimlerinin temelinde, kendilerini ilgilendiren konularda, toplu bir şekilde karar vermenin özgür bireylerin hak ve 
ödevleri olduğuna, kendilerini ilgilendiren kararların, onların rızası olmadan alınamayacağına ilişkin anlayış yatmaktadır. 

Finlandiya'da  kendi kendini yönetim anlayışının uygulamaya yansıması, özgür bireylerin kırsal alanlarda yerel işlerle ilgili 
olarak yaptıkları "Thing" adı verilen toplantılar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Hükümdar, 15. yüzyılın başlarında Thing'leri hem 

kırsal alanların yönetiminden, hem de yargı işlerinden sorumlu olacak "il yargıçlığı" kurumuna dönüştürmek istemiş ancak 

toplum bu yönetsel düzenlemeyi benimsememiş, böylece yargıçlık birimi varlığını sürdürememiştir. Bunun yerine her kilisenin 
kendi bölgesindeki bireyler tarafından oluşturulan meclis dinsel konuların yanında sosyal yardım, gerektiğinde yardımda 

bulunmak için ortak tahıl ambarı oluşturulması, yangın söndürme ve ilköğretim gibi yerel nitelikteki işleri de özerk yerel 
yönetim anlayışı içinde yürütmeye başlamıştır. Bu düzen 19. yüzyıla kadar devam etmiş, bu yüzyılda köy düzeninde dinî 

örgütlenme ile yerel yönetim örgütlenmesi tümüyle birbirinden ayrılmıştır (Yalçındağ, 1996:71-72). 

Finlandiya'da kentsel yerleşim yerleri ise Orta Çağ'da bile kendi kendilerini yönetmekteydiler. Finlandiya'nın önemli 

noktalarında Orta Çağ'ın başlarından itibaren ticaret merkezli yerleşim yerleri oluşmaya başlamıştır. Ticaret ve el sanatlarının 

belirli merkezlerde toplanması, hem feodalitenin yıkılması hem de ticaret ve üretimin denetim altında tutularak, kraliyet 

vergilerinin kolaylıkla toplanmasına olanak sağlamaktaydı. Bu nedenle krallar kentlerin kendi kendini yönetme taleplerini 

destekleyerek kentlere özgür kent yönetimi yetkileri veren fermanları imzalamışlardır. 19. yüzyılda gerçekleştirilen 

düzenlemelere kadar Fin belediye yönetimlerine kentlerin varlıklı kesimi, yani tüccarlar, tüketim eşyası üreticileri ve 

zanaatkarlar egemendi. Bunlar, meclisler aracılığıyla kentlerin can ve mal güvenliği, yolların yapım ve bakımı, yapı ruhsat ve 

denetimi, yangın söndürme, yoksul ve hastalara yardım ve bakım, eğitim gibi hizmetlere ve vergi toplanmasına ilişkin kararları 

alma yetkisine sahiptiler (Yalçındağ, 1996:72).  

1865 ve 1873 yıllarında kırsal alan ve kent belediye yasalarının kabul edilmesi ile yerel toplulukların kendi kendilerini yönetme 

geleneğinin günün şartlarına göre yönetim sistemine yansıması istekleri kabul edilmiştir. Yine de belediye seçimlerinde oy 

verme hakkı yalnızca vergi ödeyenlere tanınmaktaydı. 1917 yılında yapılan düzenleme ile tüm hemşerilere seçme hakkı 

tanınmıştır. 1976 yılına gelindiğinde ise daha etkili temsil, daha çok katılım ve daha az merkezi yönetim etkisini öngören 

bugünkü belediye yasası yürürlüğe girmiştir (Yalçındağ, 1996:72). 1977 yılında tek tip Yerel Yönetim Yasası çıkarılmış ve 

kırsal belediyeler ile diğer yerel yönetim birimleri arasındaki farklılıklar kaldırılmış, aynı yasa kapsamına alınmıştır. 1989'da 
yeni düzenlemeler yapılarak yerel özerklik geliştirilmiştir. 1995’te yeni Yerel Yönetim Yasası çıkarılarak belediyelere daha 

geniş yetkiler tanınmıştır. Son yıllarda ise yapılan reformlarla birlikte belediyelerin sayıları azaltılarak birleşmeye teşvik 
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edilmiştir (Moisio vd; Localfinland.fi, History'den aktaran Karakurt ve Ela, 2017:37). Küreselleşmenin beraberinde getirdiği 

değişimler ve artan hizmet talepleri, yönetimde reform yapılmasını zorunlu kılmıştır.  

3.2. Finlandiya’nın Kamu Yönetimi Yapısı 

Üniter bir devlet yapısına sahip olan Finlandiya’da devletin en üst organları Cumhurbaşkanı, Parlamento ve Hükümet’tir. Kamu 

yönetimi, merkezi yönetim ve belediyelerden oluşmak üzere iki kademelidir ve bu iki kademe arasında orta düzeyde yönetim 

birimleri de bulunmaktadır. Merkezi yönetim; merkezi yönetim, bölgesel yönetim ve yerel yönetim organlarından oluşmaktadır. 

Merkezi yönetim; 12 bakanlık, devlet sekretaryası, devlet ajans ve daireleri ile devlete ait iktisadi teşebbüslerden oluşmaktadır 
(Karakurt ve Ela, 2017:33). 

3.2.1. Finlandiya'da Yerel Yönetimler 

Finlandiya, yerelleşmenin en üst seviyede olduğu ülkelerden bir tanesidir. Finlandiya'da yerel yönetimler, yerel ihtiyaç ve 

tercihlere daha iyi cevaplar vermek ve halka karşı hesap verebilirliği sağlamak amacıyla düzenlenmiştir (Karakurt ve Ela, 

2017:32). Finlandiya yerel yönetim sisteminin en önemli  temel özellikleri; demokratik yerinden yönetim anlayışının temel ilke 

olması, temsili kurul ve komitelerin sisteme egemen olması, hemşerilerin yerel kamu hizmetlerine katılım hakkına sahip 

olmaları ve bu şekilde hizmetlerin yürütülmesini etkileyebilmeleridir. Sistemin niteliklerini belirleme konusunda son söz hakkı 

yasama organına aittir. Fakat yerel yönetimler özel bir yasa ile izin almaksızın yeni görevler üstlenebilmektedirler (Yalçındağ, 

1996:71).  

Yerel yönetimler, anayasaya göre yerinden yönetim anlayışına göre kurulurlar. Finlandiya'da yerel özerklik, anayasal bir 

hüküm ve kutsal bir hak olarak kabul edilmiştir (Parlak ve Ökmen, 2016:125). Yerel yönetimlerin en kapsamlı işlevi, sosyal 

refah ve sağlık hizmetleridir. Yerel makamlar, yasalarca kendilerine verilen bu hizmetleri yerine getirirler. Sosyal refah ve 
sağlık hizmetleri hakkı, tüm nüfusun en temel hakkıdır (http://www.localfinland.fi/en/authorities/social-and-health-
services/Pages/default.aspx). Finlandiya yerel yönetimleri de nüfusun bu temel hakkını en iyi şekilde sağlamaktadır. 

Ülke ekonomisi içinde yerel yönetimlerin önemi büyüktür. Yerel yönetim harcamaları, ülkenin GSYİH'nın beşte birini 

kapsamaktadır. Bütçe açığı ise yok denilecek kadar azdır.  Bu nedenle ülke ekonomisi üzerinde AB ortalamasının çok 

üzerindedir. Finlandiya yerel yönetimlerinin başlıca gelir kaynağını vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirleri, toplam yerel 
gelirlerin yaklaşık yarısını oluşturmakta, yerel yönetim harcamalarının yarısından fazlasını ise sosyal refah ve sağlık 

harcamaları oluşturmaktadır. Ardından eğitim ve kültür harcamaları gelmektedir. Başlıca gider kalemleri ise personel ücretleri 
ve bunların sosyal güvenlik ödentileridir (Çelen, 2013:83-84).  

Yerel yönetimler ile ilgili hizmetler, Maliye Bakanlığı’nda Belediyeler ile İlişkiler Başkanlığı altında örgütlenmektedir. Bu 
birim, belediyelerin görevleri ve hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin hazırlanmasından, bunların idari yapılanmalarının 

geliştirilmesinden, mali yapılarının ve bütçesel zorunluluklarının şekillendirilmesinden ve merkezi yönetim ile ilişkilerinin 
düzenlenmesinden sorumludurlar. Maliye Bakanlığı, belediye gelirlerinin ve vergilerinin toplanmasından da sorumludur (Çelen, 

2013:88). Yerel yönetimler, bölgeler ve belediyeler düzeyinde temsil edilmektedir. "Bölgesel Konseyler", üye belediyelerin 

oluşturduğu ortak belediye yönetim kurulllarıdır (Akarçay, 2017:354). 2017 yılı itibariyle Finlandiya'da 311 belediye 
bulunmaktadır (https://www.localfinland.fi/expert-services/finnish-municipalities-and-regions) ve 20 bölgeye ayrılmıştır 

(Parlak ve Ökmen, 2016:126). 

3.2.2. Bölge Yönetimleri  

Bölge yönetimleri Yerel Yönetimler Yasası tarafından şart koşulmuş yeni bir uygulamadır. Her belediyenin bir bölge 

yönetimine üye olması gerekmektedir. Belediyelerin bölge yönetimine üye olmama, bağımsız hareket etme gibi bir hakları 

yoktur. Bölgeler, bölge meclislerince yönetilmektedir ve belediye meclisleri içerisinden seçilen üyelerden oluşmaktadır. Bölge 

meclisleri coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak birbirine benzeyen belediyelerin kendi aralarında yapmış oldukları bir 

anlaşmayla kurulmaktadırlar. Bölge yönetim kurulları, bölge yönetimlerinin yürütme organıdır. Bu kurulların üyeleri bölge 

meclisi tarafından seçilmektedir. Bölge yönetimlerinin yereldeki icra görevini ise bölge ofisleri yerine getirmektedir. Bölge 
yönetimlerinin bölgesel kalkınmaya yönelik politikaların oluşturulması, uluslararası yerel yönetim işbirliklerinin kurulması, 

bölgenin fiziki ekonomik ve sosyal planlamalarının yapılması ve ulusal ölçekte bölgeler arası entegrasyonun güçlendirilmesi 

gibi temel görevleri vardır (Çelen, 2013:92-93). 

3.2.3. Belediyeler 

Ülkedeki tek yerel yönetim yapısını belediyeler oluşturmaktadır. Belediye sınırlarında yaşayan halk, dört yılda bir, en yüksek 

yetkili organ olan yerel konseyi seçmektedir. Konsey de bir kurul seçer ve bu kurul genel yönetim ve idari organizasyondan 

sorumludur. Farklı belediye hizmetlerini yönetecek olan komiteleri de bu yerel konsey seçmektedir. Finlandiya belediyelerinin 

görev ve yetki alanı oldukça geniştir. Belediye komiteleri, eğitim, kültür, sosyal yardım, çevre, teknik altyapı ve toplum sağlığı 
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gibi ana görevleri yerine getirmektedirler (Parlak ve Ökmen, 2016:127). Kırsal ya da kentsel yöre farkı olmadan tüm yerel 

yönetim birimleri "belediyeler" olarak adlandırılmaktadır. Bu belediyeler, bir anayasa kurumudur. Anayasa'ya göre "Finlandiya, 
özerk belediyelere bölünmüştür." Aynı kavram, Yerel Yönetim Yasası'nda da geçmektedir (Yalçındağ, 1996:73). Görüldüğü 

gibi Finlandiya belediyelerinin özerkliği, anayasal garanti altına alınmıştır. 

Hukuken tüm belediyeler eşittir ve gelir vergisi koyma yetkileri vardır. Belediyelerdeki vergi düzenlemelerinin başında, gelir 
vergisi formundaki belediye vergisi gelmektedir. Belediye vergisi, gelir farkı gözetilmeksizin tüm yurttaşlar için uygulanırken 
müterakki vergi, düşük gelirli yurttaşlar için yapılan indirimleri dengelemek için gelir esaslı olarak düzenlenmektedir. 

Belediyeler, belediye vergisinin yanında devlet bütçesinden de pay almaktadır. Bu pay, belediyelerin vergi gelirleri arasındaki 
farkı dengelemek amacıyla belediyelerin varlıklarına endeksli bütçe hesaplı olarak belirlenmektedir. Belediyeler, ek olarak, 

emlak vergisi ve kendi yetki sınırları içinde faaliyet gösteren ticari işletmelerin ödediği kurumlar vergisinden de pay almaktadır 

(Aydın ve Erdoğan, 2017). Dolayısıyla mali özellikleri güçlenmiştir. Bu durum, hizmet sunumunda etkinliği ve yerel 

demokrasinin güçlenmesini sağlayacaktır.  

Finlandiya’da nüfusun yaşlanması ve iç göç, hizmet talebininde artış meydana getirmiş ve dolayısıyla belediyenin sunduğu 

hizmetler için yapılan harcamalarda da artmıştır. Bu durum birçok belediyede mali problem meydana getirmiş ve belediyelerin 

hizmet sunumundaki yeterliliğinin tartışılmasına sebep olmuştur. Artan sorunlara çözüm bulmak ve hizmet sunumunda etkinliği 

sağlamak amacıyla belediyelerin birleştirilmesi yoluna gidilmiş ve bu nedenle son yıllarda belediye sayılarında önemli ölçüde 
azalma olmuştur (Karakurt ve Ela, 2017:32). Finlandiya da günün şartlarına göre yönetimde yeniden yapılanmaya gitmiştir. 
 

3.2.3.1. Belediyelerin Sunduğu Hizmetler 

Belediyelerin temel sorumluluk alanları sosyal hizmetler, sağlık, eğitim ve kültürdür. Sosyal hizmetler ve sağlık alanındaki 

temel sorumluluklar;  çocuklara, yaşlılara ve engellilere yardım, birinci derece koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin 

verilmesi, çevresel yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Eğitim ve kültür alanındaki temel sorumluluk alanları ise okul öncesi, 
ilk ve orta eğitimin verilmesi, yetişkinlere yönelik mesleki kursların açılması, kütüphanecilik, gösteri merkezilerinin kurulması 

gibi alanlardır. Bunların haricinde enerji, trafik, kamu taşımacılığı, imar ve iskan, yol yapımı ve bakımı, itfaiye ve kurtarma, 
çevre korunması, su ve kanalizasyon gibi altyapıların oluşturulması da sayılabilmektedir (Çelen, 2013:98). 

Finlandiya’da belediyeler şu kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur (Aydın ve Erdoğan, 2017);  

 Koruyucu, temel ve uzmanlaşmış sağlık hizmetleri,  

 Diş sağlığı bakımı,  

 Çocuk yuvaları,  

 Yaşlı bakımı,  

 Engelli bakımı,  

 Geçim güvenliği,  

 Çocuk koruma,  

 İlköğretim okulları,  

 Akademik Liseler,  

 Orta Öğretim Meslek Okulları,  

 Yüksek Öğretim Meslek Okulları,  

 Halk Eğitim Merkezleri,  

 Halk Kütüphaneleri,  

 Gençlik Merkezleri,  

 Kamu egzersiz tesisleri,  

 Altyapı ve arazi kullanımı,  

 İmar,  
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 Toplu taşıma,  

 Şehir içi sokakların bakımı,  

 Su,  

 Enerji,  

 Atık Yönetimi,  

 Yerel ekonominin ve istihdamın teşvik edilmesi,  

 Gıda güvenliği denetimi,  

 Hayvan muayenesi,  

 Çevre koruma teftişi,  

 Otopark ve park alanları,  

 Toplu taşıma ödeme uygulaması. 

Belediyelerin sosyal yardım yasası ve bazı özel yasalar aracılığıyla çeşitli türde sosyal yardım hizmetlerini yürütmeleri zorunlu 
kılınmıştır. Bu hizmetlerin ülkede giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak yaşlılar için yoğunluk kazandığı görülmektedir. 

Belediyelerin sosyal hizmet görevlilerinin bakacak kimseleri olmayan yaşlıların evlerini düzenli olarak ziyaret ederek onların 
evlerinin temizlenmesi, bireysel temizliklerinin yapılması, ilaçlarının verilmesi, beden egzersizlerinin yaptırılması, gazete ve 
kitap okunması, vb. hizmetleri yerine getirmektedirler. Benzer hizmetler, çok çocuklu ailelerde çocukların yetiştirilmesi, aile 
yaşamı ile ilgili danışmanlık sağlanması biçiminde yerine getirilmektedir (Yalçındağ, 1996:76-77). Finlandiya belediyeleri, 
bireye oldukça önem vermektedir. 

İhtiyacı olan ailelerin üç yaşın altındaki çocukları için kreş, tüm çocukları için yuva hizmeti verilmesi, alkol ve uyuşturucu 
bağımlıları ve özürlüler için bakımevleri kurulup işletilmesi, yasalar tarafından zorunlu kılınmıştır. Belediyeler hemşehrilere 

yasal konularda danışma hizmeti vermek, çiftçilerin tatil yapmak istemeleri durumunda tarım ve hayvancılık işlerinin 

aksamaması için, çiftliklerinde çalışacak personel bulmak gibi hizmetleri de yürütmektedirler (Yalçındağ, 1996:77). Ayrıca 

Finlandiya'da bilgi ve iletişim teknolojileri iyi bir şekilde kullanılarak ülkenin kırsal bölgelerine kadar, özellikle eğitim ve 
sağlık hizmetleri götürülmektedir (Koçak vd., 2017:72). Gelişmiş bir ülke olarak Finlandiya, bilgi ve iletişim teknolojilerini 
etkin olarak kullanmaktadır. Bundan dolayı Finlandiya belediyeleri kırsal bölgelere hizmet götürmekte zorlanmamaktadırlar. 

Oradaki vatandaşların hizmetleri de etkin bir şekilde sağlanmaktadır. 

Belediye Meclisi: Finlandiya belediyelerinin karar organıdır. Yürütme ise, meclisin oluşturduğu bir yürütme kurulu tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Belediye meclisi, dört yıl için doğrudan yerleşikler tarafından seçilen üyelerden oluşmaktadır (Council 
of Europe'den aktaran Çelen, 2013:90). Meclisin görevleri; belediye işleri ile ilgili yönetmelikleri yapmak, yürütme organı ve 

yönetim birimlerinin çalışmalarını ilgilendiren ilkeleri ve kuralları belirlemek, personel kadrolarını oluşturmak, seçimlik 

görevler için seçimleri, önemli görevler için atamaları gerçekleştirmek, belediye bütçesini onaylamak, borçlanma, fon 

oluşturma kararlarını vermek, mali denetçilerin raporlarını görüşerek karara bağlamak, belediyenin sektörel planları ile arazi 
kullanım (imar) planlarını onaylamak, belediye gelir vergisi oranları ile hizmetlerden alınacak ücretleri ve harçları belirlemek 

biçiminde özetlenebilmektedir. Meclisin önemli bir görevi de meclis başkanını atamaktadır (Çelen, 2013:91). 

Belediye Yürütme Kurulu: Belediye meclisi, en az yedi üyeden oluşan bir yürütme kurulunu iki yıl için seçmektedir ve kurulun 

başkan ve yardımcıları da meclis tarafından belirlenmektedir. Yürütme kurulunun temel görevleri; belediye hizmetlerinin 

yürütülmesini sağlamak, belediye çıkarlarını korumak ve temsil etmek, meclisin kararlarının uygulanmasını sağlamak, meclisçe 

ele alınacak konularla ilgili hazırlıkları yapmak, belediyece kurulan çeşitli komisyonların çalışmalarını gözetmek ve 

denetlemek biçimindedir (Yalçındağ, 1996:79). 

Belediye Komiteleri: Finlandiya belediyelerinin yürütme işlevi, yürütme kurulları ve bazı komisyonlarca paylaşılmaktadır. Bu 

komisyonların bazılarının kurulması yasalarla zorunlu kılınmış, zorunlu olanların dışındakileri kurup kurmamak ise belediye 

meclislerine bırakılmıştır. Belediye meclisleri, komisyon ve kurulların üyelerini, çoğunlukla meclis dışından dört yıl için 
seçmektedir  (Yalçındağ, 1996:79). Yasalarla kurulması zorunlu olan tek komite, denetim komitesidir. Meclis tarafından 

görevlendirilen denetim komitesi, belediyelerde performans denetimi yapar. Yani verimli bir şekilde hizmet üretilip 

üretilmediğini denetlemektedir (Moisio vd.'den aktaran Karakurt ve Ela, 2017:43). Bu komiteler, sağlık, sosyal refah, eğitim, 

çevre, altyapı ve kültür hizmetlerinin yerel düzeyde üretilmesi ve yönetilmesi gibi görevleri yerine getirmektedirler. Belediye 
meclisi, yürütme kurulu ve komite üyeleri, yerel politikacılardan oluşmaktadır (Çelen, 2013:92). 
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Belediye Başkanı: Belediye başkanı, belediye meclisi tarafından başkan yardımcıları arasından, bir seçim dönemi boyunca 

görev alması için seçilmektedir. Belediyeyi yönetmek ve Belediye Yönetim Kurulu’na başkanlık etmekle sorumludurlar (Aydın 

ve Erdoğan, 2017). Başkanın görevleri; meclis kararlarının uygulanmasını sağlamak, belediye hizmetlerinin yürütülüşünde 

eşgüdümü sağlamak, yönetsel etkililiğin ve verimliliğin sağlanmasını gözetmektir. Başkan, görevlerini yürütmede meclise karşı 

sorumludur (Yalçındağ, 1996:78). Finlandiya'da belediye başkanı, Avrupa'dan farklı olarak seçimle değil atamayla iş başına 

gelmektedir.  

3.2.3.2. Belediyelerin Mali Yapıları 

Finlandiya belediyeleri mali olarak anayasal ve yasal zeminde ifadesini bulan güçlü yönetsel birimler olmalarına koşut olarak 

yine güçlü bir yapıya sahiptirler (Parlak ve Ökmen, 2016:128). Belediyelerin mali yapı ve ekonomik performanslarının denetim 

sorumluluğu Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetimlerle İlişkiler Başkanlığı'na aittir (Çelen, 2013:98). Finlandiya yerel mali 
sisteminde harcama ve gelir tahminleri üç yıllık bütçe dönemi göz önünde bulundurularak planlanmakta ve onaylanmaktadır 

(çok yıllı bütçe uygulaması) (The Association'dan aktaran Çelen, 2013:99).  

Yerel mali yapının şekillendirilmesinde karar alıcı organ, belediye meclisidir. Belediye bütçesi, Belediye Yürütme Kurulu ve 

Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, belediye meclisi tarafından da onaylanmaktadır. Yerel vergilerin konulması ve 

oranlarının belirlenmesi yetkileri belediye meclisine aittir. Güçlü yerel yönetimler için mali özerkliğin arttırılması 

gerekmektedir. Finlandiya belediyeleri, gelir kaynaklarını belirlemede ciddi bir mali özerkliğe sahiptir. Anayasa'ya göre 

belediyeler vergi koyma hakkına sahiptir (Çelen, 2013:99). Belediyeler, bu geniş özerklileri sayesinde etkin bir hizmet sunumu 

gerçekleştirmektedirler. 

Finlandiya’da yerel yönetimlerin gelirleri; 

 Vergi gelirleri %47 

 Faaliyet gelirleri %27 

 Cari harcamalar için devlet sübvansiyonları %19 

 Yatırım gelirleri %2 

 Krediler %4 

 Diğer finansal gelirler %1'dir. 

Gelirlerin %87,2'si belediye gelir vergisinden, %8,5'i kurumlar vergisinden, %4,3'ü emlak vergisinden gelmektedir (The 

Association of Finnish Local and Regional Authorities'den aktaran Akarçay, 2017:368). Merkezi devletten alınan transferler ise 

Maliye Bakanlığı tarafından denkleştirilme-düzeltilme işlemine tabi tutulmaktadır. Belediye vergi geliri düzeyi eşik değer 

tutulmakta, eğer belediyenin kişi başına vergi gelirleri ülkedeki kişibaşına ortalama belediye vergi gelirlerinin altında ise 

transferlerden alacağı payı artmakta, üstünde ise azalmaktadır (Council of Europe'dan aktaran Çelen, 2013:104). Normal 
transferlerin dışında geçici, istisnai ekonomik problemler yaşayan belediyeler için Maliye Bakanlığı tarafından ayrı bir ihtiyari 

transfer yapılmaktadır. Finlandiya’da belediyeler gelirlerini aşan harcamaları konusunda borç alabilmektedirler ve borçlanma 

yetkisini kullanırken herhangi bir sınırlama ya da merkezi yönetimden izin alma veya onaylatma gibi bir zorunlulukları yoktur  
(Çelen, 2013:104-107).  

Finlandiya’da toplam yerel yönetim harcamaları (The Association of Finnish Local and Regional Authorities'den aktaran 
Akarçay, 2017:369); 

 Sosyal refah ve sağlık hizmetleri %50 

 Eğitim ve kültür %22 

 Diğer faaliyet giderleri %13 

 Yatırım harcamaları %10 

 Kredi geri ödemeleri %3 

 Diğer finansal harcamalar %2'dir. 

Finlandiya'da belediyeler harcama kararlarında geniş taktir yetkisine sahip oldukları için 1940 yılından sonra, belediyelerin 
görevleri ve sundukları hizmet düzeyleri artış göstermiş ve 1950'lerden sonra yerel yönetim harcamaları merkezi yönetim 

harcamalarını aşmış ve artmaya devam etmiştir. Harcamalardan en çok pay alan hizmet alanları eğitim, sosyal refah ve sağlık 
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hizmetleridir. Finlandiya'da belediyeler tarafından sunulan hizmetlere olan talepte artış görülmüştür. Buna gelir artışı, 

demografik değişim, teknolojik gelişim gibi faktörler neden olmuştur. Yerel yönetim harcamalarının sürekli artış göstermesine  
paralel olarak toplam kamu harcamaları içerisindeki payı da yükselmiştir (Loikkanen ve Nivalainen'den aktaran Karakurt ve 
Ela, 2017:44-45). Harcama düzeylerinin sürekli artış göstermesinin nedeni, demografik yapıdaki değişim ve göç unsurudur. 

Sosyal refah ve sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların, tüm harcamaların yaklaşık yarısına yakınını oluşturduğu 

görülmektedir. Bu harcamaların artmasının  nedeni ise  nüfusun giderek yaşlanmasıdır (Karakurt ve Ela, 2017:45-46).  
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Finlandiya, yerelleşme, yerel demokrasi, güçlü mali özerklik, yerel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilme, halkın kamu 

hizmetlerine katılımı gibi konularda örnek teşkil eden ülkelerden bir tanesidir. Finlandiya yerel yönetimleri, kendilerini 

ilgilendiren konularda, toplu bir şekilde karar vermenin özgür bireylerin hak ve ödevleri olduğuna, kendilerini ilgilendiren 

kararların, onların rızası olmadan alınamayacağına ilişkin anlayışa dayanmaktadır. Finlandiya yerel yönetim sisteminin en 

önemli temel özellikleri; demokratik yerinden yönetim anlayışının temel ilke olması, hemşerilerin yerel kamu hizmetlerine 
katılım hakkına sahip olmaları ve bu şekilde hizmetlerin yürütülmesini etkileyebilmeleridir.  

Finlandiya yerel yönetimleri, yerel ihtiyaç ve tercihlere daha iyi cevap verebilme ve hesap verebilirliği sağlama kapsamında 

yapılanmışlardır. Anayasa'yla yerinden yönetim ilkesine göre kurulurlar ve özerklikleri garanti altına alınmıştır. Kanun 

kapsamında kendi yönetim yapılarını kendileri belirlemektedirler. Belediyelere yeni görevler, ancak yasayla verilebilmektedir. 
Bu, onların özerk yapılarından kaynaklanmaktadır. Finlandiya yerel yönetimleri, vergi koyma hakkına sahiptirler ve 

harcamalarını kendi öz gelirleri ile finanse etmektedirler. En önemli gelir kaynakları vergi gelirleridir ve gelir vergisini uygun 
ölçüde belirleme yetkisine sahiptirler. Bu durum, yerel demokrasiyi güçlendirmekte, hizmet sunumunda etkinliği sağlamaktadır. 

Belediyeler tarafından sunulan hizmetlere olan talepler artış göstermektedir. Buna gelir artışı, demografik değişim, teknolojik 
gelişim gibi faktörler neden olmuştur. Belediyeler, harcama konusunda geniş takdir yetkisine sahiptir. Bu bağlamda 

belediyelerin görevleri ve sunduğu hizmetler ve harcamalar artış göstermektedir. Harcamalardan en çok sosyal refah ve sağlık,  
eğitim hizmetleri pay almaktadır. Harcamaların, toplam kamu harcamalarındaki payı da yükselmiştir. Bu artış belediyelerde 

mali risk oluşturmuş, hizmet sunumunda yetersizliklerin olduğuna dair tartışmalar başlamıştır. Bu nedenle yönetimde yeniden 

yapılanmaya gidilmiş ve belediye birleşmeleri teşvik edilmiştir.Güçlü bir mali özerkliğe sahip olan Finlandiya yerel yönetimleri, 

hizmet sunumunda başarılı olmak zorundadır. Değişen koşullara, artan hizmet talebine karşı birtakım yenilikçi uygulamalara 

girişebilmektedirler. Bu yönetimler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ülkenin kırsal bölgelerine kadar hizmet 

götürmektedirler.  

Yaşlıların bakımı, ihtiyacı olan ailelerin üç yaşın altındaki çocukları için kreş, tüm çocukları için yuva hizmeti verilmesi, alkol 
ve uyuşturucu bağımlıları ve özürlüler için bakımevleri kurulup işletilmesi, bazı yasalarla zorunlu kılınmıştır. Zorunlu olanların 

dışında hemşehrilere yasal konularda danışma hizmeti vermek, çiftçilerin tatil yapmak istemeleri durumunda tarım ve 

hayvancılık işlerinin aksamaması için, çiftliklerinde çalışacak personel bulmak gibi hizmetleri de yürütmektedirler. Tüm bu 

hizmetlerin sağlanması, bireye ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Finlandiya'da güçlü yerel yönetimlerin, mali 

özerkliğin, yerel demokrasinin, etkin hizmet sunumunun olduğu açıkça görülmektedir. Bu yönüyle gelişmemiş ülkelere örnek 

olduğu gözler önüne serilmiştir. 
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ÖZET 

Hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göçün ivme kazanması, Türkiye’de metropoliten kentlerin ortaya çıkmasına 

yol açmıştır. Metropoliten kentlerin kendilerine özgü sorunlarlarıyla başedebilmek için farklı bir yaklaşımla 

yeni bir yapı oluşturmak bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için 1982 

Anayasası’nın 127. maddesine “kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” 

hükmü konulmuştur. Bu anayasal izinden sonra 1984 yılında Türkiye’de metropol alan niteliğini kazanmış üç 

büyük kentte ayrı bir yasal düzenleme ile “büyükşehir belediyeleri” oluşturulmuştur. Zaman içerisinde bu 

sayı 16 olmuştur. 2004 yılında da büyüşehir belediyesi kanunu yenilenmiştir. 2012 yılında 6360 sayılı Kanun 

ile büyükşehir belediye modeli önemli değişikliklere uğramış ve sayıları 30’a çıkmıştır. Metropoliten alan 

niteliğini kazanmış kentler için Avrupa ülkelerinde de yerel yönetim statüsünde iki kademeli veya geleneksel 

yapının dışında yeni bir formda idari teşkilatların oluşturulduğu görülmektedir. Bu kapsamda İtalya’da da 

metropoliten kent yönetimlerinin oluşturulduğu bilinmektedir. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’deki 

büyükşehir belediye yapısı ana hatlarıyla tanıtılacak, ardından İtalyan yerel yönetim sistemi üzerinde 

durulacaktır. İtalyan yerel yönetim sistemi tanıtıldıktan sonra, Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri ile 

İtalya’daki metropoliten kent yönetimleri; görevler, örgütsel yapı, mali kaynalar, görev ve sorumluluklar 

açısından karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Büyükşehir Belediyesi, Metropoliten Kent Yönetimi, İtalya. 

 

ABSTRACT 

Rapid population growth and the acceleration of rural-urban migration has led to the emergence of 
metropolitan cities in Turkey. It has emerged as a need to create a new structure with a different approach in 
order to be able to cope with the specific problems of metropolitan cities. In order to respond to this need, 
Article 127 of the 1982 Constitution stipulated that "the law can bring about special forms of government for 
large settlement centers". In 1984, after the permit of the constitution "metropolitan municipalities" have been 
established in three major metropolitan cities with separate legal arrangements. Over time, this number 
became 16. In 2004, the Metropolitan Municipality Law was renewed. In 2012, with the Law No. 6360, the 
metropolitan municipal model underwent significant changes and the number increased to 30. In European 
countries, it appears that administrative structures were organized in new forms in the local governments, 
apart from the two-tier or traditional structure. In this context, it is known that metropolitan city governments 
are formed in Italy. In this study, the metropolitan municipality system of Turkey will be introduced, then the 
focus will be on Italian local government system. After the introduction of Italian local government system, 
the metropolitan municipalities in Turkey and the Italian metropolitan urban governments will be compared 
and analyzed by giving references to the tasks, organizational structure, financial resources, duties, and 
responsibilities. 

Key Words: Local Government, Metropolitan Municipality, Metropolitan Urban Governance, Italy. 
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1. GİRİŞ 

Metropollere yığılmanın kökeninde, 19. yüzyılda baş gösteren muazzam nüfus büyümesi vardır
1. 1800’de Batı dünyasında 

hiçbir kent 1.000.000’luk nüfusa sahip değilken, 1900’e gelindiğinde, Berlin, Chicago, New York, Moskova, Tokyo gibi 
kentler dahil olmak üzere 1.000.000’dan fazla nüfusa sahip on bir metropol ortaya çıkmıştır (Mumford, 2013:640).    
Türkiye’de ise 1927 yılında nüfus 13.648.270 kişi iken, 2010 yılında 72.561.312’ye ulaşmıştır. Cumhuriyet dönemindeki 

ilk ve son sayımlar arasında geçen 80 yıllık süre içerisinde, ülke nüfusu % 531,7 oranında büyümüştür. Ülkelerin dünya 
nüfusu içerisindeki payı itibariyle yapılan sıralamada Türkiye 1950 yılında 21. sıradayken, 2010 yılında 18. sıraya 

yükselmiştir. Türkiye’nin artan nüfusu, özellikle 1950 sonrasında kentsel alanlarda toplanmaya başlamıştır. Bu da kentsel 

alanlarda nüfus yoğunlaşmasını arttırmış, 2010 gelindiğinde yaklaşık her 4 kişiden üçü kentsel alanlarda yaşamaya 

başlamıştır (Demir ve Çabuk, 2010:194). Bu hızlı kentleşme süreci, Türkiye’de metropol kentlerin oluşmasına ve sayıca 

artmasına da neden olmuştur.   

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok bölgede kent mekanlarının hızla büyümesi, bilgi ve teknoloji alanında ortaya 

çıkan gelişmeler, refah devletinin krizleri ve küreselleşme yerel yönetimler alanında metropoliten yönetim ve yönetişim 

tartışmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir (Lefèvre, 1998:9). Bunun yanında geriye dönülmez şekilde büyüyen kentler 

giderek ihtisaslaşma gerektiren bir alan yönetimine dönüşmektedir (Toprak, 2014:314). Dünya’da nüfusun metropol 

kentlerde toplanması, bu yerleşimlerde siyasi, idari, mekânsal, teknik, sosyal ve ekonomik bakımdan diğer yerleşimlere 

göre farklı boyuttaki karmaşık problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu konudaki genel yaklaşım, büyük ölçekli 

şehirlerin nitelikleri gereği farklı bir kategoride değerlendirilerek, karşılaşılan çok yönlü problemlerin bu şehirlere özgü 

yaklaşım ve yapılarla çözülmeye çalışılması biçimindedir (Oktay, 2016:54). 

Tarihsel açıdan bakıldığında metropol kentlerin sorunlarını çözmek için başlatılan çalışmaların 19. Yüzyıl başlarına kadar 

gittiği görülmektedir (Eke, 1982:13).  20. Yüzyılın başında, daha 1920’lerde, büyükşehir reformu teorisi, yüksek oranda 

kentleşmiş alanların bölünmesinin, mevcut mülki-idari teşkilatın değiştirilerek belirli bir büyükşehir yönetim kurumunun 

kurulması ile aşılması gerektiğini savunuyordu (Swianiewicz ve Lackowska-Madurowicz, 2012:4).  

Türkiye’de bu tartışmalar 1960 ve 70’li yıllarda ortaya çıkmış, ancak tartışmaların somut bir sonuç doğurması 1980’den 

sonra olmuştur. 1980’li yıllarda önce Anayasa ile yerel yönetim statüsünde metropol kent yönetiminin zemini 
oluşturulmuştur. Daha sonrasında da yapılan yasal düzenleme ile 1984 yılında Türkiye’de ilk defa 3 metropol kentte 

“büyükşehir belediyesi” kurulmuştur. Başlangıçta İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulan büyükşehir belediyelerinin sayısı, 

gerek Türkiye’deki diğer bazı kentlerin de süreç içerisinde metropol kent niteliğini kazanması gerekse de siyasi, ekonomik 

vb. faktörlerin etkisiyle giderek artmış ve 2010 yılına gelindiğinde 16’ya çıkmıştır. Bu zaman zarfında 2014 yılında 

büyükşehir belediyelerine ilişkin kanun da yenilenmiştir. 2012 yılında ise, 2004 yılında yürürlüğe giren 5126 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda değişiklik öngören 6360 sayılı Kanun kabul edilmiş, bu yolla 

Türkiye’deki büyükşehir belediye sistemi köklü bir değişikliğe uğramıştır. Aynı düzenleme ile Türkiye’deki büyükşehir 

belediyelerinin sayısı 30’a çıkmıştır. Bu çalışmalar ile temel amaç, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de metropol kentlerin 

etkin ve verimli yönetilmesi için etkili yerel yönetim modelini oluşturmaktır.  

İtalya’da metropol kentler için ihtiyaca uygun idari yapı oluşturma arayışları 1950 yıllara dayanmaktadır. Ancak bu 

konudaki somut gelişme 1990 yılında yaşanmış ve metropoliten kent yönetimine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. O 
dönemde oluşturulan yapı İtalya’nın kendine özgü sebeplerinden dolayı hayata geçirilememiştir. Daha sonra metropoliten 

kent yönetimlerinin 2001 yılında bir yerel yönetim birimi olarak anayasaya konulması, bu idarelerin statüsünü 

güçlendirmiştir. Ancak uygulamada yaşanılan sorunların giderilmesi 2014 tarihli yasa ile mümkün olmuştur. 2014 tarihli 
yasa İtalya’da 10 metropoliten kent yönetimi oluşturmuştur.    

Bu çalışmanın amacı Türkiye ve İtalya’da ortaya çıkan metropol kent yönetimi sistemini anlamak ve bu iki modeli ana 
hatlarıyla karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Türkiye daha sonra İtalya’daki metropol 

kent yönetimi sistemi tanıtılacaktır. Sonrasında bu sistemler görev ve sorumluluklar, örgütsel yapı, mali kaynaklar, 

bağlamında değerlendirilecektir. 

 

2. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KURULMASI 

Osmanlı döneminde 1855 yılında İstanbul’da ilk belediyenin kurulması ile toplum yerel yönetim diye adlandırılan yeni bir 

idari yapı ile tanışmıştır. Osmanlı Devleti döneminde 50 yılı aşkın bir süre bu yeni idari birimin bütün vilayetlerde 

yaygınlaştırılması ve işler hale getirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. 1876 tarihli Kanunu Esasi’nin 112. maddesi ile 

belediyelerin anayasal kuruluş haline getirilmesi yerel yönetimler açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kanunu 

                                                           
1   Dünya nüfusu MS 1. yılda 200 milyon iken, 1000 yılında ancak 310 milyona ulaşmış, 1800 yılında 978 milyon ile bir milyar sınırına 

dayanmıştır. Yüz yıl sonra Dünya nüfusu 1900 yılında 1.650 milyon kişi olmuştur. Böylece 1000 yıl içinde gerçekleşmeyen artışın 

yüz yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir (Yılmaz, 2013:43). Sonraki yıllarda Dünya nüfusunun iki katına çıkma süresi oldukça 

kısalmış, 1900 sonrasında önce 50 yıla daha sonrasında 40 yıla düşmüştür. 1800’lerde 1 milyara yaklaşan Dünya nüfusunun bir 

tahmine göre % 3’ü, diğer bir tahmine göre ise % 8-10 arası kentlerde yaşamaktaydı (Hout, 2000:13).       
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Esasi’nin yürürlüğe girmesinden sonra Meclisi Umumi’nin 1877 yılında çıkardığı “Vilayât Belediye Kanunu”
2 ile 

belediyeler kendilerine özgü bir yasal zemine kavuşmuştur.    

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen 1924 Anayasası doğrudan belediyelere ilişkin bir hüküm içermemiştir
3. Ancak 

geçen 70 yılı aşkın bir süre içerinde bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin toplum tarafından benimsendiği 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle belediyeleri yeniden yapılandırarak güçlendirme yoluna gidilmiş ve bu amaçla 1930 yılında 

1580 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır.  

Kanunda belediye, “beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile 

mükellef hükmi bir şahsiyet” olarak tanımlanmıştır. 1580 sayılı Belediye kanunu farklı nüfusa ya da hizmet alanlarına 

sahip belediyeler için ayrıca bir sınıflandırma yapmamış aksine tüm belediyeler için aynı görev ve sorumlulukları tek bir 

mevzuat içinde tanımlamıştır. Ancak Türkiye’de kentleşmenin artması ve nüfusu 500.000’in üzerinde olan kentlerin 

sayılarının çoğalması ile birlikte, bütün belediyeler için öngörülen tek tip idari yapılanma ihtiyaca cevap veremez hale 

gelmiş ve yeni arayışlara neden olmuştur. Türkiye’de özellikle üç büyük kentte iki düzeyli bir yerel yönetim sistemi kurma 

fikri 1960’larda ortaya atılmış ve daha sonraki yıllarda da çeşitli çevrelerce desteklenmiştir (Eke, 1985:52).  

Özellikle 1960 sonrasında yoğun bir biçimde Türkiye’nin gündemine gelen idari reform çalışmalarının bir parçası olarak 

yerel yönetim reformu hakkında da çalışmalar yürütülmüştür. 13.2.1962 gün ve 6/209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

dayalı olarak yürütülen ve merkezi idarenin yeniden düzenlenmesi esaslarının araştırılması amacını güden MEHTAP 
Projesi, merkezdeki kuruluşlar ile merkezî Hükümet Teşkilâtının, taşra birimleri ve mahalli idareler arasında görev 

dağılımı, mahalli idarelerin yetkileri, kaynakları, teşkilatlanması konularının ayrı bir proje olarak ele alınıp incelenmesi 

tavsiyesinde bulunmuştur (MEHTAP, 1966:365). MEHTAP'taki bu tavsiye neticesinde DPT ile TODAİE'nin işbirliği ile 

Profesör Fehmi Yavuz tarafından “Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışma 

raporu hazırlanmıştır.  

Bu inceleme ve araştırmalardan ayrı olarak, 1967’de başlatılan ve 1971’de sonuçlandırılabilen İç-Düzen Projesi 

çerçevesinde mahalli idarelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca 12 adet Kanun Tasarısı 

hazırlanmıştır. Bu tasarılar, 1961 Anayasası’nın yerel yönetimlere ilişkin 116. maddesinin düzenlemelerine uygun olarak ve 
İç-Düzen araştırması sonuçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu tasarıların başlıcaları şunlardır: 

 Belediye Kanunu Tasarısı, 

 İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı, 

 Köy Kanunu Tasarısı, 

 Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı
4. 

Yukarıda sayılan Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı İç-Düzen çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve 

bazı değişikliklere uğradıktan sonra İstanbul Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı olarak 1976 yılı Haziran ayı 

içinde Başbakanlığa sunulmuştur (DPT, 1977:165-167)5. Ancak tasarının kanunlaşması mümkün olmamıştır.  

1979-1983 yıllarını kapsayan 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da büyük kentler için yeni bir yaklaşım ile yönetim 

sorunlarının çözülmesi ve kent yönetiminin etkinliğinin artırılması yaklaşımı yer almaktadır
6.  

                                                           
2    Aynı yılda başkent İstanbul için “Dersaadet Belediye Kanunu” çıkarılmıştır.  
3  Ancak 1924 Anayasası tarafından şehir, kasaba ve köylerin tüzel kişiliklerinin tanınmasının belediyeye karşılık geldiği biçiminde 

yorumlar vardır (Meriç, 1983:31). 
4    Bu çalışma neticesinde hazırlanan diğer kanun tasarıları şunlardır:  
 Belediye Cezaları Kanun Tasarısı, İş Yerlerinin Hafta Tatili, Öğle Dinlenmesi ve Açılıp Kapanma Saatleri Hakkında Kanun Tasarısı, 

Mahalli İdareler Enstitüsü Kanun Tasarısı, Mahalli İdareler Mali Denetleme Kurulu Kanun Tasarısı, Mahalli İdareler İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Tasarısı, Mahalli İdareler Memurları Kanun Tasarısı.  

5  Bu tasarının uzunca bir hazırlık safhası olmuştur. 1968 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Metropoliten nitelikteki şehirlerin idari 

yapısının ne olması gerektiği hakkında İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir proje çalışmasına geçilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen 
elemanlar büyük şehirlerin ve şehir topluluklarının bulunduğu ülkelerde örgütlenmenin ne yolda olduğu hakkında teorik, hukukî ve 

uygulamaya dönük araştırmalar yapmışlar ve Bu çalışmalar sonunda 1970 yılında ortaya çeşitli raporlar konulmuştur (DPT, 
1977:166). 

6    4. Beş Yıllık Kalkınma Planındaki değerlendirme şu şekildedir: 
 “Türkiye’deki belediye sınırları içinde yaşayan   nüfusun    yarıdan    çoğu, nüfusu 50 binin  üstünde  olan  48   kentte    

yaşamaktadır. Bu nüfusun hemen yarısı da üç büyük kentte (İstanbul, Ankara, İzmir)   yoğunlaşmıştır.  Toplam belediye nüfusunun 
dörtte birden azı da,   nüfusu 10 binin altında kalan l 385 kasaba (ya da köyde) bulunmaktadır. Bu   gelişmeler karşısında il yönetimi   

ve   kentlerde   yönetim   çerçevesini belirleyen küçük  üretici ilişkilerinden   hareket   eden,   sınaileşme - kentleşme   sürecinin 

gerisinde   kalan   ve   yerel yönetimlerin   merkezi yönetim karşısında güçsüzlüklerinin nedeni olan 1930'ların   belediye   modeli,   
işlevlerini göremez durumdadır. Ayrıca metropoliten alanlara özge bir yönetim biçimi ve altyapı organizasyonu gereksinmesi 

belirginleşmiş; etkin bir yönetime ve kaynak yaratıcı,   tüketiciyi koruyan,   kentin biçimlenmesinde söz sahibi bir belediye yapısına 

kavuşulamamıştır. Belediyelerin özerkliklerinin sağlanmasında,   merkezi yönetime parasal bağımlılıkları, yeterli öz  kaynaklardan 
yoksunluk,   belediyelerin    kararları,   eylem   ve   işlemleri,   organları   ve görevlileri   üzerindeki vesayet  yetkileri    başlıca  

darboğazlar  olma  niteliğini   korumuşlardır" (DPT, 1979:81-82). 
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12 Eylül 1980 tarihindeki askeri müdahaleden sonra büyük kentlerin sorunlarına yönelik çözüm arayışları devam etmiştir. 

Bu kapsamda büyük kentlerde özel bir yönetim sisteminin kurulması için ilk girişim büyük kentlerdeki küçük belediyelerin 

tüzel kişiliğinin kaldırılarak, buraların ilgili il belediyesine dahil edilmesi olmuştur
7. Milli Güvenlik Konseyinin bu kararı 

doğrultusunda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak Türkiye’nin muhtelif illerinde 147 belediye ve 176 köyün tüzel 

kişiliği kaldırılmıştır (Çınar vd. 2009:46). Bu uygulamayı büyükşehir yönetimi uygulamasına geçişte önemli bir adım 

olarak değerlendirmek mümkündür (Toprak, 2014:312). 

34 numaralı kararın sıkıyönetim komutanlıklarınca farklı şekillerde uygulanması neticesinde, daha sistematik ve kapsamlı 

bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve 1981 yılında 2561 sayılı Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin 

Anabelediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun çıkarılmıştır
8. Bu Kanunun 1. maddesinde enerji, içme ve kullanma suyu, 

kanalizasyon, ulaşım, toplu taşıma ve imar gibi temel belediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu ve bütünleştirici bir 

planlama içinde yeterli ölçüde ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla son genel nüfus sayımı 

sonuçlarına göre belediye nüfusu 300.000'i aşan büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köyler, bu Kanunda 

belirtilen esas ve usullere göre yakınında bulundukları ana belediyelere bağlanabilir. Bu bağlantıda, bağlanacak belediye ve 

köylerin ana belediyelere uzaklıkları, ana belediyenin imkanları, hizmeti götürme ye birleştirme olanakları göz önünde 

tutulur” biçiminde bir düzenleme yer almıştır. Böylece birleştirme işleminin belediye nüfusu 300.000’i aşan şehirler için 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.       

Günlük sorunlara çözüm bulmak amacıyla atılan bu adımlar sonrasında metropoliten kentlerin sorunlarını çözmek üzere 

çalışmaların devam ettirildiği görülmektedir. Bu amaçla dönemin Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesinde 

uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon konuyu kapsamlı olarak ele almış, ancak çalışmalardan 

somut bir sonuç çıkmamıştır. Buna rağmen komisyonun çalışmaları daha sonra TODAİE tarafından yürütülen çalışmalara 

katkı sağlamıştır (Eke, 1985:52).   

Bu çalışmalar yürütülürken, 1982 Anayasa’nın 127. maddesine 1961 Anayasasında yer almayan “ Kanun, büyük yerleşim 

merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmü yerleştirilmiştir
9.  

Anayasaya eklenen bu hüküm ile metropoliten kentler için oluşturulması düşünülen iki düzeyli yerel yönetim sisteminin 

anayasaya aykırılık sorunu da ortadan kalkmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda 23 Mart 1984 tarihinde çıkarılan 195 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye’nin üç büyük kentinde Büyükşehir Belediye sistemi kurulmuştur.  
Aynı yıl 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun TBMM’de kabul edilmiş, böylece KHK, kanuna dönüştürülmüştür

10.  

Bu kanun ile getirilen yeni sistemin temel özellikleri şöyle belirtilebilir (Eke, 1985:52, 3030 sayılı Kanun md. 6); 

 Büyük kentlerde, iki düzeyli bir yerel yönetim sistemi meydana getirilmiştir. Alt düzeyde büyükşehir içindeki ilçeler 

ile merkez ilçede kurulan “ilçe belediyeleri”, üst düzeyde ise bütün kenti kapsayan “büyükşehir belediyesi” 

oluşturulmuştur. 

 Büyükşehir belediyesi; yatırım planları ve programları, nazım plan, meydan, cadde ve ana yolların bakım ve 

onarımı, terminaller ve otoparklar gibi tesisler, çevre sağlığı, su kanalizasyon, gaz, merkezi ısıtma, çöp ve sanayi 
atıklarının imha ve değerlendirilmesi, itfaiye gibi tüm anakenti ilgilendiren stratejik nitelikli hizmet ve konularda 
yetkili iken, ilçe belediyeleri ise burada sayılanların dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla belediyelere verilen 

bütün görevleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir.   

İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir’de oluşturulan büyükşehir belediye yapısı zaman içinde yaygınlaşmıştır. 1986-1988 
yılları arasında çıkarılan yasalarla sırasıyla Adana, Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri büyükşehir belediyesi sistemine 

geçirilmiş ve 1988 yılında toplam büyükşehir belediyesi sayısı sekize ulaşmıştır. 

1993 yılında çıkarılan 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 8 

olan büyükşehir belediyesi sayısı 15’e ulaşmış ve bu KHK ile Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Mersin, Kocaeli 

(İzmit) ve Samsun belediyeleri büyükşehir belediyesi statüsüne geçirilmiştir. 2000 yılında çıkarılan 593 sayılı Sakarya 

İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile Sakarya /Adapazarı 16. büyükşehir 

                                                           
7  Bu işlemin hukuki zeminini Milli Güvenlik Konseyi’nin 11 Aralık 1980 tarih ve 17187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 

numaralı kararı oluşturmuştur. Bu karar şu şekildedir: 
1.  Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarında teşekkül etmiş olan 

belediyeler; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma gibi hizmetlerin yeterli bir şekilde halka götürülememesine ve kontrolün 

aksamasına neden olmaktadır.  
2.    Büyük kentlerin çevresinde teşekkül etmiş olan bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıklarının koordinesinde ve 

onların emredecekleri şekilde ana belediyelere bağlanması bir plan dahilinde ve en kısa zamanda sağlanacaktır. 
8    8 Aralık 1981 tarih ve 17538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
9    Eke (1985:52), 1961 Anayasası döneminde iki düzeyli bir yerel yönetim sistemi oluşturma çalışmalarının sonuca ulaşmamasının bir 

nedeni olarak Anayasaya ters düşme kaygısı olduğunu belirtir.  
10  09.07.1984 tarih ve 18454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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belediyesi olarak kurulmuştur. 1993’den 2011 yılına kadar Sakarya istisnası hariç büyükşehir belediyesi kurma girişimleri 

sonuca ulaşamamış ve 2011 yılına kadar büyükşehir belediyesi sayısı 16 olarak kalmıştır. 

2004 yılında Avrupa Birliği’yle uyum çabalarının da etkisiyle başlatılan yerel yönetim reformu kapsamında, yaşanılan 20 

yıllık tecrübe ışığında ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 3030 sayılı Kanun yerini 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’na bırakmıştır.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, büyükşehir belediyelerinin sınırlarını 

genişletmiş ve İstanbul ve Kocaeli ilinde ilin sınırı ile büyükşehir belediyesinin sınırı eşitlemiştir. Bu düzenleme 2012 

yılında hayata geçirilecek yeni büyükşehir belediyesi sisteminin pilot uygulaması olarak kabul edilebilir. 

5216 sayılı Kanunla getirilen yeni sınır düzenlemesine göre, nüfusları doğrultusunda büyükşehir belediyelerin sınırları belli 

yarıçaplı daireler çerçevesinde genişletilmiştir. İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri hariç, diğer ondört büyükşehir 

belediyelerinden nüfusu 1.000.000’a kadar olanların sınırları 20 km, nüfusu 1.000.000 ile 2.000.000 arasında olanlar 30 

km, nüfusu 2.000.000’un üzerinde olanlar ise 50 km genişletilmiştir (Zengin, 2014:100). Daha sonraki dönemde 5216 sayılı 

Kanun’da ihtiyaç doğrultusunda bazı değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
11 ile büyükşehir belediye yapısı 

içinde yer alan “ilk kademe”
12 belediyeleri kaldırılmış, yeni bir düzenleme ile bunlar ilçe belediyesine dönüştürülmüştür. 

2004-2012 yılları arasında yapılan yasal düzenlemelerle büyükşehir belediyelerinin görev ve hizmet alanları 

genişletilmesiyle daha geniş coğrafi alanlara sahip  daha güçlü bir büyükşehir belediye yönetimi oluşturulmuştur (Özgür ve 

Savaş Yavuzçehre, 2016:905).  

12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'deki büyükşehir belediye 

sistemi önemli değişikliklere uğratılmıştır. Bu kapsamda bir il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi 

için temel şart olan nüfus ölçütü değiştirilmiş, il nüfusunun 750.000 ve yukarısında olması biçimine dönüştürülmüştür. 

6360 sayılı Kanun ile Türkiye’de var olan büyükşehir yönetim modeli, il bazlı büyükşehir yönetimine dönüştürerek 

yaygınlaştırılmıştır (Gül ve Batman, 2013:32). Bu Kanunla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, 

Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Ordu il belediyeleri büyükşehir belediyesine 

dönüştürülmüştür Böylece büyükşehir belediyelerinin sayısı otuza çıkmıştır.  

Bunun dışında 6360 sayılı Kanunun getirdiği başlıca yenilikler ve değişiklikler şunlardır:  

 Büyükşehir belediyelerinde ilin sınırları ile büyükşehir belediyelerinin sınırları eşitlenmiştir. 

 Büyükşehir belediye sistemi içindeki ilçe belediyelerinin sınırı da ilçenin sınırlarına eşitlenmiştir. 

 Büyükşehir belediye sisteminin kurulduğu illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, yani varlıklarına son 

verilmiştir. 

 Büyükşehir belediye sisteminin olduğu illerde köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler bağlı olduğu ilçe 

belediyesinin mahallesine dönüştürülmüştür. 

 Büyükşehir belediye sınırları içinde bucak teşkilatları kaldırılmıştır. 

 Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde yeni ilçeler kurulmuştur. 

 Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde ilin tanıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin 

etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve 
yürütülmesi amacıyla Valiye bağlı olarak "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" kurulmuştur. 

 Genel Bütçeden yerel yönetimlere verilen paylar yeniden düzenlenmiştir
13. 

 Büyükşehir belediyelerinin gelirleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır
14. 

 İl Özel idarelerinde il encümenin yapısı değiştirilmiştir. Buna göre; İl encümeni valinin başkanlığında, genel 

sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri 

arasından seçeceği iki üyeden oluşturulmuştur. 

                                                           
11  22.3.2008 tarih ve 26824 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   
12 İlk Kademe Belediyesi biçimindeki bir yapı, 3030 sayılı Kanunun ilk halinde yoktu. Ancak büyükşehir belediye sisteminin 

yaygınlaştırılması sırasında bazı il merkezi belediyelerinin sınırları içinde birden fazla ilçe bulunmadığı için, “ilk kademe belediyesi” 
formülü geliştirilmiş ve 504 sayılı KHK ile 3030 sayılı Kanuna yerleştirilmiştir. Görüldüğü gibi 2008 yılında tekrar başlangıçtaki 
sisteme dönülmüştür.    

13  Kanunun 25. maddesine göre; Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 
4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılır. 

14  Kanunun 25. maddesine göre; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan 
tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı 

toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların 

yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.  
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 Belediye sınırları içindeki mahalleler için minimum 500 kişilik nüfus sınırı getirilmiştir.   

6360 sayılı Kanunun birçok hükmü 2014 yılındaki yerel seçimlerle birlikte yürürlüğe girmiştir. Böylece yerel seçimler 

sonrası yeni büyükşehir belediye sistemi tam olarak hayata geçmiştir. Yeni sistemin olumlu yönlerinin ağır bastığı 

söylenebilir
15. Ancak daha iyi bir değerlendirme yapabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. 

Kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse 6360 sayılı kanunun gerekçesine bakıldığında ilk olarak büyük ölçekli plan ve 

politikalara ve bunların uygulanmasına olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Planlama ve koordinasyonun sağlanamayışı, ölçek 

ekonomisinden yeteri kadar yararlanılamaması sebebiyle ortaya çıkan kaynak israfı kanunun gerekçesinde reformu 

gerektiren problemler olarak ortaya konulmuştur. Optimal ölçekte hizmet üretecek güçlü yerel yönetimler hedefi ise 

kanunun gerekçesinde bu kanunun temel amacı olarak belirtilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2004 yılında İstanbul ve 

Kocaeli illerinde hayata geçirilen büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olarak belirlenmesi uygulaması tüm büyükşehir 

belediyeleri için uygulanmak üzere genişletilmiştir  (İzci ve Turan, 2013:125). 

 

3. İTALYAN YEREL YÖNETİM SİSTEMİ VE METROPOLİTEN KENT YÖNETİMİ 

İtalya 1870 yılına doğru ulusal birliğini sağlamış, idari yapısını ise Fransa’yı örnek alarak oluşturmuştur. İki dünya savaşı 

arasında yirmi yıl diktatörlükle yönetilen İtalya’da, Cumhuriyet kurulmasını öngören anayasa 1948’de yürürlüğe girmiştir. 

Anayasa İtalya için parlamenter sistemi öngörmüş olup, cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçilmektedir. Başbakan ve 

hükümet ise cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır (Geray, 1997:53).  

İtalyan Anayasası devleti tek ve bölünmez olarak tanımlamakla beraber yerel özerklikleri kabul eder ve bu özerkliklerin 
gerçekleşmesine yardım eder. Ayrıca, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yerinden yönetim ilkelerinin en geniş 

biçimde uygulanmasını gerekli görür. Anayasa’nın devlet yapısını anlatan bölümünde bölgeler, iller ve belediyelerle ilgili 

onun üzerindeki maddede ayrıntılı hükümler bulunmaktadır (Toksöz vd., 2009:92). 

1947 Anayasasının 114. maddesine göre “Cumhuriyet bölgelere, illere ve komünlere ayrılır. Komünler, iller, metropol 

kentler ve bölgeler Anayasada belirlenen ilkelere göre, kendilerine özgü tüzük, yetki ve sorumlulukları olan özerk 

kuruluşlardır”
16. İtalyan Anayasa’sında başlangıçta yerel yönetim birimi olarak bölge

17 - il - belediye biçiminde bir yapı 

tanımlamıştı. Klasik yerel ve merkezi yönetim sistemlerinin değişen kent mekânının ihtiyaçlarına cevap verememesi 

dünyanın geri kalanına benzer bir şekilde İtalya’da da yerel yönetim sistemi üzerinde reform tartışmalarını gündeme 

getirmiştir. Bu tartışmalar sonucunda 1990 yılında metropoliten kentler yukarıda belirtilen üç birime ek olarak İtalyan yerel 

yönetim sistemine dahil edilmeye çalışılmıştır. Metropoliten kent yönetimlerinin, büyük kentsel yerleşim yerlerinde il yerel 

yönetimlerinin yerini alması öngörülmüştür (Tortop, 1996:66). 

Metropol alanları yönetmek için yeni idari yapı oluşturma arayışları ve düşüncesi İtalya'da 1950’lere kadar gitmektedir. 

Ancak İtalyan yerel yönetim sistemine ilk defa 1990 yılında çıkarılan 142/1990 sayılı yasa ile  metropoliten kent yönetimi 

dahil edilmiştir. Fakat metropoliten kent yönetimi kurulmasını öngören 142/1990 sayılı sayılı yasanın uygulanmasında bazı 

zorluklar ortaya çıkmıştır. Bu zorlukların bir nedeni, bölgelerin isteksizliğidir. Oluşturulan yapıda bölgelerin, metropoliten 
kent alanının sınırlarını belirlemesi ve metropoliten kentleri denetlemesi istenmiştir. Ancak, bölgeler siyasi arenada güçlü 

birer rakip haline gelebilecek olan bu yeni ve güçlü siyasi kuruluşların ortaya çıkışını desteklemek istememiştir 
(Swianiewicz ve Lackowska-Madurowicz, 2012:4).  

1999 yılında çıkarılan 265/1999 sayılı yasa ile metropoliten kentleri kurmak için tekrar çaba gösterilmiş ancak bu çabalar 
da başarıyla sonuçlanmamıştır. 1990 yılında çıkarılan yasa, metropol kentler tam olarak tanımlanamadığı için yetersiz 

kalırken 1999 yılında çıkarılan yasa ise bölgesel sınırların belirlenmesini çok esnek bıraktığı için pratikte metropoliten 
kentlerin kurulması mümkün olmamıştır. Nihayet 2001 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte metropoliten kentler 
yukarıda belirtilen üç birime ek olarak İtalyan yerel yönetim sistemine tam olarak eklemlenmiştir (Boggero, 2016:3). 
Ancak bu anayasa değişikliği bile metropoliten kentlerin pratikte kurulmasını mümkün kılmamıştır. Bölgeler ve merkezi 

hükümet arasındaki fikir ayrılıkları dahası yasanın metropoliten kentleri tam olarak tanımlamaması, seçim sistemlerini ve 

yönetim yapısını belirlememesi, temel işlevlerini ortaya koymaması metropoliten kentlerin İtalya’da yeni bir yerel yönetim 

birimi olarak aktif hale gelmesini geciktirmiştir. 2014 yılına kadar farklı yasalarla bu yeni yerel yönetim birimi İtalyan 

yerel yönetim sistemi içinde işler hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak belediyeler, iller ve bölge yönetimlerinin konu 
üzerinde çeşitli çıkar çatışmalarından dolayı yasal düzenlemelerin pratikte uygulanamaması dahası metropoliten kentler ile 

diğer yerel yönetim birimleri arasında oluşacak ilişki ve koordinasyon üzerinde bir türlü uzlaşılamaması metropoliten kent 

yönetimlerinin İtalya’da aktif hale gelmemesine sebep olmuştur (Boggero, 2016:4).  

                                                           
15  Yeni büyükşehir belediye sistemine yönelik bazı eleştiriler de dile getirilmiştir. Örnek olarak bkz:Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun 

Hakkında Eleştiriler” Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 
16 Anayasa’nın ilk halinde 114. Madde “Cumhuriyet bölgelere, vilayetlere ve komünlere ayrılır” biçiminde iken, 2001 yılında anayasada 

yapılan değişiklikle madde belirtilen hale dönüşmüştür.   
17  İtalyan Anayasasının 131. Maddesine göre 20 bölge idaresi mevcuttur.  
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2014 yılında çıkarılan 56/2014 sayılı ve Delrio Yasası
18 olarak bilinen düzenleme ile İtalyan merkezi hükümeti bölge 

yönetimlerini süreç dışında bırakarak Milan, Venedik ve Roma başta olmak üzere 10 şehirde metropoliten kent yönetimini 

kurmuştur.
19 Bu yasa önceki girişimlerden farklı olarak kesin tanımlar ve merkezden işletilen bir prosedür sayesinde 

pratikte İtalyan yerel yönetim sisteminde çalışabilecek bir metropoliten kent yönetimini sisteme entegre etmiştir.  

İtalya’nın metropoliten kentleri, arazi alanı ve demografik ve ekonomik ağırlık açısından heterojen bir niteliğe sahiptir. 

Örneğin, en büyük alanı kaplayan Metropolitan Kentler Turin (6,827 km
2) ve Roma (5,363 km2

) iken, diğer uçlarda Milan 

(1,576 km2), Cenova (1,834 km2) ve Napoli (1,179 km2
)’ye sahiptir.  Torino ve Milano, sırasıyla, 42 ve Bari'nin 41'i ile 

karşılaştırıldığında 315 ve 134 belediyeyi kapsamaktadır. Üretilen zenginlik açısından, Milano, Roma ve Turin Katma 

Değer için en üst sırada yer almaktadır (https://www.ambrosetti.eu). 
. 

4. TÜRKİYE VE İTALYA METROPOLİTEN KENT YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

1980’li yıllar İtalya ve Türkiye için yerel yönetim sisteminde reform çanlarının çaldığı bir dönem olarak kabul edilebilir. 

Her iki ülke de çağın değişen koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni problem ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için 

metropoliten kent yönetimine ihtiyaç duymuştur. Türkiye İtalya ile karşılaştırıldığında görece daha erken bir tarihte 

büyükşehir belediyelerini sistemine dahil ederek metropoliten kent yönetimiyle tanışmış olsa da ancak 2014 yılında 

uygulanmaya başlanan 6360 sayılı yasa ile metropoliten kent yönetimi uygulamasını tam anlamıyla hayata geçirebilmiştir. 

İtalya ise 25 yıl süren uzun uğraşlar sonucunda ancak 2014 yılında metropoliten kent yönetimine geçebilmiştir. Bu 
bağlamda bir değerlendirme yapıldığında metropoliten kentlerin kurulması sırasında ortaya çıkan problemler ülkelerin 

kendilerine özgü ve birbirinden farklı olsa da benzer ihtiyaçlara cevap vermek ve problemleri çözmek amacıyla geliştirilen 

bu uygulamaların karşılaştırılması metropoliten kent yönetimini anlamak için önemlidir. 

4.1. Görev ve Sorumluluklar 

İtalya ve Türkiye’de metropoliten kent yönetimlerinin görev ve sorumlulukları incelenirken dikkat edilmesi gereken önemli 

hususlardan bir tanesi iki ülkenin yerelde yerine getirilmesi gereken hizmetlere yaklaşımlarındaki farklılıktır. Her ne kadar 

iki ülke de hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında merkezi bir tutuma sahip olsa da özellikle son 20 yılda İtalya’da 

hayata geçirilen düzenlemelerle birçok kamu hizmeti bölge yönetimlerince veya yerel yönetimlerce yerine getirilmektedir. 
Bu genel saptama yanında büyükşehir belediyeleri ile metropoliten kentlerin görevleri ana hatlarıyla aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 1. Büyükşehir Belediyeleri ile Metropoliten Kentlerin  Başlıca Görevleri 

İtalyan Metropoliten Kentleri Büyükşehir Belediyeleri 

 Yollar, trafik, 

 Ulaşım ve planlama, 

 Çevresel değerlerin korunması, 

 Su elektrik hizmetleri, 

 Sağlık hizmetleri (daha geniş alanlarda), 

 Mesleki eğitim, okul hizmetleri 

 Kentsel hizmetler, 

 Ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
desteklenmesi ve koordinasyon 

 Bilgi sistemleri ve dijitalleşme 

 İmar planlaması ve yapılaşma, 

 Ruhsat vermek ve denetim, 

 Ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri, 

 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, 

 Yollar, meydan, vs. yapmak, 

 Çevresel değerlerin korunması, 

 Sağlık hizmetleri, 

 Altyapı hizmetleri, 

 Kentin kültürel, tabiat ve tarihi mirasının korunması, 

 Su ve kanalizasyon hizmetleri, 

 Merkezi ısıtma hizmetleri, 

 Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi. 

Kaynak: Küçük, 2017’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Eğitim, sosyal refah, sağlık hizmetleri, kültür ve spor gibi hizmetler Türkiye’de merkezi ve yerel hükümetin beraber 

yürüttüğü hatta eğitim gibi alanlarda merkezi hükümetin öne çıktığı hizmetlerken İtalya’da bu alanlarda yerine getirilen 

                                                           
18 Yasanın tam adı, Metropoliten Kentler, İller, Birlikler ve Belediyelerin Birleşmeleri Hakkında Hükümler’dir. (Disposizioni sulle citta' 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), Yasa 07.04.2014 tarihli İtalyan Resmi Gazetesi’nde (Gazzetta 

Ufficiale) yayımlanmıştır. Yasa Bölgesel İşler ve Yerel Özerklik Bakanı Graziano Delrio’nun yoğun çabaları sonucu hayata geçtiği 

için onun adıyla anılmaktadır.  
19 Bu kentler şunlardır: Turin, Milano, Venedik, Cenova, Bologna, Floransa, Roma, Bari, Napoli ve Reggio Calabria. Ancak  ayrıca dört 

özel statülü kent vardır bunlar: Cagliari, Catania, Messina, Palermo kentleri de metropoliten kent statüsüne kavuşturulmuştur. 
Böylece toplam sayı 14’e çıkmıştır.     
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hizmetler bölge ve yerel yönetim birimlerinin sorumluluğundadır (Küçük, 2017:18). Bu bağlamda bir değerlendirme 

yapıldığında benzer kentsel sorunları çözmek ve ihtiyaçlara cevap vermek için kurulmuş iki ülkedeki metropoliten kent 

yönetimlerinin görev ve sorumluluklarının çoğunlukla benzeştiği görülmektedir. 

Delrio yasası İtalya’da il yerel yönetim birimlerince yerine getirilen bütün yönetim fonksiyonlarının, belediye ve bölge 

yönetimleriyle uyum içerisinde olmak koşuluyla genel mekânsal ve stratejik planlamaların metropoliten kent 
yönetimlerince yerine getirilmesini öngörmektedir. Sosyal ekonomik gelişmeye yönelik politikalar üretmek, metropoliten 

alanlarda bilgi iletişim teknolojilerini geliştirmek ve bu konuda politikalar üretmek, karayolu ağı ile ilgili işler ve trafik 
düzenlemeleri, metropoliten alanlarda yaşayan vatandaşların kamusal çıkarlarıyla ilgili konularda politikalar üretmek 

metropoliten kent yönetimlerinin temel görev ve sorumlulukları olarak sayılabilir (Boggero, 2016:6). Bunlara ek olarak Su 
ve elektrik hizmetleri, sağlık hizmetleri, mesleki eğitim ve okul hizmetleri, geriye kalan kentsel hizmetlerde İtalyan yerel 

yönetim sisteminde metropoliten kent alanlarında metropoliten kent yönetimlerince yerine getirilmektedir (Küçük, 

2017:18). 

4.2. Organizasyon Yapısı 

Türkiye’de yerel yönetimlerin özerkliğine ilişkin Anayasa’da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 3. maddesinde büyükşehir belediyelerinin idari ve mali açıdan özerk olduğu açık bir 

biçimde ifade edilmektedir. Büyükşehir belediyelerinin organizasyonel yapısı ise 5215 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 3. maddesi ile 4. ve 5. bölümlerinde düzenlenmiştir. Kanunun 3. maddesinde büyükşehir belediyesinin 

organları:Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını olarak belirtilmiş, 

4. Bölümde bu organlara ilişkin hususlar. 5. Bölüm de ise, teşkilat yapısı ile personele dair hususlar düzenlenmiştir.  

Kanunun 12. maddesine göre “Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda 
gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur”. Burada 5216 sayılı Kanunun büyükşehir belediye meclisinin 
seçilme yöntemini açıkça belirtmediği görülmektedir. Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin nasıl seçileceği 1984 yılında 
kabul edilen 2971 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile 
belirlenmiştir. Bu Kanuna göre büyükşehir belediye meclisi üyeliği için doğrudan seçim yapılmaz, ilçe belediye 

meclislerine seçilen üyelerden her ilçe belediye meclisi üyelerinin içinden en çok oy alan 1/5’i aynı zamanda büyükşehir 

belediye meclisi üyesi sıfatını elde eder.20   Büyükşehir belediye yapısı içinde yer alan ilçe belediyelerinin belediye 

başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir
21. 

Büyükşehir belediye encümeni bazı görevleri itibariyle yürütme organı, bazı görevleri itibariyle de karar organı işlevine 

sahiptir. 5216 sayılı Kanunun 16. maddesine göre; büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, 

belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler 

birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesinin yürütme organdır. 5216 sayılı Kanunun 17. maddesine göre; 

büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye 

başkanı seçimle iş başına gelir ve  büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 

Büyükşehir belediyelerinin idari teşkilatı 5216 sayılı Kanunun 21. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre; 

“büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve 

müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile 

olur. Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, 

genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.” 

Bu düzenlemeye bakıldığında büyükşehir belediyelerinin teşkilatlanması için şunlar söylenebilir: 

 Büyükşehir belediyelerinin iç örgütlenmesinin biçimi (hiyerarşik seviyeleri) Kanun tarafından tanımlanmış, ancak 

birimler belirlenmemiştir. Bu doğrultuda organizasyonel yapı içinde daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri 

biçiminde bir yapılanma söz konusudur. Dolayısıyla iki kademeli bir teşkilatlanma söz konusudur. 

 Teşkilat yapısı içinde hangi daire başkanlıklarının kurulacağı belirtilmemiş, bu konudaki yetki büyükşehir belediye 

meclisine verilmiştir.
22  Böylece iç örgütlenmede esneklik sağlanmıştır

23-24. 

                                                           
20 2971 sayılı Kanunun 6. maddesine göre; büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit 

edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. 
24. Maddesine göre de;  Bu Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi 

için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur. 
21 5216 sayılı Kanunun 12. maddesine göre Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir 

içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.  
22 5393 sayılı Belediye Kanunu’un 48. maddesinde “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri 

ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme 

potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, 

hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye 

meclisinin kararıyla olur” denilmektedir. 3593 sayılı Kanuna tabi belediyeler açısından her belediye teşkilatı içinde dört birimin 
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İtalya’da metropoliten kentlerin özerk olduğu Anayasanın 114. maddesinde açıkça belirtilmektedir.25 Başlangıçta metropol 
kent yönetiminin organları için özel bir düzenleme yapılıncaya kadar il yönetimine ilişkin kuralların uygulanması kabul 

edilmiştir (Geray, 1997:62). İtalyan metropoliten kentlerinin yönetim organları Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri ile 

benzeşmektedir. Burada da metropol kent meclisi, metropol konferansı (Guinta) ve metropol belediye başkanı 

bulunmaktadır. Metropol kent meclisi ve başkanı seçimle, konferans (Guinta) ise atamayla iş başına gelmektedir (Geray, 
217:65). Metropoliten kent başkanları belediye meclisleri tarafından seçilir. Belediye meclisleri halk tarafından seçilir ve 

görev süresi 5 yıldır (www.ponmetro.it). Ancak daha sonra 2014 tarihli Delrio Yasası bazı değişiklikler getirmiştir. Buna 

göre metropoliten kent yönetiminin idari işlerinden sorumlu yapı yani metropoliten konsey üyeleri halk tarafından değil 

başkan ve metropoliten kent yönetiminin idari sınırları içerisinde bulunan belediye konseyi üyeleri tarafından seçilir. 

Başkanın seçilmesine ilişkin düzenlemeler ise kesin olarak belirlenmemiş farklı kentlerde doğrudan seçim gibi farklı 

uygulamalar mevcuttur (Boggero, 2016:9). 

Doğrudan seçim yasada bir alternatif olarak yer almış ama seçim usullerine ilişkin düzenlemeler metropoliten kent 

yönetimine bırakılmıştır. Eğer metropoliten kent yönetimi doğrudan seçim üzerinde uzlaşırsa bu durum İtalyan 

parlamentosu tarafından bir yasa ile onaylanmalıdır.  

Metropoliten kent yönetiminin idari teşkilatının oluşturulması ve bunun iç örgütlenmesi konusunda Türkiye’de olduğu gibi, 

kent yönetimine bir serbestlik tanındığı görülmektedir. Dolayısıyla ihtiyaca dayalı bir teşkilatlanmaya gitme yöntemi 
benimsenmiştir. Venedik metropoliten kent yönetimi örneği değerlendirildiğinde, Venedik metropoliten kent yönetiminin 

organizasyon yapısı 2015 yılından itibaren oluşmaya başladığı görülmektedir. Delrio yasası ve 1990 sonrası yapılan yasal 

düzenlemelerin öngördüğü üzere yapının oluşturulması yerel karar alma mekanizmalarına bırakılmıştır (OECD, 2015:14)26. 

4.3. Mali Yapı 

İtalya ve Türkiye’nin yerel yönetim birimlerinin mali yapıları ülkelerin devlet örgütlenmesinin farklı olmasından dolayı 

birbirinden farklılaşmaktadır.  İtalya’da bölge yönetimlerinin varlığı ve yerel yönetimlerinin Türkiye’ye göre daha özerk bir 

yapılarının olması bu farklılığın temel sebebi olarak belirtilebilir. Ancak yine de bir karşılaştırma yapabilmek için her iki 
ülkedeki temel mali yapıyı ele almakta yarar vardır.  

Türkiye’de yerel yönetimlerin mali yapısı ile ilgili olarak Anayasa’nın 127. maddesinde yerel yönetimlere “görevleri ile 

orantılı gelir kaynakları sağlanır” denilmekte, bu ilke doğrultusunda gelirlerin merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında 

bölüşülme yöntemini kanun koyucunun takdirine bırakmaktadır. Türkiye’de belediyelerin yeni vergi oluşturma veya var 

olan bir vergiye oran ilave etme yetkisi bulunmamaktadır.  

6330 sayılı Kanun büyükşehir belediye sistemin için getirdiği yenilikler yanında, merkezi yönetimle yerel yönetimler 

arasındaki gelir bölüşümünü de yeniden düzenlemiştir. Bu kapsamda büyükşehir belediyesine sınırları içinde toplanan 

vergilerden ve ilçe belediyesine genel bütçe gelirlerinden aktarılan miktardan pay verilmektedir. Kanunun 25. maddesine 
göre; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen 

özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı 

toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan 
payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Bu gelirler büyükşehir belediyesinin en önemli gelirlerini 

oluşturmaktadır.         

1948 İtalyan Anayasası ise, 119. Maddede; “Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler gelir ve harcama özerkliğine 

sahiptir.  Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler bağımsız mali kaynaklara sahip olur.  Anayasaya uygun olarak ve 
Devlet maliyesinin koordinasyon ve vergi sisteminin prensiplerine göre vergi koyabilir ve kendi gelirlerini toplayabilirler. 

Kendi toprakları ile ilgili vergi gelirlerinden pay alırlar. Devlet mevzuatı daha düşük kişi başına vergi kapasitesine sahip 

bölgeler için –hiçbir ödenek kısıtlaması olmaksızın– bir istikrar fonu sağlar.  Yukarıda belirtilen kaynaklardan toplanan 

gelirler, komünler, iller, metropol kentleri ve bölgelerin, kendilerine atfedilen kamusal fonksiyonları tam olarak finanse 
etmelerini sağlar” biçiminde bir düzenleme içermektedir. 

                                                                                                                                                                                                      
kurulması zorunluluğu öngörülmüş, bunların dışında yeni birim kurma yetkisi belediye meclisine verilmiştir. Ancak kanunda “norm 

kadroya” vurgu yapılması, dolaylı olarak iç birim oluşturmada doğal sınırı oluşturmaktadır.    
23 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 6. Maddesinin 1. paragrafında “Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel 

getirmemek koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare 

sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir” denilmektedir. Türkiye bu paragrafa çekince koymakla birlikte, 5216 sayılı 

Kanundaki düzenlemenin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun olduğu görülmektedir.  
24 Türkiye’de gerçekleşen yerel yönetim reformlarının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan çekinceleri anlamsız kuldığı 

yönünde görüşler mevcuttur (Ekşi ve Coşkun, 2013:13). Detaylı bilgiye "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Ek Protokol 

Bağlamında Türkiye'deki Yerel Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi"adlı bildiriden ulaşılabilir.  
25 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 2. maddesinin 1. paragrafında “Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun 

olduğu durumlarda anayasa ile tanınacaktır” denilmektedir. Türkiye yerel yönetimlerin özerkliğini kanunla, İtalya ise anayasa ile 

tanımıştır.  
26 İtalya Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını herhangi bir çekince koymadan imzalamıştır. İç örgütlenmeye ilişkin Şartın 

düzenlemesine daha önce değinilmişti. 
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Görüldüğü gibi anayasa yerel yönetimlere hem gelir ve harcama özerkliği hem de vergi koyma yetkisi vermektedir. 
Bunların yanında yerel yönetimlere tahsis edilen gelirler için ifade edilen “kendilerine atfedilen kamusal fonksiyonların tam 

olarak finanse etmeyi sağlama” yaklaşımı da bizim Anayasamızda yer alan mali tevzin (akçal dengeleme) ilkesine göre 

daha güçlü bir düzenleme olarak nitelendirilebilir.   

İfade edilen anayasal ilkeler yanında uygulamaya bakıldığında; İtalyan merkezi hükümeti temel olarak gelir vergilerini 

toplayıp bunların farklı kademelere dağıtılmasından sorumlu iken bölge yönetimleri bazı küçük vergilerle beraber akaryakıt 

vergilerini toplayıp bu mali kaynağı yönetmekle yükümlüdür. Metropoliten kent yönetimlerinin gelir kaynakları ülke 

genelinde her bölge için farklı olmakla beraber genel prensip gelirlerin İtalyan merkezi hükümetinden aktarılan 

kaynaklardan oluştuğu yönündedir. Belediyeler merkezi hükümet ve bölge yönetiminden aktarılan kaynakların yanı sıra 

mülkiyet vergisi ve kendine has yerel kaynaklara da sahiptir (Toniolo ve Pugliese, 2003:252). 

 

SONUÇ 

Dünya genelindeki nüfus artışı ve sanayi devrimi sonrası şartların etkisiyle, kentlerin nüfusu artmış ve mekânsal 

sınırlarında önemli miktarda bir genişleme gerçekleşmiştir. Böylece metropoliten kentler ortaya çıkmıştır. Metropoliten 
kentlerin ulus devlet sonrası oluşan kentin geleneksel idari kurumlarıyla yönetilmesinde zorluklar yaşanmış, buda yeni 

arayışları beraberinde getirmiştir. Özellikle 20. Yüzyılın sonlarına doğru muhtelif ülkelerde birçok metropoliten kent 

yönetimi örneği ortaya çıkmıştır. 

Metropoliten kent yönetimlerinin temel görevleri olarak, verimlilik ve etkinlik açısından metropoliten alanda 
koordinasyonu veya tek elden yönetimi gerektiren mekansal planlama, toplu taşıma, karayolu ve ray sistemleri, atık 

yönetimi ve atık-su yönetimi ön plana çıkmıştır. Bazı uzmanlar ayrıca, sosyal yardım, sağlık hizmetleri ve eğitimi de bu 

kapsama dahil etmektedir. Yakın zamanlarda da metropoliten kent yönetimi ile ilgili tartışmaların odağı, belli kentsel 

hizmetlerin koordinasyonundan, bölgenin ekonomik kalkınma ve rekabetçiliğini içerecek şekilde genişlemiştir  
(Swianiewicz ve Lackowska-Madurowicz, 2012:2-3). 

Türkiye’de metropoliten kent yönetimine ilişkin tartışmalarının İtalya’ya kıyasla daha erken somut sonuç doğurduğu 

görülmektedir. Türkiye’de metropoliten kent yönetimine ilişkin anayasal zemin 1982 Anayasasıyla oluşturulmasına karşın, 

İtalya’da metropoliten kent yönetimi 2001 yılında anayasaya dahil edilmiştir. Ancak genel olarak yerel yönetimler, İtalyan 

Anayasasında daha güçlü ve detaylı olarak düzenlendiğinden, bizim anayasamızdaki “kanun, büyük yerleşim merkezleri 

için özel yönetim biçimleri getirebilir” biçimindeki düzenleme, İtalyan Anayasasına göre genel kalmaktadır. Çünkü İtalyan 

Anayasasında açıkça “metropol kentlerden” söz edilmekte (m. 114) ve özerklikleri vurgulanmaktadır. Buna karşın 

Türkiye’de ilk büyükşehir belediyesi 1984 yılında oluşturulup faaliyete geçirilmiş, İtalya’da metropoliten kent yönetimine 

ilişkin ilk yasal düzenleme 1990 yılında yapılmıştır. Ancak oluşturulan bu metropol kent yönetimlerinin aktif hale gelmesi 

2014 yılını bulmuştur. 2014 yılı Türkiye için de önemli bir yıldır. Çünkü 2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile değiştirilen ve 
il yönetimi esas alınarak yaygınlaştırılan yeni büyükşehir belediye sistemi tam olarak 2014 yerel seçimleri ile birlikte 

hayata geçmiştir.  

İtalya ve Türkiye’de metropoliten kent yönetimleri ve büyükşehir belediyeleri karşılaştırılırken dikkati çeken diğer bir 

konu, iki ülkenin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı karşısındaki tutumudur. Türkiye ülkedeki sosyal, siyasi ve 

ekonomik koşullar sebebiyle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ihtiyatla yaklaşmış ve Şartın bazı düzenlemelerine 

çekince koymuştur. Bun karşılık İtalya’nın çekince koyduğu Şartın herhangi bir maddesi bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

İtalya, Türkiye’ye göre daha özerk yerel yönetimlere sahip bir ülkedir.  

Büyükşehir belediyeleri ile metropoliten kent yönetimleri yönetim organları ve organizasyonel yapı açısından 

karşılaştırıldığında arada büyük farkların olmadığı görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin üçlü organ yapısının bir 

benzerine İtalyan metropoliten kent yönetimleri de sahiptir. İdari teşkilat açısından da iç örgütlenme serbestliğinin her iki 
modelde de tanındığı görülmektedir.  

Mali yapı açısından İtalyan Anayasasının içerdiği düzenlemelerden dolayı, metropoliten kent yönetimlerinin büyükşehir 

belediyelerine kıyasla daha avantajlı olduğu söylenebilir. Çünkü İtalya’da anayasa yerel yönetimlere vergi ihdas etme 

yetkisi vermektedir. Aynı zamanda “gelir ve harcama özerkliğini” de anayasa vurgulamaktadır. 

Son olarak her iki modelde de mekansal planlama, toplu taşıma, karayolu ve ray sistemleri, atık yönetimi ve atık-su 
yönetimi gibi görevler ön plana çıkmaktadır. Ancak İtalyan metropoliten kent yönetimlerinin ekonomik kalkınma ve kentin 

ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet kapasitesini geliştirme yönündeki rekabetçi kapasitesini geliştirme yaklaşımı daha ön 

plana çıkmaktadır. 
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ÖZET 

İngiltere’de refah hizmetlerinin büyük bir bölümü Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (Departmen for Work and 

Pensions) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı  (Department of Health and Social Care) tarafından  

yürütülmektedir. Bu bakanlıklar aynı zamanda yerel yönetimlerle, çeşitli kamusal, yarı kamusal ve özel 

kuruluşlarla refah hizmetlerinin yürütülmesinde yakın işbirliği içerisindedir. Yerel yönetimler, sosyal 

hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur ve sosyal yardımların dağıtımı konusunda merkezi yönetimle 

birlikte hareket etmektedir. 16.yy’dan 20.yy’ın ilk yarısına kadar yerel düzeydeki girişimlerle sunulan refah 

hizmetleri, II. Dünya Savaşı sonrası merkezileşmiş, yerel yönetimler yalnızca geleneksel sosyal hizmetlerin 

sunumundan sorumlu tutulmuştur. Son zamanlarda ise, refah reformları çerçevesinde sosyal hizmetlerin 

özelleştirilmesi ve sosyal yardımlarda tek gelir (universal credit) uygulamasına geçiş konuları gündemdedir. 

Bu çalışmada İngiltere’de refah hizmetlerinde rol alan kurum ve kuruluşlar incelenmiş ve refah hizmetlerinin 

yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolü tartışılmıştır. Çalışmanın İngiltere’de refah hizmetleri ile ilgili 

çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İngiltere’de Refah Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetimler, Refah Yönetişimi. 

 

ABSTRACT 

Department for Work and Pensions, Department of Health and Social Care and the collaborated non-
departmental public institutions, local government and partner organizations are the main institutions who are 
responsible for the welfare services in England. Local governments on the other hand, are responsible for 
providing traditional social services and collaborating with Department for Work and Pensions in taking the 
appealing and in delivering the benefits. Last days universal credit and privatization of social services are on 
the agenda. This study examines the institutions which play important role in providing welfare services in 
England and discusses the role of local governments in this context. The study tends to contribute to the 
forthcoming studies about welfare services in England. 

Key Words: Welfare Services in England, Social Services, Local Government, Welfare Governance. 
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1. GİRİŞ 

Tarihsel olarak İngiltere’de refah devletinin önemli bir gelişim süreci içerisine girmesi, 19.yy’ın ortalarında yerel 

düzeydeki girişimlerle başlamıştır. 20. yy’ın ilk yarısında, kamu sağlık hizmetlerinde, yerel yönetimler inisiyatif almış ve 

yerel yönetimler konuttan, eğitime ve çocuk hizmetlerine kadar birçok sosyal hizmetin sunumunda rol almışlardır 

(Chochrane, 2004:482). 1945’ten sonra ise, bu hizmetlerin birçoğunda merkezi yönetimin etkinliği artmıştır. 1941’de 

milletvekili William Beveridge’in Sağlık ve Sosyal Güvenlik sistemi üzerine hazırladığı rapor, özellikle sosyal yardımlarda 

merkezileşmeyi savunmuş ve bu rapor Birleşik Krallık’ın sosyal güvenlik ve sağlık sistemine temel teşkil etmiştir. Raporda 

evrensellik ilkesi kabul edilmiş, ülke geneli asgari hayat düzeyi ilkesi ve yönetimde birlik ilkesi benimsenmiş, sosyal 

sigorta ve sosyal yardım sistemlerinin tek elden idaresi kabul edilmiştir (Ezer, 2016:92).  II. Dünya Savaşı ve izleyen 

dönemde refah hizmetlerinin merkezileştirilmesi; yerel yönetimlerin de bu hizmetlerin sunumu ile ilgili sorumluluklarının 

genişlemesini beraberinde getirmiştir. Böylelikle yerel yönetimlerin, bütçelerinin arttırılması, sosyal konut programlarının 

içeriğinin önemli ölçüde genişlemesi, kişisel sosyal hizmetler sektörünün büyümesi ve devlet eli ile eğitim verilmesi söz 

konusu olmuştur (Chochrane, 2004).  

İngiltere’de il, ilçe ve köy, Büyük Londra Yönetimi ve üniter otoriteler olmak üzere beş tür yerel yönetim bulunmaktadır. 

2017 senesi itibari toplam yerel konsey ve üniter otorite sayısı 353’tür. (Sandford, 2017). Yerel konseyler tarihsel olarak 

sosyal hizmetler konusunda yürütücü kurumlardır. Yasal olarak da yerel yönetimler, her biri kendi bölgesindeki refahın 

gelişiminden, çevresel kalkınmadan ve gelişmeden sorumlu tutulmuştur (Seçkiner, 2018).  

Geçmişten bugüne yerel yönetimlerin refah hizmetlerinin yürütülmesi konusunda rolleri çok değişmiş- farklılaşmıştır; 

örneğin hizmetleri doğrudan sağlamak yerine, komisyonculuk veya sözleşme yapmak, danışmanlık yapmak, bilgi vermek, 
ihale yöntemi, kontrat yöntemi gibi birçok yeni hizmet sunum şekli gündeme gelmiştir (Birrel ve Gray, 2017:92-95). 
Ayrıca yerel düzeyden sunulan refah hizmetlerinde önemli ölçüde özelleştirme ve üçüncü sektör kuruluşları olarak 

adlandırlan quangolar (yarı bağımsız hükümet dışı örgütler) ve NDPB’lerle (Non-Departmental Public Bodies)  (hükümet 

dışı-bakanlık dışı kamu örgütleri) işbirliği yapılması söz konusudur.  

Konseyler arası farklılaşmalar olmakla birlikte, yerel yönetimlerin sunduğu temel refah hizmetleri şu şekilde 
gruplandırabilir: Yetişkin Hizmetleri, Eğitim, Konut, Çocuk ve /veya  Gençlik hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Sosyal 

Yardımlar. 

 

2. İNGİLTERE’DE YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN SUNULAN SOSYAL HİZMETLER 

2.1. Yetişkin Hizmetleri 

Yetişkin hizmetleri yerel yönetim harcamalarının %35’ini oluşturmaktadır. 2014 Care Act Yasası (Sosyal Hizmet Yasası), 
yerel konseylere bu konudaki sorumluluklarını genişletmiştir; özellikle kişisel bütçeleme, bakıcı desteği, bakım 

hizmetlerinde ulusal erişebilirlik kriterlerini belirleme, yasal güvenlik hizmetleri, genel refah iyileştirmesi, danışmanlık 

hizmetleri gibi (Birrel ve Gray, 2017:94).  

Yetişkin hizmetleri, 2014’teki Sosyal Hizmet Yasası ile yerel konseylerin bireylerin refahı için sağlamak zorunda olduğu 
ilk hizmettir. Bireyin refahı ise yasada şu şekilde tanımlanmıştır: fiziksel, ruhsal ve duygusal iyilik, kötüye kullanma, ihmal 
ve istismardan koruma, bireyin günlük yaşamını kolaylaştırma, iş, eğitim, sosyal alanlara katılımını sağlama ve aile içi, 

kişisel ilişkilerde iyi olmasını sağlama, sürdürülebilir bir yaşama-barınma imkânı sağlama ve bireyin toplum yaşamına 

katkısını sağlama (Care Act, 2014).  Yetişkin hizmetleri son zamanlarda, bazı fon problemleri yaşamakta ve Brexit’ten  

(%32) sonra, İngiltere kamu yönetiminde %14 oranı ile ikinci önemli problem olma özelliğini taşımaktadır (LGA, 2018:4).  

Yetişkin hizmetlerinde, ihtiyaç belirleme kriterleri: başvuranların sahip olduğu mal mülk ve gelirlerin belirlenmesi gibi 

konseylerin sorumluluğundadır. 2009-2013 arasında yetişkin hizmetlerine ayrılan devlet desteği azaltılmıştır. 2010-2016 
arası sosyal hizmetlere ayrılan maddi pay ise %9 oranında düşmüştür (Birrel ve Gray, 2017:95). 
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Tablo 1. İngiltere’de yerel yönetimler tarafından sunulan sosyal hizmetler 

Sosyal 

Hizmetler 
İl Konseyleri İlçe Konseyleri Üniter 

Otoriteler 
Metropoliten 

İlçeler Londra İlçeleri 

Eğitim √  √ √ √ 

Yetişkin hizmetleri √ √ √ √ √ 

Çocuk hizmetleri √ √ √ √ √ 

Sosyal Konut  √ √ √ √ 

Sağlık Hizmetleri √  √ √ √ 

Gençlik hizmetleri   √ √ √ 

Planlama √ √ √ √ √ 

Eğlence hizm.  √    

Toplum güvenliği h.  √ √   

Lisanslama hizm.   √ √  

Acil durum planlaması  √   √ 

Çevre sağlığı   √ √ √ 

Genel refah hizm   √   

Kaynak: Birrel ve Gray, 2017:95. 

Yerel yönetimler tarafından sunulan yetişkin hizmetleri şu şekildedir (Birrel ve Gray, 2017: 95-96); 

 Yatılı bakıcı hizmetleri,  

 İkamet hizmetleri, günlük bakım ve yemek,  

 Hastane masrafları,  

 Bakıcı destekleri, 

 İhtiyaç ölçme, 

 Kişisel bütçeleme-ödeme, 

 Danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, 

 Özel gruplar için hizmetler; 

*  Fiziksel, öğrenme ve mental engelliler için 

*  İltica edenler için 

 Tele bakım gibi inovatif hizmetleri, 

 Koruma-güvenlik hizmetleri. 

2.2. Eğitim ve Çocuk Hizmetleri 

Yerel yönetimlerin eğitim ile ilgili üç temel sorumluluğu bulunmaktadır (Parish vd., 2012:16); 

1. Yeterli sayıda okul binası yapmak, 

2. Okullardaki düşük performansla mücadele etmek ve yüksek standartlar sağlamak, 

3. Yardıma muhtaç öğrencileri desteklemek.  
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Yerel konseyler eğitim konusunda önemli rollere sahiptirler. Okulların %91’i konsey-okuludur (devlet okulu). LGA’nın 

araştırmasına göre (2018:4), konsey okullarının başarı performansı diğer okullara göre daha iyidir. Konseyler bölgede 

yeterli okul olup olmadığına karar verir ve artan okul ihtiyacını karşılamakla sorumlu tutulmuştur. Konseyler 2010 
senesinden beri 800.000 yeni eğitim alanı yaratmıştır.  

Yerel yönetimlerin eğitim ile ilgili hizmetleri şu şekilde sıralanabilir (Birrel ve Gray 2017:96);  

 Kayıt ücreti desteği, 

 Yol ve yemek desteği, 

 Ulaşım ve akşam yemeği desteği, 

 Özel eğitim ihtiyaçları, 

 Eğitim yardımları, 

 Çocuk yönlendirme, çocuk öğrenme klüpleri, fiziksel şiddet, 

 Eğitsel gelişim, 

 Azınlık-etnik uyumluluk faaliyetleri. 

İngiltere’de 1988’den beri eğitim hizmetlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Okullar doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından finanse edilmektedir. Okulların birçoğu bağımsız ve özel olmasına karşın Milli Eğitim Bakanlığı, okullardan 

sorumludur. Yerel konseyler de, bazı yasal veya yasada zorunlu olmayan eğitim yardımları yapmaktadır. 2015-2010 arası 

4500 okul, okuldan akademiye dönüştürülmüştür.   

Tablo 2. İngiltere’de yerel yönetim okulları ve diğer okulların başarı performansları 

 
Devlet Okulları 

(Yerel Yönetim 

Okulları) 
Akademiler Sponsorlu 

Akademiler 

Dönüştürülmüş 

Akademiler 

Ücretsiz 

Okullar 

Toplam Denetlenen 13906 6106 1246 4770 203 

Çok iyi veya iyi %91 %86 %69 %90 %85 

Çok iyi %19 %24 %9 %28 %32 

İyi %71 %61 %60 %62 %54 

Geliştirilmeli %8 %12 %23 %9 %11 

Yetersiz %1 %3 %8 %1 %3 

Denetlenmeyen 26 785 742 43 128 

Kaynak: Local Government Association, 2018 

İngiltere’de devlet okulları dışında, akademiler, sponsorlu akademiler, dönüştürülmüş akademiler ve ücretsiz okullar olmak 
üzere ilköğretim düzeyinde beş tür farklı okul bulunmaktadır. LGA’nın araştırmasında göre, denetlenen okulların 

performansları karşılaştırıldığında, en iyi performansa sahip okullar, %91 oranında yerel yönetim (konsey) okullarıdır (Bkz. 

Tablo.2 ).  

Yerel yönetimlerin sunduğu başlıca çocuk hizmetleri ise şu şekildedir: 

 Çocuk ve aile destek hizmetleri, 

 Çocuk koruma ve güvenlik hizmetleri, 

 Çocuk bakım hizmetleri, 

 Aile destek hizmetleri, 

 Erken yaş kreş hizmetleri, 

 Koruyucu ailelik ve evlat edindirme hizmetleri. 

Çocuk koruması, korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili hizmetlerde konseyler artan taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. 

2015’te, 2011 senesine göre çocuk koruma ve bakım hizmetlerinde %6 bir artış bulunmaktadır. Benzer şekilde evlat 
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edinme ve koruyucu ailelik hizmetlerinde de talepler yükselmektedir. 4 yaş altı çocuklar için oyun, öğrenme ve çocuk 

bakım hizmetleri sunulmaktadır. Çocuk hizmetleri gün geçtikçe parçalı bir hal almakta ve daha çok merkezden 

yönetilmektedir (Birrel ve Gray, 2017:100). 2010’da yerel otoritelere, çocuk yoksulluğunu azaltma konusunda yasal 

sorumluluk verilmiştir (LGİU, 2015).  

2.3. Sağlık hizmetleri 

Yerel yönetimler 1 Nisan 2013’ten beri, özellikle cinsel sağlık hizmetleri, uyuşturucu ve alkol kullanımı ile ilgili hizmetler 
olmak üzere, bulundukları bölgenin sağlık hizmetlerinden sorumlu tutulmuştur. Yerel yönetimlerin, 2012 ‘deki Sosyal 

Hizmet Yasası ile kamu sağlığı ve yasal olarak bulundukları bölgede yaşayan halkın sağlığını iyileştirme çalışmalarında 

bulunmaları zorunlu tutulmuştur. Bu yasa ile daha önceki Primary Care Trust’lar kaldırılmış ve bunların sorumlulukları 

yerel otoritelere devredilmiştir (Heath, 2014:2).  

Aynı yasa ile, yerel yetkililer halkın sağlıklarını iyileştirmek için, harcamalar ve yatırımlar konusunda geniş olarak 

yetkilendirilmiştir. Her yerel otoritede bulunacak olan sağlık direktörleri (bunlar bir ya da birkaç tane olabilmektedir) yerel 
sağlıkla ilgili konularda baş sorumlu olacaklar, halk sağlığı araştırmaları sonuçlarını dikkate almak zorunda olacaklar ve 
halk sağlığı önlemlerine ilişkin çalışmalar yapacaklardır. Hükümet ise, aşağıdaki adımları izleyerek hizmet verecektir; 

 Yerel halkın sağlığını korumak 

 Cinsel sağlık hizmetlerine uygun erişim 

 Ulusal Çocuk Ölçüm Programı
1 

 NHS Sağlık Kontrolü değerlendirmesi (Department of Health, 2012). 

2012 senesindeki değişimlerle birlikte, İngiltere’de bazı sağlık hizmetleri bir üst sıra yerel yönetimlere ve üniter yerel 

otoritelere transfer edilmiştir. Bu dönüşümde Sağlık Bakanlığı ve National Health Services, yerel yönetimlere önemli 

finansal ve yönetsel destek vermiştir,  National Health Service verilerine göre, yerel yönetimlere sağlık hizmetlerini 

sunmaları için 546 milyon pound para aktarılmıştır (NHS England, 2015).    

Yerel yönetimlerin yürütmekle sorumlu oldukları temel sağlık hizmetleri şu şekildedir (Birrel ve Gray, 2017:101); 

 Sigara bıraktırma, obezite ile mücadele, alkolizm, uyuşturucu kullanımı ve cinsel sağlık, 

 Sağlık iyileştirme araştırmaları, 

 Yetişkin ve çocuklara sağlık danışmanlığı hizmetleri, 

 Yerel yönetimlerle sağlık risklerini azaltmak konusunda işbirliği, 

 Bireylerin sağlıklı yaşama adapte olabilmeleri için finansal teşvikler sağlamak. 

2.4. Konut hizmetleri 

Konut yardımı, düşük gelirli vatandaşlara barınma imkanı sağlamak amacı taşımaktadır. 1982’de konut hizmeti ile ilgili 

yetki ve sorumlulukların bir kısmı merkezi yönetimden yerel yönetimlere devredilmiş, 1989 senesinde tamamen yerel 

yönetimlere devri gerçekleşmiştir ve bu devir 1992 tarihli Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet Yasası ile pekiştirilmiştir 

(Murphy, Greenhalgh and Jones, 2014).   

Yerel yönetimlerin konut sektöründeki rolü gittikçe azalmasına rağmen halen sosyal konut sağlama konusunda önemli rol 

oynamaktadır. Konut hizmetinin, İngiltere’de konseylerin sunduğu en eski sosyal hizmet olduğu söylenebilir. Konseylerin 

konut hizmeti kapsamındaki sunduğu hizmetler şu şekildedir (Seçkiner, 2018:112); 

 Kira yardımı,  

 Ev vergisi yardımı,  

 Konseyin sahip olduğu evlerden ev sağlama,  

 Ev arayan kimselere ev bulma ve ev değişimi (emlakçılık). 

Bu hizmetlerin yanında, ev bakımı ve tamiri, bahçe düzenlemesi, online ev kiralama, ev sahibi ile kiracı arasındaki 

uyumsuzluklar konularında konseyler danışmanlık ve aracılık hizmetlerinde bulunmaktadır.  

1.69 milyon konsey konutu bulunmaktadır. 2002’den beri Arm’s Length Management Organisations (ALMOs), konsey 

konut yönetiminde önemli rol oynamaktadır (National Federation of ALMOS, 2015). Bu organizasyon, kiracılara hizmet 

sunmak, ev standartlarını belirlemek gibi hizmetler üstlenmiştir. 2011 senesindeki Localism Act (Yerellik Yasası) ile 
konseylerin konut hizmeti ile ilgili sorumlulukları Konut Gelir Hesabı’nın yasaya girmesi ile büyük ölçüde artmıştır.  Her 
konsey 1000 yeni ev yapabilmektedir. Bu rakam, 1.85 milyon kişinin konut talep listesinde beklediği düşünüldüğünde 
                                                           
1  Ulusal Çocuk Ölçme Programı (NCMP), ulusal olarak yetkilendirilmiş bir halk sağlığı programıdır. Çocuk Sağlığı Sonuçları 

Çerçevesinde çocuk aşırı kilo göstergeleri için veri sağlar ve hükümetin çocuk obezitesini ele alma yaklaşımının bir parçasıdır. 
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makul bir rakamdır. Mart 2012 tarihi itibari ile, yaklaşık 5.01 milyon kişi konut talep listesindedir ve 5.92 milyon kişi de 

konsey vergisi talep listesindedir (Birrel ve Gray, 2017:102). 

Diğer yandan kiracılara konut hizmeti sunmakla görevli Tennant Management Organisations’lar (TMO) bulunmaktadır.  

TMO’ların konut ile ilgili görevleri ise şu şekildedir (Birrel ve Gray, 2017:102); 

 Konut hizmetinde ihtiyaç kriterlerini belirlemek, 

 Yeni ev inşaatı, 

 Konut dağıtım politikasını belirlemek, 

 Konsey ev stok yönetimi, kira toplama, ev tamiri, kiracı başvurularını almak, gecikmiş kira borçlarını almak, 

 ALMOS denetmenliğini yapmak, 

 Ev stoklarının transferi (değişimi), konut stok değişimi, 

 Evsizlere ev bulma, 

 Çok kalabalık evler, 

 Konut veri toplaması, 

 Evlerin engelliler için uyarlanması.  

2.5. Sosyal Yardımlar 

2015-2016 itibariyle İngiltere genelinde yapılan toplam sosyal yardım harcaması 171.890 £ milyar’dır. Bu harcamanın 

%95.1’i; 163.420 £ milyar, yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır (DWP, 2016).  

Yerel yönetimler, çoğunlukla, nakit sosyal yardım veya gelir desteği konusunda sınırlı ve dolaylı bir role sahiptirler. Ancak 
bu son yıllarda bir ölçüde değişmiştir. 2012’deki Refah Reform Yasası ile (Welfare Reform Act), yerel konseylere kriz ve 
acil durum yardım fonu devredilmiştir. Bu fon, yasal olarak kriz ve acil durumlar için verilmiştir ancak farklı ihtiyaçlar için 

de kullanılması beklenmektedir. Birçok yerel konsey- acil durum yardımını nakit olarak değil fakat yakıt kartları, mobilya 

veya kuponlarla sağlamakta ve gelir sıkıntısı içinde olanlar için kullanmaktadır. Konseylerin gelecek talepleri karşılamakta 
güçlük çekmesi de beklenmektedir. Ayrıca kriz fonlarının dağıtımında yönetsel maliyetlerin yanında erişebilirlik 

kriterlerindeki farklılıklar da eleştirilmektedir (Birrel ve Gray, 2017:104).  

Konseyler tarafından sunulan, iki temel sosyal yardım türünden bahsedilebilir; 

 Konsey vergisi muafiyeti veya konsey vergisi indirimi, 

 Sosyal konut. 

Konsey vergisi yardımı, düşük gelirli vatandaşlara, konsey vergisinde görece bir iyileştirme amacı taşımaktadır (Murphy 
vd., 2014). Bu iki sosyal yardım, konseylerin sunmakla yasal olarak zorunlu tutuldukları sosyal yardımlardır. Konsey 
vergisi indirimi, konsey vergisi verecek durumu olmayan vatandaşlara muafiyet veya ödemede kolaylık şeklinde 

gerçekleşmektedir. 2010’da konsey vergisi desteği %10 oranında azaltılmıştır. Sosyal konut hizmetinin sosyal yardım 

boyutu ise; kira yardımı, fatura ödeme yardımları olarak sayılabilir (Seçkiner, 2018:117).  

İngiltere’de son zamanlarda gelişen evrensel gelir (universal credit) uygulaması, ayni sosyal yardımların yerine kişilere tek 

bir gelir vererek sosyal yardım harcamalarının nakdi ve düzenli yapılmasına yönelik geliştirilmiş ve sosyal yardımların 

yanında sürmekte olan bir uygulamadır (Seçkiner, 2018:118). Evrensel gelir, Refah Reformu’nun temel özelliklerinden 

biri-can alıcı noktasıdır. Evrensel gelir, düşük gelirli ve/veya işsiz vatandaşlara; konut yardımı, çocuk yardımı, gelir 

desteği, işsizlik maaşı gibi yardımların yerine ayda bir veya bazı durumlarda en fazla iki kez olmak üzere verilen düzenli 

gelir desteğidir (https://www.gov.uk/universal-credit). Yukarıda sayılan yardımlardan herhangi birini alan bir vatandaş, 

evrensel gelir talep edememektedir. Yerel otoriteler, evrensel tek gelir uygulamasında rol almışlardır. Öncelikle sekiz yerel 
konsey pilot olarak seçilmiş, pilot çalışmalar sonucu; konseylerin ön sorgulamada, danışmanlıkta, ortak kuruluşlara 

(partnershipler) liderlik etmede ve yardımların dağıtımında önemli rolü olduğu anlaşılmıştır (Birrel ve Gray, 2017:104). 
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3. REFAH HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM  

İngiltere’de kamu dışında özel sektör, üçüncü sektör kuruluşları, ajanslar, ortaklıklar ve diğer birçok örgüt yerel 

yönetimlerle birlikte refah hizmetlerinin sunumunda önemli rol oynamaktadır. Geçmişte refah hizmetleri dendiğinde, ilk 

akla gelen yerel yönetimlerken bu günümüzde bir hayli değişmiştir. Chochrane’in ifadesi ile (2004:482): “Son zamanlarda 
yerel bazlı ulusal projeler, yerel stratejik ortaklıklar gibi birçok ajansın varlığı gösteriyor ki, İngiltere’de yerel refah 

devleti dendiğinde, yalnızca yerel yönetimler anlaşılamamalıdır ”. 

İngiltere’de refah hizmetlerinin devri konusu çok geniş ve karmaşıktır. 1945’ten beri, sosyal yardım sistemi, sosyal 

güvenlikten tam olarak yararlanamayanlar için vardı ve zamanla benzer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, İngiltere’de 

de sosyal yardımlara harcanan para, sosyal güvenlik harcamalarına yaklaştı (LGİU, 2015:2). 2002 senesinde Job Centre 
Plus’ların (iş ve işçi bulma merkezleri) açılması, yerel düzeydeki refah hizmetlerinin devri ve diğer sektör kuruluşlarının bu 
hizmetlere aktif bir şekilde dahil edilmesinde bir milat sayılabilir. JCP’ların açılması ile birlikte, istihdam-iş ve işçi bulma 

hizmetleri ile sosyal yardım sistemi birbirine entegre edilmiştir ve daha önce yardım alan gruplara, işsizler ve onların 

aileleri de dahil olmuş, sosyal yardım talep eden kitle, birden bire genişlemiştir. Böylelikle yerel yönetimler, Local 
Strategic Partnerships (Stratejik Yerel Ortaklıklar) ile birlikte, bu hizmetleri sunma yoluna gitmişlerdir. 2007’de çıkan bir 

yasa ile yerel yönetimlere bulundukları bölgede ekonomik kalkınma sorumluluğu, yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Bunula 

birlikte yerel yönetimlere, bölgedeki diğer ajanslarla ve bölgesel oluşumlarla işbirliği yapma imkanı tanınmıştır (LGİU, 

2015).  

Yerel konseyler, sosyal hizmetlerin sunumunda merkezi yönetimle birlikte diğer sektörlerle de işbirliği içerisindedir. 

Burada farklı hizmetlerde farklı kuruluşlarla ortaklıklar kurulmaktadır (Seçkiner, 2018). Quangolar (Quasi-Autonomous 
Non-Governmental Organizations), (hükümet dışı sivil toplum örgütleri) İngiltere’de önemli üçüncü sektör kuruluşlarıdır 

ve refah hizmetlerinin yürütülmesinde çok büyük bir role sahiptirler. Quangos, özellikle Birleşik Krallık, İrlanda ve 

Avustralya’da kullanılan, merkezi yönetimin içinde yer almakla beraber yönetimsel olarak bağımsız kurumları ifade 

etmektedir (Yılmaz ve Özen, 2008:20).  Yarı bağımsız sivil toplum kuruluşları veya hükümet dışı sivil toplum örgütleri 

olarak adlandırılabilecek bu örgütler, kamu yönetiminin üçüncü bir kolu olarak İngiliz devletinin işleyişinde önemli role 

sahip olmuşlardır. Savaş sonrası dönemde refah devletinin tesis edilmesinde ve refah hizmetlerinin dağıtımında önemli rol 

oynamışlardır (Birrel ve Gray, 2017:115).  

Yerel yönetimlerin yürüttüğü birçok hizmette ve sosyal hizmetlerde de birçok farklı aktör yer almaktadır ve bu hizmetlerde 
etkin bir yönetişim olduğu söylenebilir. Örneğin yaşlı hizmetlerinde, yaşlılara yönelik bakım evlerinin sektörel dağılımına 

bakıldığında, özel ve gönüllü kuruluşların toplam kapasite içindeki oranı %91’dir (Çadır, 2017:18).  Merkezi hükümet 

harcamalarının çeyreğinden fazlası, 1/3 i yarı bağımsız sivil toplum kuruluşlarına aittir ve bu oran yerel yönetimlere ayrılan 
paydan daha fazladır. Değişen hükümetler boyunca da yarı bağımsız sivil toplum kuruluşları, devletle daha yakın ilişkiler 

kurmuştur ve sosyal hizmetlerin dağıtımında ana unsurlardan biri haline gelmiştir (Birrel ve Gray, 2017:116).  

Quango’ların bir kolu olan Bakanlık Dışı Kamu Örgütleri  (Non Departmetal Public Bodies) (NDPB)’lerin ise resmi tanımı 

şu şekildedir: merkezi yönetim işlerinde bir rolü olan ancak bir bakanlık veya bakanlığın parçası olmayan ve bu yüzden bir 

bakanlıktan daha geniş alanlarda çalışabilen yarı bağımsız kamu kuruluşlarıdır. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında toplam 

35, eğitim alanında 13, sosyal politika alanında 11 tane NDPB bulunmaktadır (Birrel ve Gray, 2017:119). Health Protective 
Agencey, National Care Standarts Commitee, Children’s Commission for England  NDPB’lere örnek olarak verilebilir.  

Aşağıdaki tabloda refah hizmetlerinde rol alan Quango’lar ve sayıları görülebilir; 

Tablo 3. İngiltere’de Refah Hizmetlerinde Rol Alan Bakanlık Dışı Kamu Örgütleri ve Sayıları 

 
Yürütücü 

NDPB 

Danışman 

NDPB 
Yargısal 

NDPB 
Kamu 

Ortaklıkları 
Diğerleri Toplam 

Emekliler ve Sosyal Güvenlik 6 2 2 2 1 13 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 7 8   6 21 

Eğitim 1/9 2 —    

Konut 3 1  —  4 

İstihdam 1 1    2 

Kaynak: Birrel ve Gray, 2017:125 
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SONUÇ 

İngiltere’de yönetimler karmaşık bir yapıya sahiptir ve bir dizi geniş görevden sorumludur. Konsey kurulları da siyasal 

partilerden seçilmiş adaylardan oluşmakta olup ve bunlar da geniş yetkilere sahiptiler. Bu yüzden yerel yönetimler kimi 

zaman “networked polity” (ağbağ hükümeti) olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu kavram, yerel yönetimlerin yeni 
ortaklıklarla ve yeni hesapverebilirlik mekanizmaları ile donatılmış olmaları anlamına gelmektedir (Peckham vd., 
2017:101).  

İngiltere’de temelleri 16.yy’a kadar uzanan bir sosyal hizmet ve sosyal yardım sistemi vardır. Bu sistemin yürütülmesinde 

1940’lara kadar yerel yönetimler öncelikli rolü almış, Savaş sonrası dönemde ise, refah hizmetlerinin önemli bir kısmında 

(konut dışında) merkezileşmeye gidilmiştir. 1980’lerden itibaren, özellikle 1990’lar ve 2000’li yılları izleyen dönemde 

refah sisteminde yeniden yerelleşme konusu gündeme gelmiş, sağlık, eğitim, yetişkin ve çocuk hizmetlerinde yerel 

otoritelerin görev ve yetkileri genişletilmiştir. 2002 senesinde kurulan Job Centre Plus’lar ile de yerel otoritelere 
istihdam/iş-işçi bulma konularında sorumluluk verilmiş ve yerel yönetimler böylelikle işsizleri de kapsayan ve genişleyen 

bir yardım talebi ile karşı karşıya kalmışlardır. 

İngiltere’de önemli üçüncü sektör kuruluşları olan quangolar ve NDPB’ler, yerel düzeyde refah hizmetlerinin sunumu ile 

ilgili neredeyse yerel yönetimler kadar, bazı alanlarda ise (konut gibi) yerel yönetimlerden daha fazla yetki ve sorumluluk 

sahibidirler. Yerel düzeyde refah hizmetlerinin yürütülmesinden yalnızca yerel yönetimler değil birçok kurum, kuruluş ve 
ajans bulunmaktadır. Dolayısıyla İngiltere’de refah hizmetleri, yerel düzeyde parçalı bir yönetişim ile yürütülmektedir 

denebilir. Yerel yönetimlerin yanı sıra, birçok özel sektör ve üçüncü sektör kuruluşlarının refah hizmetlerinin dağıtımında 

rol alması, bu hizmetlerle ilgili, dağınıklık, eşgüdümsüzlük, post-code lottery2 gibi eleştirileri beraberinde getirmektedir.  

İngiltere’de yerel yönetimlerin temel refah hizmetlerinin sunumunda önemli bir rolü vardır. Ancak bu rol geçmişten bugüne 

değişimlere uğramıştır. Bugün yerel yönetimler, refah hizmetlerinin sunumda doğrudan hizmet sunucu olma rolünü, 

kontrat, komisyonculuk, yerel stratejik ortaklıklar gibi yöntemler ile devretme eğilimindedir. Sosyal yardımlar konusunda 

ise, merkeziyetçi bir anlayış benimsenmiştir. Sosyal yardım finansmanından ve dağıtımından merkezi yönetim sorumludur 

ve yerel yönetimlerin yetişkin hizmetleri haricinde kriter belirleme yetkisi yoktur. Yerel yönetimler, sosyal yardımlar 
hususunda başvuruları alma ve DWP ile yararlanıcı arasında aracılık yapma rollerine sahiptir. Yerel yönetimlerin kendi 

özelinde verdiği iki temel sosyal yardım bulunmaktadır: konsey vergisi ve sosyal konut yardımı. Bunun dışında az ve 

kendine özgü olmak üzere fatura ödeme, alışveriş kuponu gibi sınırlı sosyal yardım yapma yetkisine sahiptirler.   

İngiltere’de yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerle ilgili olarak, Türkiye’deki yerel yönetimlere göre daha geniş 

yetkilendirildiği görülmektedir. Sosyal hizmetlerin tamamen yerel yönetimler tarafından yürütüldüğü bu sistemde, yerel 
yönetimlerin bu hizmetlerin önemli bir kısmını, kamu dışı sektörlere devretme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla İngiltere’de yerel refah devleti dendiğinde, akla yerel yönetimlerin yanında en az onlar kadar önemli ve fazla 

role sahip olan quango’lar, NDPB’ler, özel konut şirketleri ve yerel stratejik ortaklıklar gelmektedir. Sosyal yardım 

konusunda ise merkeziyetçi bir anlayış benimsenmiştir. Sosyal yardımların da son zamanlarda muhafazakâr hükümetlerin 

kemer sıkma politikaları doğrultusunda tek ve evrensel gelire dönüştürülmesi söz konusudur.  

Türkiye’de son zamanlarda 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilar ve Görevleri Hakkında  Kanun 

Hükmünde Kararname ile ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın girişimleri ile sosyal hizmetlerin 

yerelleşmesi tartışması gündemedir. İngiltere’de yerel yönetimler tarafından üstlenilen önemli sağlık, eğitim, çocuk ve 

gençlik hizmetleri gibi sosyal hizmetlerin yürütülmesinde yerel yönetimlerin desteksiz olmadığı anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye’de böyle bir yerelleştirmeye gidilirken, yerel yönetimler, hem merkezi yönetim tarafından hem de 

bölgede var olan üçüncü sektör kuruluşları veya geliştirilecek olan gönüllü kuruluşlar tarafından desteklenmelidir. 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının sayılarının ve kapasitelerinin ise, bu hizmetlere destek olmaya yetip yetmeyeceği 

tartışmalıdır. Bu yüzden sosyal hizmetlerin yerelleştirilmesi konusu önce pilot çalışmalarla başlatılmalı ve merkezi 

yönetimin önemli yönetsel kapasite desteğine ihtiyaç duyulacağı dikkate alınmalıdır.  

Bu çalışmada, İngiltere’de refah hizmetlerinde rol alan kurum ve kuruluşlar ve bunlar arasındaki yönetişim incelenmiş ve 

refah hizmetlerinin yönetiminde yerel yönetimlerin rolü anlatılmıştır. Son bölümde ise İngiltere’de yerel sosyal hizmetlerin 

durumu ve Türkiye’de sosyal hizmetlerin yerelleşmesi tartışmasına kısaca değinilmiş, İngiltere’de yerelleşmiş olan sosyal 

hizmetler deneyimi yorumlanmıştır. 

 

 

 

                                                           
2  Posta kodu lotosu; bireylerin ikamet ettikleri yere göre, aldıkları kamu hizmetlerinin niteliğinde ve kapsamında farklılıklar olmasını 

ifade etmektedir. Aynı zamanda bireylerin yaşadıkları yere göre bazı kamu hizmetlerinden mahrum olmaları, onların ötekileştirildiği 

şeklinde de yorumlanmaktadır. Kamu hizmetlerinde yerel farklılıkların olmasına yönelik, İngilizler tarafından kullanılan eleştirel bir 

deyimdir.  



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

200 
 

 

KAYNAKÇA 

BİRRELL, David ve GRAY, Ann .Marie (2017), Delivering Social Welfare: Governance and Service Provision in the 
UK, Policy Press, Brisol. 

COCHRANE, Allan (2004), “Modernisation, Managerialism and the Culture Wars: Reshaping the Local Welfare State in 
England”, Local Government Studies, S.30(4), ss.481-496. 

ÇADIR, Mustafa (2017), “İngiltere’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hızmetlerin Dönüşümü: Huzurevi Sektörüne Genel Bir 
Bakış”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, S.17(39), ss.9-32.  

DEPARTMENT OF HEALTH (2012), "The New Public Health Role Of Local Authorities", Public Health in Local 
Government, ss.1-7. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213009/Public-
health-role-of-local-authorities-factsheet.pdf (Erişim Tarihi: 08.08.2018).  

DWP (DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS) (2016), “Benefit Expenditure by Country and Region”, 1996/97 to 
2015/16 (XLS), https://www.gov.uk/government/publications/benefit-expenditure-and-caseload-tables-2016 (Erişim 

Tarihi: 20.07.2018).  

EZER, Burcu (2016), “Tarihçesi ve Bugünü İle Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sisteminin Esasları”, Anadolu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.Özel Sayı 3, ss.87-122. 

HEATH, Sarah (2014), "Local authorities’ Public Health Responsibilities (England)”, Standard Note: SN06844, House of 
Commons (Son Güncelleme: 13.03.2014).  

JONES, Andrew (2015), Welfare to Work Devolution in England, LGIU Associate, The Local Democracy Think 
Thank, Policy Briefing.  

LGA - LOCAL GOVERNMENT ASSOCİATİON (2018), A Sustainable Adult Social Care and Support System for 
the Long Term. Moving the Conversation On, LGA Report, London UK.  

LGA - LOCAL GOVERNMENT ASSOCİATİON (2018), Improving Education Moving the Cınversation on, LGA 
Report, London UK.  

MURPHY, Peter, GREENHALGH, Kirsten ve JONES, Martin (2014), “Housing and Council Tax Benefits Administration 
in England: A Long-Term Perspective on the Performance of the Local Government Delivery System”, Local 
Government Studies, S.40(5), ss.729-744. 

NATİONAL FEDERATİON OF ALMOS (2015), Annual Review 2014-2015, www.almos.org.uk 

NHS England (2015), Annual Reports and Accounts 2014-2015, NHS England, London.  

PARISH, Natalie, BAXTER, Andrew ve SANDALS, Leigh (2012), Action Research into The Evolving Role of The 
Local Authority in Education, The Final Report Fort He Ministerial Advisory Group.  

PECKHAM, Stephen, GADSBY, Erica, JENKİNS, Linda, COLEMAN, Anna, BRAMWELL, Donna ve PERKİNS, Neil 
(2017), “Views Of Public Health Leaders İn English Local Authorities – Changing Perspectives Following The 
Transfer Of Responsibilities From The National Health Service To Local Government”, Local Government 
Studies, S.43(5), ss.842-863.  

SANDFORD, Mark (2017), Local Government in England: Structures, House of Commons Library. 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07104/SN07104.pdf 

SEÇKİNER BİNGÖL, Ezgi (2018), “İngiltere Yerel Yönetimlerinde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım”, Ombudsman 
Akademik Dergisi, S.4(8), ss.105-121. 

YILMAZ, Osman ve ÖZEN, Sibel (2008), “Birleşik Krallıkta Kamu Yönetimi Reformları (1979-2008)”, Kamu 
İdarelerinde Stratejik Yönetim Projesi Raporu, British Council Türkiye, Ankara. 

http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/index.php?menu_v=onceki_sayilar_alt&ilgili_sayi=4


Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

201 
 

Kentsel Çevre Sorunu Olarak Atık, Atık Kültürü ve Yönetimi: Antakya 

Örneğinde 
Waste As Problem of Urban Environment, Waste Culture and Management: Antakya Example 

 

Şafak KAYPAK
 

Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, skaypak@gmail.com 

Vedat YILMAZ 

Dr. Öğr. Grv., Bitlis Eren Üniversitesi, Adilcevaz MYO, vedatyilmaz1977@gmail.com 

ÖZET 

Geçmişten günümüze var olan çevresel sorunlar gerek gelişmiş, gerekse de gelişmekte olan ülkelerde atık 

yönetim süreçlerinin önemini giderek artırmaktadır. Atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi, çevre ve 

insan sağlığı kadar ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Gelişen çevresel ve ekonomik koşullarla 

beraber bugün bu sürecin yönetimi daha zor bir hal almıştır. Çünkü atıkların çeşidi ve miktarı gittikçe 

artmaktadır. Değişen ve çeşitlenen tüketimle birlikte, gaz ve sıvı atık türlerinde gözle görülebilir artışlar olsa 

da en çok görülen atık türü  katı atıklar yani çöplerdir. Atık yönetim süreci katı, sıvı ve gaz atıkların 

toplanması, taşınması, ayıklanması, bertarafı ve geri kazanım süreçlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu sürecin 

iyi bir şekilde yönetimi, atıkların azaltımı, uzaklaştırılması, tekrar kazanımı, enerji dönüşümü, çevrenin 

sağlığı ve sistemin işleyişi açısından bütünleyici bir işlev görebilecektir. Bu şekilde sağlanan atık yönetim 

sistemi süreci; havayı, toprağın ve suyun kirlilikten korunmasını sağlayarak canlı ve cansız yaşamının en az 

tehlikeyle sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. 

Sınır kentlerimizden olan Hatay’ın merkez ilçesi Antakya kentinin atık karakterizasyonu dikkat çekicidir. 

Antakya kenti, farklı kültürlerden insanları barındırması bakımından farklı mutfak, temizlik ve atık 

kültürlerine sahiptir. Tüketim alışkanlıkları farklı olan insanları bir araya getirmesi nedeniyle ilgi çekici bir 

kent özelliğindedir. Komşu ülkelerin siyasi süreçleriyle alakalı sorunlar sebebiyle kentin sığınmacı göçü 

alması da tüm bu durumların tetikleyici unsurları arasında yer almakta ve kentte atık fazlası oluşmasına 

sebebiyet vermektedir. Atıkların değerlendirilmesi ve işlenmesi genellikle teknik boyutlarıyla incelenmekte, 

sosyal ve kültürel kısmı daha geride kalmaktadır. Bu bağlamda, çalışma, atıkları kentsel yönetim 

çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çevre ve atık yönetimine verilen önem ve geri kazanım 

faaliyetlerinin durumu kültür kalıpları ile bağlantılıdır. Farklı bakış açılarının gelişmesini sağlamak, çevre ve 

atık yönetimi sürecine yönelik sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından da yarar sağlayabilecektir. Yapılan 

değerlendirmelerde, literatür tarama, gözlem ve belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerden 

yararlanılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Çevre Sorunları, Atık, Kültür, Atık Yönetimi, Antakya. 

ABSTRACT 

The ever-present environmental problems are increasingly important of waste management processes in the 
developed and, in the developing countries. Managing wastes without harming the environment is closely 
related to the economy as well as environmental and human health. Management of this process with the 
developing environmental and economic conditions has become more difficult today. Because the type and 
amount of wastes is increasing. Along with the changing and varied consumption, there are visible increases 
in gas and liquid waste types, but the most common type of waste is solid waste. The waste management 
process floor covers the entire collection, transport, sorting, disposal and recovery processes of liquid and 
gaseous wastes. This process will function well in terms of management, waste reduction, removal, recovery, 
energy conversion, health of the environment and system operation. The waste management system provided 
in this way is the process; will contribute to the sustainability of the living and lifeless life with minimum 
danger by ensuring that the air, soil and water are protected from pollution. 

The waste characterization of Antakya city, the central district of Hatay, which is one of our border cities, is 
remarkable. Antakya city has different cuisines, cleanliness and waste cultures in terms of hosting people 
from different cultures. It is an attractive city feature because it brings together people with different 
consumption habits. Due to the problems related to the political processes of the neighboring countries, the 
city's asylum-seeking migrants are among the triggering factors in all these cases and cause the waste to be 
generated in the city. The evaluation and processing of wastes is generally examined by technical dimension, 
the social and cultural part is behind. In this context, the study aims to examine waste within the framework 
of urban management. The importance given to environment and waste management and the situation of 
recovery activities are linked to culture patterns. Providing the development of different perspectives will also 
benefit from the development of responsibility awareness towards the environment and waste management 
process. The assessments will be based on literature review, observation and interviews with municipal 
authorities. 

Key Words: Environmental Problems, Waste, Culture, Waste Management, Antakya. 
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1. GİRİŞ 

Kentleşme, son iki yüzyılın en önemli olgularından birisidir. Kırdan kente yönelen nüfus hareketleri kentleşme olgusunu 

doğurmuştur. Kentleşmenin başlamasıyla birlikte, doğa ile ilgisini giderek azaltan ve büyük yerleşme alanlarında 

toplanmaya başlayan nüfus, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Kalabalık bir nüfus, doğal yaşamı ağır bir baskı 

altına sokmakta, hem çevrenin hem de doğal dengenin giderek bozulmasına yol açmaktadır. Bu düzensiz ve sorunlu 

yerleşimler, gıda üretimi için çok değerli olan tarım alanlarını yutarak genişlemektedir. Artan nüfusu barındırmak için 

kentlerin giderek genişlemesi; sanayi etkinliklerinin yaygınlaşması ve çevre gözetilmeden kurulmuş sanayi tesisleri, doğal 

yaşam alanlarını ortadan kaldırmaktadır.  Büyük kentlerimiz, sağlıksız yapılaşma, konut ve kanalizasyon sorunu, ulaşım 

yetersizliği, toprak, su ve hava kirliliği, gürültü, yeşil ve sosyo-kültürel alanların eksikliği gibi birçok sorunla karşı 

karşıyadır. Kentsel çevre sorunları içinde önemli bir kirlilik kaynağı da katı atıklardır. Ülkemizde kentleşme ve hızla artan 

nüfus ile birlikte toplam katı atık miktarı artmakta; sanayi ve gelişen teknoloji doğrultusunda da çeşitlenmektedir. İnsanın 

yaşam standardını yükseltmek adına ürettiği her ürün, aynı paralelde atık miktarını da yükseltmektedir. Atıkların artışı, bir 
yandan hammaddelerin bilinçsizce tüketilmesine yol açarken; diğer yandan çevrenin üzerine yük bindirmektedir. Sürekli 

oluşan atıklar, doğanın kendi ürünü olmadığı için doğal döngüye katılamamakta ve giderek birikmektedir.  

Katı atık miktarındaki artışın yarattığı çevresel sorunlardan dolayı, kentsel alanlarda yaşanan en önemli sorunlardan biri 

katı atıkların yönetimi olmuştur. Özellikle büyük yerleşim alanlarında üretilen atıkları eğer yeterince azaltmaz ve geri 

kazanmazsak, kentler gelecekte yaşanmaz hale gelecektir. Katı atıkları sistemli bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Katı 

atıklar, teknik ve sağlık yönüyle koşullara uygun bir şekilde bertaraf edilmedikleri zaman, toprak, su ve hava kirliliğine 

neden olmaktadır. Ayrıca,  katı atıkların toplanma, taşınma, depolanma ve yeniden kazanma çalışmalarının maliyeti sürekli 

bir şekilde yükselmektedir. Atık konusu, tüm insanlığın sorumluluğu olmakla birlikte, günümüzde ağırlıklı olarak kentleri 

yöneten yerel yönetimlerin ve belediyelerin sorumluluğundadır. Kentsel katı atık yönetimi, evsel nitelikli ve sanayi, ticari 

ve diğer kurumlardan kaynaklanan katı atıkların toplanması, biriktirilmesi, aktarılması-taşınması, işlenmesi ve geri 
dönüşümünü kapsayan bir yönetim sürecini anlatmaktadır. Atık yönetiminin, toplama, işleme ve uzaklaştırma gibi temel 

unsurları yanında enerji, çevre koruma, kaynakların korunması, istihdam gibi konularla bütünlük içinde ele alınması 
gerekmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de atık yönetimine gerekli dikkat gösterilmeye başlanmış ve ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Yakın zamanda, atık üretmeyi minimuma indirmek amacıyla “sıfır atık” politikası başlatılmıştır. 

Ancak, düzenlemelerin yeteri kadar uygulamaya yansıtılamaması, kurumların görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine 
getirememesi nedenleriyle henüz uygun bir atık yönetimi altyapısı oluşturulamadığı görülmektedir.  

Sınır kentlerimizden yeni Büyükşehir olan Hatay’ın merkez ilçesi Antakya kenti, hemen her kültürden insanı barındırması 

bakımından atık tiplemesiyle dikkat çekici bir yerdir. Kozmopolit yapısı nedeniyle, yaşam biçimi, mutfak kültürü ve 
tüketim alışkanlıkları ayrı türden insanları bir araya getirir. Ayrıca, son yıllarda, komşu ülkelerden siyasi sığınmacı göçü 

alması da kentteki katı atık miktarının artmasına, her yere çöp atılmasına yol açmıştır. Atık çeşitliliği kirlilik seviyesini 

artırmaktadır. Türkiye genelindeki atık yönetimiyle ilgili sorunlar burada da karşımıza çıkmaktadır. Katı atık yönetiminde, 
toplama ve depolama aşamasından işleme ve geri kazanım aşamasına geçilmemiştir. Düzenli depolama henüz çok yenidir. 
Kentte, katı atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde bertarafını sağlayacak yöntemlerin tam anlamıyla kullanılmadığı 

görülmektedir. Kentsel katı atık yönetiminde, entegre katı atık yönetimine ve sürdürülebilir atık yönetimine önem verilmesi 

gerekmektedir. Katı atıkların değerlendirilmesi, teknik bir olgu olarak görülmekte, atık üretiminin sosyo-kültürel yanı 
dikkatlerden kaçmaktadır. Çevreye atfedilen değer; atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerine kentlilerin yaklaşımı 

temizlik kültür kalıpları ile yakından ilintilidir. Bu bağlamda, atığa yönelik farklı bakış açılarının gelişmesini sağlamak, 

kentte katı atık yönetim sürecine yönelik sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından yarar sağlayabilecektir.  

 

2. KENT, ÇEVRE VE ATIK KAVRAMLARI  

Kent, kendine özgü nitelikleri bulunan kıra göre daha gelişmiş bir yaşam yeri ve biçimidir. Kent; toplumsal gelişme içinde 

bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, 

tarımsal uğraşıların az olduğu, köylere göre nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan 

yerleşim birimleridir (Keleş,1998:75). Tarihsel olarak su kenarları, verimli ovalarda başlayan kent yaşamı, küçüklükten 

büyüklüğe, tarımdan sanayiye doğru evrilmiştir. Kentlerin, büyük yerleşme alanları haline gelmelerinde ekonomik 
yapıların büyük rolü vardır ve toplumsal yapı özellikleri, içinde bulundukları ülkenin sosyo-ekonomik gelişme düzeyince 

belirlenmektedir. Kentleşme, kent haline gelmeyi ifade eder. Ancak, salt bir nüfus birikimi olayı değildir (Özkalp, 

1995:288). Bir değişim sürecidir. Kentleşme, yüksek bir hıza ulaştıktan sonra, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısını 

değişmeye zorlayan temel öğelerden birisi olmaktadır (Kartal, 1978:4-5). Hem bir başlangıç ve hem de sonuç olarak, 

toplumu oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarında değişmelere yol açabilmektedir (Özkalp, 1995:288). 

Kentler, sosyo-kültürel açıdan yaşam standartları gelişmiş yerlerdir. Toplumsal ortak değerlerin birlikte tüketildiği modern 

insan ilişkileri ile kendini gösterir. Kentlinin yaşam alanıdır. Kent karşılığına gelen yerleşim birimine ‘köy’ adı 

verilmektedir. Kentsel alanlarda yaşayanlar ile kırsal alanlarda yaşayanlar farklı nitelikler gösterirler. Ama kent ile köy, her 

zaman birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz. Kentte yaşıyor olmasına rağmen, kentlileşememiş olan insanlar 

olabilmektedir. Bunlar kent dışı yerleşimlerden, köylerden gelmiş, henüz kente uyum gösterememiş insanlardır.  
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Çevre; içinde yaşanılan ortamı ifade eder. Canlı-cansız ortamlardan meydana gelmiştir. Canlıların ortak bir alanda hareket 

etmelerini sağlayan yaşam birlikteliğidir. Çevre, canlılar ile anlam bulur, ama cansızlar olmadan da canlılar var olmaz. 
Çevrenin canlı unsurları; insanlar, bitkiler, hayvanlar ve mikro organizmalar olarak nitelendirilebilir. Cansız unsurları ise; 
hava, su, toprak, yer şekilleri, binalar, köprüler gibi doğal ve insanlar tarafından yapılan varlıklardır (Buhan, 2006:16). 
Çevre, canlı varlıkların, birbirlerine hayati bağlarla bağlı olduğu ve birbirinden etkilendiği bir hareket alanıdır. İnsan 

açısından çevre, insanların ortak varlığını oluşturan değerler bütünüdür. Çevrenin bileşenleri olarak adlandırılan bu 

değerlerin her biri yaşamsal olarak vazgeçilmez niteliktedir (Kaypak, 2015:20). Çevre sözcüğü ilk kullanılmaya 

başlandığında dar bir anlamda bulunulan yeri kastederek maddi temelde kullanılmıştır. Daha sonra çevrenin sadece fiziksel 

alanı kastetmediği anlaşılmıştır (Keleş ve Hamamcı, 1998:10). Çevrenin içeriği zamanla genişlemiş, manevi yan edinmiştir. 
Fiziksel niteliklerin yanı sıra, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, psikolojik vb. içerikler de eklenmiştir. 

Kirlilik, bir kirlenme halidir. Doğal yapının orijinal özelliğini kaybetmesi, bozulmasıdır. Bir şey kirlendiğinde temizliğini 

kaybetmiş olmaktadır. Çevre kirliliği, doğanın insan faaliyetlerinin sonucu kirlenmesidir. Canlı ve cansız tüm varlıkları 
etkileyen, çevrenin niteliğini bozan maddelerin toprağa, havaya, suya karışması olayıdır. Hızla artan dünya nüfusu, plansız 

kentleşme ve bölgesel savaşlar gibi nedenler çevre kirliliğini giderek artırmaktadır (Uslu ve Erkan, 2016:4). Kentlerdeki 

sorunlar birbirine bağlantılı şekilde farklı sorunları meydana getirmiştir. Hızlı nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak, 
başta toplumsal sorunlar, beslenme sorunları, konut, enerji, altyapı, kanalizasyon sorunları, ulaşım, atıklar, hava, su, 

gürültü, toprak kirliliği ve flora-fauna sorunları ortaya çıkan çevresel sorunlardır (Sencar, 2007:26-27). Gereksinimler 
artmış, hizmetteki yetersizlikler daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır (Akdur, 2005:165). Çevrede toprak, su ve hava 
kirliliğinden sonra insan sağlığı üzerinde en büyük tehdidi oluşturan kentsel çevre sorunu atıklardır.  

Atık, atılmış, kirletici özelliğe sahip her türlü şeydir. Atık, katı, sıvı ve gazlardan oluşan kullanım dışı kalmış tüm 

maddelerin ortak adıdır. Atık artık değildir. Daha farklı bir yapıdadır. Artık, içildikten, yenildikten veya kullanıldıktan 

sonra geriye kalan, bir şeyden artan, üretim ve tüketim sonucunda oluşan kalıntı ve parçalardır. Atık ise, kullanıldıktan 

sonra atılanlardır. Artık artan, atık istenmeyendir. Artık atılmayabilir. Daha sonra kullanmak üzere bir kenara konabilir. 
Atık ise artık istenmiyordur. İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi 

dolmuş yaşam ortamından uzaklaştırılması gereken maddelerdir (atiksahasi.com, 2018). Atık oluşturmak sadece insana ait 
değildir, diğer canlılar ve doğanın işleyişi de atık oluşturur. Dünyada bütün canlılar yer, içer, özümleme ve sindirim 

yaparlar. Sindirim ve özümlemede vücuda yararlı maddeler alınır, yaramayanlar dışkı olarak atılır.  

Atık, çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, katı, sıvı, gaz ya da radyoaktif istenmeyen her türden 

maddedir (Tenikler, 2007:28). 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde 
bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde 

veya materyal olarak tanımlanır. Atıklar sadece katı maddelerle sınırlı değildir. Fabrika bacalarından savrulan tonlarca toz 

ve gazlar, egzoz ve baca dumanları ile sanayi ve kanalizasyon maddeleri de kirletici atık sayılırlar.  

Atıklar, farklı etkenlerle oluşsa da, kirliliği oluşturan etkenin niteliği, miktarı ve atıldığı ortam kirlilik boyutları açısından 

önemli olmaktadır. Kentsel bölgelerden çıkan atıklara baktığımızda, çoğunlukla ambalaj atıkların; köy ve beldelerde daha 

çok organik atıkların olduğu görülmektedir. Miktar olarak baktığımızda; köy ve beldelerde kente nazaran daha az atık 

çıkmaktadır (tr.wikipedia.org, 2018). Kent yaşamında nüfus fazlalığından dolayı artan çevre kirliliği mevcutken; köylerde 

nüfusun az olması ve tüketim ürünlerinin sınırlılığı nedenleriyle çevre bu tür atıklardan kısmen korunmaktadır. Doğa, 
madde ve enerji döngüsü içerisinde doğal atığını yeniden ekolojik sisteme kazandırırken; insanların ürettiği yapay sentetik 

materyaller özümsenmeyerek doğal dengeyi bozmakta ve çevre kirliliği oluşmaktadır. Atıkların insan ve çevre sağlığını da 

olumsuz etkilemesi dolayısıyla kontrol edilmeleri ve yönetilmeleri gerekmektedir (Akcan, 2012:3).  

 

3. KENTSEL ÇEVRE SORUNU KATI ATIKLAR VE ATIK KÜLTÜRÜ 

Katı atık, evsel, ticari ve endüstriyel işlevler sonucu oluşan ve tüketicisi tarafından artık işe yaramadığı gerekçesiyle atılan, 

ancak çevre ve insan sağlığı yanında diğer toplumsal faydalar nedeniyle düzenli biçimde uzaklaştırılması gereken maddeler 

olarak tanımlanabilir (Clayton ve Huie, 1973:1; Erdin, 1996). Katı atık terimi, yerleşim alanlarındaki evlerden atılan sıvı 

olmayan atıkları, evsel atık su arıtma tesislerinden atılan arıtma çamurlarını, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki 

atıklarını, cadde süprüntülerini, hafriyat toprağı ve inşaat molozlarını, hacimce büyük atıkları, zararlı atık sınıfına 

girmeyen, evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethanelerin sıvı olmayan atıklarını ve kamu veya özel kişi ve 

kuruluşlarca üretilen yanıcı ve patlayıcı madde içeren zararlı ve tehlikeli atıkları kapsar ( DPT, 2000:79-80). 

Daha önceki yıllarda atık denilince, akla sadece katı maddeler gelirdi. Bu maddelere de günlük kullanım dilinde yaygın 

şekilde ‘çöp’, küçük parçalara da ‘çer-çöp’ adı verilirdi. Atık ile çöp birbirinden farklı kavramlardır. Çöp, içinden, kâğıt, 
karton, cam, metal, plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde geri dönüşümü veya  geri 
kazanımı mümkün olmayan artık malzemeye denmektedir. Yani çöp, düzenli depolanması veya bertaraf edilmesi gereken 

bir kısım iken, atık ihtiva ettiği maddelerin ayrıştırılması ve özelliklerine göre geri dönüşüm veya geri kazanım işlemlerine 

tabi tutulması gereken, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek kısımdır (atiksahasi.com, 20018). Günümüzde çöp 

yerine, daha geniş anlam ifade eden atık sözcüğü kullanılmaktadır. Kavramın belirleyici özelliği, kullanıcısının ya da 

üreticisinin maddeyi gözden çıkartması veya bu amaca sahip olmasıdır. Madde sahipsiz kalmıştır. 

http://atiksahasi.com/
https://tr.wikipedia.org/
http://atiksahasi.com/Ne-kadar-Cop-Uretiyoruz--13
http://atiksahasi.com/Dunyada-ve-Turkiyede-Geri-Donusumun-Tarihi-22
http://atiksahasi.com/
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Atık yönetimi literatüründe katı atık kavramı sıvı, gaz veya radyoaktif atıklar dışında kalan atıklar için kullanılsa da, söz 

konusu katı atıkların yeniden üretim ve işleme sürecine sokulması nedeniyle artık daha fazla atık anlamı taşımayan katı ya 

da yarı katı maddeler için de kullanılmaktadır (Zachary, 1995:165; Curi, 1997:14). Katı atıkları yok edilmesi gereken 

maddelerden çok geri kazanılması gereken zenginlik olarak gören anlayış atıkları değerlendirilebilir kaynak diye algılar 

(Bartone, 1990:7). Katı atık, sahibinin istemediği ancak ekonomik değeri olan ve toplumun menfaati gereği toplanıp 
bilimsel esaslara, mühendislik ilkelerine göre bertaraf edilmesi gereken katı şeylerdir (Armağan vd., 2006:16). 

Kentsel katı atık kavramı, yerel yönetimlerce ya da onlar adına yürütülen hizmetlerle toplanıp uzaklaştırılan atıklar için 

sıkça kullanılmaktadır. Kentsel katı atık, özellikle zararlı ve tehlikeli katı atık kapsamına girmeyen atıklar için 

kullanılmaktadır. Başta evsel nitelikli atıklar olmak üzere bu nitelikteki endüstriyel, ticari, kurumsal ve kentsel işlevler 

sonucu ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır (EPA, 1989:9). Üretilen katı atıkların miktarı ve içerikleri, toplumların kültür 

kalıpları, sosyoekonomik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, coğrafya ve iklim gibi değişik şartlardan etkilenmektedir 

(Palabıyık ve Altunbaş, 2004:124). Katı atıkların miktar-hacim ve içerik olarak özelliklerinin bilinmesi, katı atık yönetim 

sistemi planlama ve uygulamasında ve etkinliğin sağlanmasında önem taşımaktadır. Atık türlerinin doğada kaybolma 

süreçleri değişebilmektedir. Örneğin; bir ambalaj atığı ile bir elektronik atığın yok olma süreci ve doğaya verdikleri zarar 

aynı değildir. Bu yüzden de, tehlikeli-tehlikesiz, zararlı- zararsız olarak bakmak ihtiyacı doğmuştur. 

Dünyanın pek çok ülkesinde, atıkları yok etmek için topraktan yararlanılır. Her gün binlerce ton katı ve sıvı atık toprağa 

verilir. Bunlardan bir bölümü kısa zamanda çürüyüp yok olur. Petrol ürünü olan lastik, plastik ve pet gibi maddeler ise 
yıllarca yok olmaz. Bu süre içinde sürekli olarak toprağı kirletmeye devam ederler. Toz ve gaz atıklar da yağışla birlikte 

toprağa inerek kirlenmeye neden olur. Buna rağmen, yaşamın doğal sonucu olan atıklar ve atıkların yönetimi, toplumların 

yıllardır gözden uzak olsun anlayışıyla davrandıkları konuların başında gelmiş; insanlık, uzun süre, yaptıklarıyla doğal 

dengeyi bozabileceğini düşünememiştir. Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme, hızla artan ve farklılaşan 

tüketim ile ortaya çıkan katı atıklar, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileriyle günümüzde en önemli çevre sorunlarından 

biri olmaktadır. İnsanlar, kentte adeta bir çöp üretim merkezi gibi davranmaktadırlar. Her yenilen ve içilenin ortalıkta 

bırakılması, pencereden sigara izmariti ve çöplerin sokağa fırlatılması evimizi sokağımızı kirletmektedir.  

Katı atıklar farklı şekillerde gruplandırılabilmektedir. Nitelikleri açısından organik ve inorganik atıklar diye ayrılabilirler. 
Organik atıklar,  doğada rahat dönüşür;  İnorganik atıkların, dönüşümleri sorunlu olabilir. İnsan ve çevre sağlığına etkileri 

bakımından zararlı ve zararsız atıklar biçiminde incelenebilir. Zararlı atıklar: Uzaklaştırma sürecinde özel işlemler 

gerektiren biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikte yanıcı-yakıcı, zehirleyici, yok edici, etkileşimle zararlı ve tehlikeli 

olabilen asit, kurşun, cıva, arsenik, kadmiyum bileşikleri, reaktif atıklar, tarım ilaçları ve radyoaktif maddelerdir. Zararsız 

atıklar:  Zararlı atık kapsamına girmeyen organik ve inorganik maddelerdir. Mutfak ve yemek atık ve artıkları, karton, 

kâğıt, kül, metal, cam, plastik, inşaat ve hafriyat atıkları ile diğer sentetik maddeler bu gruptan sayılabilir.  

Katı atıklar, kaynaklarına göre gruplandırılabilmektedir. Evsel atıklar: Evsel faaliyetlerden oluşan çöp olarak bilinen ve 

zararsız atık grubuna ait atıklar ile pil, boya vb. zararlı atıkları da içerebilmektedir. Endüstriyel atıklar: Endüstriyel işlemler 

sırasında veya sonrasında oluşan atıkları kapsamaktadır. Endüstriyel katı atık yönetiminde doğal kaynaklar ve çevrenin 

korunması anlamında geri kazanım ve arıtma tesisi uygulamaları önem taşımaktadır. Ticari ve kurumsal atıklar: Ticari 
işletmelerden ve kurumlardan ortaya çıkan atıklardır. Lokanta, büfe, mağaza, okul, garnizon, liman, ofis, stadyum vb. ortak 
kullanım alanlarından toplanan atıklar bu kapsamda değerlendirilir. Belediyesel işlevler ile ilgili atıklar: Sokak 
süprüntüleri, park-bahçe, toptancı halleri, plaj ve mesire yerlerinden toplanan atıklar, araba hurdaları, hayvan ölüleri, su 

arıtma tesislerinden ortaya çıkan çamurlar bu özelliktedir. Özel atıklar: Uzaklaştırılması özel önem taşıyan atıklardır. Tıbbi 

atıklar, radyoaktif atıklar, tehlikeli ve zararlı endüstriyel atıklar, boya, inceltici, temizlik maddeleri, piller, lastik tekerlekler, 
atık su çamurları, inşaat ve yıkıntı atıkları, atık yağlar, yakma fırınlarından kaynaklanan küller bu gruptandır. Tarımsal 

atıklar: Bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya çıkan atık ve artıklardır.  

Katı atıklar oluştukları yerlere göre de gruplandırılabilmektedir. Ev, okul, hastane, sanayi, bahçe ve daha birçok yerde katı 

atık oluşabilmektedir. Ayrışmaları açısından, doğal yoldan ayrışabilen ve ayrışamayan olarak karşımıza çıkabilirler. 
Ayrışabilenler parçalarına ayrılır, diğerleri ise oldukları gibi kalırlar.  Öne çıkan atık türü elektronik atıklardır. Kullanım 
ömrünü tamamlamış tehlike arz eden atıklar arasına girmektedirler (evcilerkimya.com, 2018). Eskimiş elektronik eşyaların 

evsel nitelikli atıklarla birlikte çöp kutularına atılması ve ayrıştırma yapılmayışı doğa açısından tehlike yaratmaktadır. Her 

geçen gün hızla büyüyen e-atık sorunu insanlar ve çevre açısından önemli riskler oluşturmaya başlamıştır.  

Katı atıkların çevreye etkileri biyolojik, kimyasal ve fiziksel nitelikte doğrudan veya ara hayvanlarla bulaşabilen cüzzam, 
veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek olurken; çöp depolama 

alanlarında oluşan sızıntı suları ve gazlar, kimyasal olumsuzluklara neden olmakta; çevreye sorumsuzca bırakılan atıklar 

insanlara fiziksel zararlar verebilmektedir (Palabıyık, 2001:5-6). Kirli bir çevre insan sağlığı için de zararlıdır. Çevreye 

atılan çöpler mikropların üremesine, sinekler, kedi ve köpekler gibi başıboş hayvanlarla birçok hastalıkların yayılmasına 

neden olur. Tarımsal ve bahçe atıkları özellikle küçük yerleşim yerlerinde dere ve göl yataklarına aktarılmaktadır. Toz ve 
gaz atıklar da yağışla birlikte toprağa inerek kirlenmeye neden olur. Bu da su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır. 

Kirlenmiş bulunan çevremizde, günün her saatinde, bu atıklarla iç içe yaşamaktayız. Her defasında, içtiğimiz su, yediğimiz 

besin ve soluduğumuz hava ile birlikte, bu maddelerden bir miktarını farkında olmadan bünyemize alırız.   

Sağlıklı olmanın temel koşullarından birisi de sağlıklı çevredir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık kavramını sadece 

hastalıklardan uzak olma anlamında değil, insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali olarak tanımlamaktadır (WHO, 

http://evcilerkimya.com/
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1946). Katı atıklar, atık döngüsü içinde, üretildikleri andan son uzaklaştırma aşamasına kadar çevre ve insanla doğrudan ya 

da dolaylı etkileşim içindedir. Katı atıklar, gerek içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle doğrudan; 

gerekse fare, sinek vb. diğer canlılar için beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve insan 

sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir (WHO, 1997:10-11; Güler ve Çobanoğlu, 1996:18). 

 

4. KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ 

Dünyada kentler gittikçe büyümektedir. Artan nüfus, sanayi, büyüyen ekonomi, hızlı kentleşme ve yükselen yaşam 

standartlarının bir araya gelmesi ile birlikte kentsel katı atıklar büyük bir sorun haline gelmiştir (Yılmaz ve Bozkurt, 2010:15). 
Bu miktardaki atıkların toplanması ve yok edilmesi hem zor, hem de özen gerektiren bir iştir. Çünkü gerek toplama, 

gerekse yok etme sırasındaki aksaklıklar, kısa zamanda çevreyi yaşanmaz duruma getirebilmektedir.  

Nüfusu milyonları bulan kentlerde, her gün yüzlerce ton atık oluşmaktadır. Kentlerde toplanan çöplerin kent dışındaki çöp 

merkezlerinde dağlar oluşturması ve kentlerin büyüyerek bu dağlara yaslanması ile çirkin görüntüler ve dayanılmaz kokular 

oluşmaya başlamıştır. Kent sakinlerinin birçoğu, adını bile duyduklarında tiksindikleri çöp sorunu ile büyük kentlerde 

belediye işçileri grev yapınca kapılarının önünde birikenler sayesinde tanışmıştır. İstanbul Ümraniye’deki 39 kişinin öldüğü 

çöp patlaması (1993), insanları oldukça şaşırtmıştır (tr.wikipedia.org, 2018). Organik çöplerin mikroorganizmalar 

tarafından ayrıştırılıp metan gazının oluşması ve birikmesi ile patlayan çöp dağlarının insanları yutmasını canlı yayınlarda 

görmeye başlayınca bu sorunların oluşmadan çözülmesi tüm atıkların yönetilmesi gerektiği fark edilmiştir.  

Atık yönetimi, atıkların yönetilmesini ifade eder. Atık oluşumu, toplama, işleme ve uzaklaştırma gibi temel unsurların çevre 

koruma, kaynakların korunması, enerji, gibi konularla bütünlük içinde ele alınmayı gerektirir. Kentsel atık yönetimi; evler, 
sanayi kuruluşları, ticari ve diğer kurumlar, belediyesel işlevlerden kaynaklanan ve yönetiminden yerel yönetimlerin 

sorumlu olduğu kentsel atıkların toplanması, biriktirilmesi, aktarılması-taşınması, işlenmesi, geri dönüşümü, geri kazanımı 

ve son uzaklaştırmayı anlatmaktadır. Kentsel atık yönetim sistemi, kent veya ülkenin siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel, 

teknik, mali ve çevresel özelliklerinden etkilenir. Atık sorunu için geliştirilen çözümler kent ya da ülkenin özelliklerine ne 
kadar uygun olursa o kadar başarılı yönetim gerçekleştirilebilir (Palabıyık ve Altunbaş, 2004:109).  

Atık yönetimi, ilk başlarda sadece atıkların toplanması ve bir yerde depolanmasından ibaret olarak görülmüş; süreç içinde 

sistemli bir hale gelmiştir. Üretilen atıkların en uygun ekonomik koşullarda, istenilen standartlarda, çevresel, teknik ve 

sosyal anlamda etkin ve verimli biçimde toplanması ve uzaklaştırılmasını ifade etmeye başlamıştır. Bu bağlamda, kamu ve 
özel sektör işbirliği atık hizmetlerinin daha etkin ve verimli görülmesinde önem kazanmaktadır. Atık hizmetlerinde ulusal-
yerel anlamda hizmetlerde etkinlik, kurumsal denetim, açıklık ve sorumluluk anahtar kavramlardır.  

Gelişmiş ülkelerde, atık yönetim planları ve uygulamaları geliştirilerek atıkların büyük bir bölümü geri dönüştürülüp 
ekonomiye kazandırılmakta, işe yaramayanlar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmektedir. Çevre koruma 

politikaları arasında atık yönetimi ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Doğal kaynakların tüketilmesinin sınırlanması ve atıkların 

çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomiye katkıda bulunmasını hedefleyen atık yönetim 

stratejileri, tüm dünyada birincil bir politika hedefi olan “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının temelini oluşturmaktadır 

(Köse vd., 2007:133; Kolukısa, 2013:22). Gelişmekte olan ülkelerde ise, atık yönetim hizmetleri verimli ve etkin yerine 
getirilememektedir. Halen atıkların bertarafı ve bu konuda nasıl bir davranış sergilemenin en iyi çözüm yolu olacağı 

konusunda karar vermeye çalışılmaktadır (Mrayyan ve Hamdı, 2006:195; Yılmaz ve Bozkurt, 2010:17). 

Çevre yönetimi, çevre sorunlarına karşı planlama, örgütleme, yürütme, iletişim, eşgüdüm ve denetim işlevlerinin yerine 

getirilmesidir. Bu anlamda, özellikle kirliliğin asıl kaynağı olarak ilk akla gelen atık yönetim uygulamaları olacaktır. 

Kentsel çevre yönetiminin önemli parçası olan atık yönetim hizmetlerine gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetim 

bütçelerinin %10-40’ının ayrılmasına rağmen, hizmetler istenen düzeyde sunulamamaktadır (Bartone, 1997:1). Büyük 

kentsel alanlarda, nüfusun ancak yarısına atık yönetimi hizmetleri sunulabilmektedir (Bartone, 1991:525). 

Ülkemizde önceki yıllarda, temizlik hizmetleri adı altında “kamu sağlığı odaklı” olarak Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen katı 

atık yönetimi, çevre sorunlarına artan ilginin de etkisiyle “çevre odaklı” bir yaklaşıma evrilmiş; Çevre Bakanlığı’nın görev 

alanına katılmıştır (Yılmaz ve Bozkurt, 2010:18). Merkezi ve yerel düzeyde çok sayıda kurum ve kuruluş çevreyle 

ilgilenmektedir. Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafından yerel düzeyde belediyeler sorumlu iken; çevre koruma, 

planlama ve katı atık yönetim hizmetleri tesisi yapımı gibi konularda merkezi yönetimin yetki ve sorumlulukları vardır. 

Atık yönetiminde uygulanan çevre politikası zararı ortadan kaldırmaya çalışan ‘onarma’ politikalarıdır.  

Belediyelerin sorumluluğundaki evsel, ticari ve belediyesel işlevler sonucu oluşan katı atıkların yönetimiyle ilgili olarak şu 

işlevler yerine getirilmektedir (Palabıyık ve Altunbaş, 2004:110-111); 

Düzensiz depolama: Katı atıkların, yerleşim alanı dışında açık alan, deniz veya ırmaklara hiçbir önlem 

alınmadan gelişigüzel biçimde atılarak uzaklaştırılmasıdır.  

Düzenli-sıhhi depolama: Katı atıkların teknik ve tasarım açısından en uygun biçimde depolanmasıdır. 

Kompostlama; Organik esaslı katı atıkların oksijenli ortamda ayrıştırılmasıyla toprak gübresinin ortaya 

çıkarılması işlemidir. Tekrar kullanım; Atıkların temizlenme dışında başka işleme tabi tutulmadan aynı 

şekliyle tekrar kullanılmasıdır. Atığın yeniden kullanımı yöntemi, geri kazanım yöntemine yeğlenmektedir.  
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Geri dönüşüm; Atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak 

üretim sürecine tekrar sokulmasıdır. Geri kazanım; Tekrar kullanım ve geri dönüşümü de kapsayan, atıkların 

bileşenlerinin fiziksel, kimyasal ya da biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.  

Yakma: Kimyasal işlemdir. Düzensiz depolama alanlarında atıkları hacimce azaltma amacıyla kontrolsüz 

yakma ve modern anlamda katı atık uzaklaştırma yöntemi olarak yakma şeklinde gerçekleşebilir. 

Atık yönetiminin en önemli unsurlarından birisi, atıklarla ilgili çeşitli verilerin toplanması, derlenmesi, biriktirilmesi ve 

bunların karar verici mekanizmalara yardımcı olacak biçimde sunulması gereğidir. Ülkemizde atık yönetimi planlaması ve 

değerlendirmesine katkı yapabilecek temel veri tabanı yeterli değildir. Atıkların sistematik olarak incelendiği belediye 

bulunmamaktadır (Curi vd., 1998:31). Atık yönetimi konusundaki gelişmeler yavaş bir seyir göstermiş, atık işleri “gözden uzak 

olsun” anlayışı ile şekillenmiştir (DPT, 2000:81). Ancak, atıklar, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin itici gücüyle 

“yönetilmesi gereken” bir sorun olarak algılanmaya başlamıştır (DPT, 2000:82; Yılmaz ve Bozkurt, 2010:18). 

Ülkemizde atıkların toplanması ve yok edilmesi arzu edilen düzeyde değildir. Genelde katı atıkların bertarafında, atıkların 

açık alanlara yığılması şeklindeki geleneksel vahşi depolama yöntemi kullanılır. En yaygın geri kazanım yöntemi “sahada 

ayıklama”dır. Halk, atıklarını ayırım yapmadan çöp kutularına atar. Belediyelerce alınan bu atıklar, kentin dışında 

belirlenmiş alanlarda biriktirilir. Buralarda basit bir ayrıştırma işlemi yapılarak, yararlı atıkların bir kısmı değerlendirilir. 
Diğerleri çürümeye terk edilir. Ancak, bu uygulama çöp döküm sahalarında atık ayıklayıcıları tarafından sağlıksız ve 

güvensiz koşullarda gerçekleştirilmektedir. Atık toplayıcılarının, caddelerdeki konteynerlerden kâğıt, hurda ve metal 
toplaması da söz konusudur. Bu işlemlerle %20 civarında geri kazanım sağlanırken, yüksek maliyetler ve fizibilite hataları 
nedeni ile ekonomik açıdan verimsiz ve işletme ömrü kısa olan düzenli katı atık ayrıştırma ve geri kazanım ünitelerinin 

sayısı sınırlı kalmaktadır (Leblebici, 2001:100). Atık yönetiminde kullanılan “düzenli depolama tekniği” ise, Türkiye için yeni 

bir uygulama olmakla birlikte henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır (Yılmaz ve Bozkurt, 2010: 21).  

Türkiye, dünyadaki atık yönetimi gelişmelerini gerilerden takip etmektedir. 2017 yılında Türkiye nüfusu 80 milyon 

olmuştur.  İl, ilçe sınırları içinde yaşayan nüfus oranı %92,5’e yükselmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 

olarak gerçekleşmiştir (www.tuik.gov.tr, 2018). Hızla kentleşmektedir. Kentleşme süreci fazla kentsel atık üretimini 

artırmaktadır. Türkiye’de her yıl ortalama 26 milyon ton evsel atık üretilmektedir. Kişi başına günde ortalama 1 kg evsel 

atık oluşturulduğu görülmektedir. Bu miktar, gelişmiş illerde, azgelişmiş illere nazaran daha fazladır. Gerek nüfus artışı ve 

gerekse ekonomik refahın artması ile atık miktarı da artacak ve tahminen 20 yıl içinde iki katına çıkacaktır. Yani 2030 

yıllarında toplam evsel atık üretimi 50 milyon tonu aşacaktır (www.emo.org.tr, 2017). Bir taraftan, hacim ve miktar olarak 
artan diğer taraftan belediyeleşme süreci ile yönetimlerin sınırlı kapasite ve olanaklarla yerine getirilmeye çalışılan atık 

yönetim hizmetleri kırsal ve kentsel alanlarda önemini sürdürecektir (Palabıyık ve Altunbaş, 2004:113). 

Atık türleri daha da farklılaşıp ihtiyaçlar artmıştır. Atık miktarları ve türlerindeki artış, bir yandan atık yönetim 

maliyetlerini artırırken, diğer yandan da bunların bertarafı konusunda birçok sorunu beraberinde getirmektedir (Fidan, 
2009:162). Bu noktada, bütün atıklar tek tek ele alınamayacağı için bunu bir sisteme dönüştürmek gerekmiştir. Bu sistem 

‘entegre (bütünleşik) atık yönetim sistemi’dir. Günümüzde atık yönetimi, üretim aşamasından başlamakta, tüketim ve son 

uzaklaştırmaya kadarki aşamalarda en az atık oluşturan teknolojiler geliştirilerek entegre yönetim uygulanmaktadır. 

Atıklarla ilgili tüm süreçler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetimi ve denetimi altındadır ve her bir süreç kendi idari 
biriminde işletme ruhsatı ve izin lisansına tabidir (Can, 2015:56). Bu bağlamda, Bakanlık, 2016 yılı itibariyle tehlikeli 

atıkların zarar vermeden taşınabilmesi için  ‘Mobil Atık Takip Sistemi başlatmış ve 2018- 2023 yıllarını kapsayan 

eylemleri içeren “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” hazırlamıştır. Sıfır Atık Projesi, Ankara’dan başlamak üzere önce 

kamuda, aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata geçirilecektir (sifiratik.csb.gov.tr, 2018). Atık yönetiminin temel ilkeleri 

olan atık miktarının ve toksik özelliğinin azaltılması, atığın yeniden kazanımı ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf 

edilmesi ilkeleri yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin ilkeleri olmaktadır (Akdoğan ve Güleç, 2005:54).  

‘Sürdürülebilir atık yönetimi’, çevresel, ekonomik ve sosyal yönleriyle sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır. 

Entegre atık yönetimini uzun vadeli kılmayı hedeflemektedir. Tüketim sonucunda oluşan atıkların tekrar kullanılmasıdır. 

Sürdürülebilir atık yönetimi, dört aşamalı karar sürecini gerektirmektedir: Atık üretiminden olabildiğince kaçınılması; atık 

üretimi kaçınılmaz olduğunda atıkların geri kazanılması; geri kazanım mümkün olmadığında atıkların enerji üretiminde 

kullanılması; tüm bu aşamalar geçildiğinde atıkların son uzaklaştırma için en uygun seçeneğin geliştirilerek 

uygulanmasıdır. Süreçte yer alan atık yönetim sistemi aktörlerine, yani merkezi yönetime, yerel yönetimlere, özel sektöre, 

gönüllü kuruluşlara ve bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir (Palabıyık ve Altunbaş, 2004:114). Katı atık yönetimi, 

önleyici-engelleyici çevre koruma politikaları işlemleri temelinde yürütüldüğünde sürdürülebilir olacaktır. 

Atıklarla ilgili konulara değinen yasal düzenlemeleri şu şekilde sayabiliriz: 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kanunu, 

2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Genel Sağlık (Umumi Hıfzıssıhha) Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ÇED Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, inşaat 

ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği başta olmak üzere 10’dan fazla yönetmelik.  

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine göre; “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili 

yönetmeliklere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.emo.org.tr/
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benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda yetkililer kirlenmeyi önlemekle; 

durdurmakla, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür”. Çevre 

Kanununun 3. maddesi ilkeleri sayarken e bendinde, “Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve 

yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım 

ortamını yaratmakla yükümlüdür” demektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi çöp ve atık hizmetlerini 

belediyenin görevleri arasında saymıştır. 77. maddesi belediye hizmetlerine gönüllü katılımı düzenlemiş olup “Belediye; 

sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve 

çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, 

hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” 

demektedir. Atık yönetiminde katılımcı bir yönetim için çevre bilincinin gelişmesinin önemi ortadadır. 

 

5. KATI ATIK KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ  

Hatay, Doğu Akdeniz’de yer alan bir kıyı ilimizdir. Coğrafi konumu itibarıyla toplumların kültür alışverişinde önemli bir 

ticaret ve transit geçiş yolu olan Hatay, 2012 tarihli 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olmuştur. Hatay’da 

büyükşehir belediyesinin yanında 4 yeni ilçe kurularak ilçe sayısı 15’e çıkarılmıştır (www.hatay.gov.tr, 2015). 2017 yılı 

verilerine göre,  il nüfusu 1.575.226,  merkez ilçe Antakya’nın kent merkezi nüfusu 365.485’dir. Hatay nüfusu bir önceki 

yıla göre 20.061 artmıştır. İl nüfus büyüklüğü açısından 13. sıradadır (www.nufusu.com, 2018). Hatay ilinin merkez ilçesi 

Antakya, Anadolu’da yerleşmenin ilk görüldüğü yerlerden biridir, tarihi bir kenttir. Farklı din, etnik yapı ve ırktan insanın  
birlikte yan yana yaşayabildiği, çokkültürlü ve hoşgörülü sosyal dokusu ile uygarlıklar diyarı olarak bilinmektedir. 
Geçmişin kültürel birikimlerini üzerinde barındırır. Güzel mutfağı ile tanınır  (Kaypak, 2016:1822).  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesine istinaden atık yönetimi sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine 

verilmiştir. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan Atık Şube 

Müdürlüğü, atık sürecinin işlemesinden sorumludur Büyükşehir dışında il merkezinde bulunan Antakya ve Defne 
Belediyeleri de katı atıklarla ilgili sorumluluk taşımaktadır. 6360 sayılı yasa gereğince 2560 sayılı yasa ile kurulan HATSU 

Genel Müdürlüğü önemli bir yer teşkil etmektedir. Denetim faaliyeti ise; Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı, Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. İl Müdürlüğünde Çevre Denetim Şubesi bu görevi üstlenmiştir. 

Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıtalar denetim görevinde sorumlu tutulmuşlardır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 

bünyesinde ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü ile Çevre Yönetim Şube Müdürlüğü atıklarla ilgilidir  

Antakya’nın atık yönetimi ile ilgili sorun sıralamasında ilk sırayı hiç istisnasız Asi Nehri’nin kirliliği almaktadır. Bunu 
izleyen diğer sorunlar, artan nüfus, mülteci sorunu, kişi başına düşen atık miktarının artması, çevreye rasgele atılan katı 

atıklar, görsel çirkinlik, kentsel altyapı ve toprak sorunu, su kıtlığı, halkın bilinçsizliği ve kurumsal işleyişle ilgili 

sorunlardır. Türkiye’nin hemen her yerinde yaşanan çevre sorunlarının Hatay’da da yaşandığını söylemek mümkündür. 

Genelde hava, toprak, su kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Kirliliği aşan en önemli sorun ise, çevre kalitesinin 
düşüklüğüdür (Kaypak ve Kara, 2016:8).  Atık yönetimine ilişkin sorunlar, Hatay Büyükşehir belediyesi tarafından şöyle 

sıralanmaktadır; düzenli depolama sahalarının yetersizliği, taşıma esnasında yeterli önlem alınmaması, sızıntı suları ve 

koku kontrolünün azlığı, atık sahaların yerleşim birimlerine yakınlığı, aktarma istasyonlarının yetersizliği, kaynakta 

ayrıştırma yapılmaması ve baca gazlarının değerlendirilmemesi (Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2018). 

Asi Nehri, Hatay’ın simgesi sayılır. Asi, birçok tarımsal faaliyet için önemli bir su kaynağıdır. Kaynağını Lübnan’dan alan 

Asi Nehri Amik Ovası’ndan yurda girer. Taşkın dönemlerinde hızlı kabarıp geniş alanları sular altında bıraktığı için bu adı 

almıştır (www.csb.gov.tr, 2017). Tersine akan Asi nehri, içine her şeyin atıldığı kentin kirlilik abidesi gibidir. Hatay Çevre 

Şehircilik İl Müdürlüğü İl Durum Raporu’na göre, Asi Nehri’ne, eski belde, Büyükşehir Belediyesi ve mahalle olan 

beldelerdeki kanalizasyon atıkları, hayvan atıkları, hafriyat atıkları ve 85 zeytinyağı fabrikası atıkları direkt deşarj 

edilmektedir. Kirlilik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır (Hatay Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 2016).  

Hatay, Büyükşehir olduğu andan itibaren il merkezi Antakya’da nüfus artış göstermektedir. Kent yayılmaktadır. İmar 

faaliyetlerine bağlı olarak sürekli bir inşaat hali söz konusudur. Suriye iç savaşından kaçan Suriyeli sığınmacı göçü ile 

birlikte kalabalıklaşmıştır. Kentin insan tipi değişmiştir. Farklı kültürlere sahip insanların kentte bir arada bulunması ve 

kentin atık kültürüne uyum sağlayamayışları ve yetersiz temizlik nedenleriyle her yer çöp ve inşaat artığıdır.  

Kentsel atıklar karışık toplanmaktadır. Antakya’da oluşan günlük ortalama katı atık miktarı, yaklaşık 175 ton/gün’dür. Katı 

atıklar, 2000’li yıllardan beri kent merkezine 11 km uzaklıkta küçük bir vadinin dik yamacına rasgele dökülmekteydi. 2010 
yılından itibaren, evsel katı atıklar, vahşi depolama sahasına yakın bir konumda olan Antakya Gökçegöz düzenli depolama 

sahasında bertaraf edilmeye başlanmıştır (Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2018). Yine de tek bir düzenli depolama alanı 

yeterli olmamakta, çoğunlukla vahşi depolama yapılmakta ve atıkların atık tesislerine gönderilmesinde sorunlar 

yaşanmaktadır. Geri dönüşüm hizmetleri yetersizdir. Bu atıkların geri kazanılabilir olanlarının bir kısmı belediyeden önce 

Suriyelilerin de dâhil olduğu sokaktaki çöp toplayıcılar tarafından ayrıştırılmaktadır. Geri kazanılabilir atıkların çoğu, ev 
atıklarına karışıp kirlenmektedir. Ayrıştırılamadan düzensiz depolama alanına atılan geri kazanılabilir atıklar,  ekonomik 

kayıpların oluşmasına neden olmakta ve çevre sağlığı açısından tehlike yaratmaktadır. Atıkların toplanması, kaynağında 

ayrıştırılması, taşınması ve depolanmasında gerekli kurallara uyulmaması, bertaraf tesislerinin ilkel teknolojilerle 

http://www.csb.gov.tr/
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faaliyetlerini sürdürmesi önemli sorunlardır. Atık bertaraf tesisi havuzlarında, hava koşullarının düşünülmemesi, 
taşkınlıklara sebebiyet vermekte ve tehlike oluşturan hassas durumlardan biri olmaktadır (Görmüş, 2018:220).  

Sıvı atıkların toplanması, arıtılması ve yeniden kullanımı istenilen düzeyde değildir. Altyapı yetersizliği, düşük arıtma, site 

ve turizm alanlarındaki illegal deşarjlar, kaçak bağlantılar ciddi sorunlardan birisi olmuştur (HATSU Genel Müdürlüğü, 

2016). Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi mevcuttur. Serinyol ve Samandağ Atıksu Arıtma Tesisleri yeni işletmeye 

açılmıştır. Arıtma tesislerinde bertaraf edilen atıksular, nehire ve denize deşarj edilmektedir. Kanalizasyon hatlarının çok 

eski olması, yerleşimin içinde kalması ve yapılan faaliyetlerin yeterli olmayışı, atık suların toplanmasını tam olarak 

mümkün kılmamaktadır (HATSU Genel Müdürlüğü, 2016). Belediyeler kısıtlı büyüklükteki kanalizasyon sistemlerinde 

oluşan sıvı atıkları, çoğunlukla Asi Nehri’ne deşarj ederek ya da fosseptik çukurlarında bertaraf etmektedirler (Hatay 

Büyükşehir Belediyesi, 2018). Asi’nin ıslah ve peyzaj çalışmaları sürmektedir Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi nehri 

zeminine kanalizasyon atıklarının içine akıtılacağı künkler döşemektedir  (www.haberler.com, 2018).  

Hatay ilinde tehlikeli atık kapsamında ayrı bir bertaraf tesisi yoktur; 7 tane atık yakma ve beraber yakma tesisi, 1 tane 

atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi (ATY) vardır (Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2018). Son yıllarda, kamu ve özel 

hastaneler ve sağlık ocaklarının sayısının artması, tıbbi atık konusunu en önemli atık grubuna sokmuştur. ‘Tıbbi atıklar’, 

hastaneler, sağlık ocakları gibi tıbbi tesisler, araştırma birimleri ve laboratuvarlarda oluşan tüm atıkları içermektedir  (Ege, 

2009:3). Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak 9 ilçe (Antakya, Hassa, 

Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık 

kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı işlemlerini yapmaktadır. 2017 yılında 

toplanan tıbbi atık miktarı 671.861 ton/kg miktarındadır. Tıbbi atıklar, tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilip 

düzenli depolama tesisinde depolanmaktadır. Tehlikeli atıklar, ilgili atık kodlarına sahip geri kazanım tesislerine 

yönlendirilmektedir (Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2018). İlde tehlikeli atık oranı yüksek olmasına rağmen; tehlikeli 

atıkların değerlendirilebileceği bir tesis bulunmamaktadır. Büyük tesislerin arıtma sisteminden yoksun oluşu ve büyük 

hastanelerin arıtma işlemlerinin olmayışı bir sorundur. Tüm atıklar bir arada toplanarak birlikte bertaraf edilmektedir. 

Düzenli depolama sahasında atıklardan sızanlar ve gazlar özel borulara alınıp depo sahası çevresindeki tesiste elektrik 

enerjisine dönüşümleri sağlanmaktadır Tıbbi atıkların geri dönüşümleri yaygın değildir (Görmüş, 2018:216). 

Katı atık yönetimi, belediyelerin temel görevleri arasında görülmesine rağmen, bütünsel bir yaklaşımla ele alındığında; 

merkezi idarenin, özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının da bazı aşamalarında bu sürece dâhil olduğu görülmektedir. 

Çok aktörlü bir hale gelen atık yönetimi, aynı zamanda çok masraflı ve ciddi yatırım gerektiren bir süreçtir. Büyükşehir 

Belediyesinin kurulması, sorumluluk alanının il mülki sınırlarına kadar genişlemesi ve köylerin de belediyelerin 
sorumluluk alanına dâhil edilmesiyle, katı atık yönetim işlevinin yükü artmıştır. Kurum ve kuruluşlar, yerel düzeyde, 

kurumsal ve yönetsel olarak yeterince örgütlenememişlerdir. Görev, yetki ve sorumluluk paylaşımında kurumlar arasında 

işbirliği ve eşgüdümde sorunlar yaşanmaktadır. Siyasi ve sosyal düzlemde de sorunlar sürmektedir. Hatay Büyükşehir 

Belediye Başkanının ana muhalefet partisinden, meclis çoğunluğunun iktidar partisinden olması, iş yapmayı 

engellemektedir. Atık yönetiminde, hemen her kurum kendi çalışmalarını yeterli görürken, diğer kurumları ve çöplerden de 

halkı sorumlu görmektedirler. Yerel yönetimler ve diğer kuruluşlar arasında, atık yönetimi ile ilgili konularda ortak bir 

çalışma gerçekleştirilemediği görülmektedir. Atık yönetimi ile ilgili her kesimin farklı görüşlere sahip olması, kurumlar 

arası işbirliğini engellemekte ve yerel katılımda da başarısızlığa neden olmaktadır (Görmüş, 2018: 217). 

Çevre yönetimi tekil bir süreç değildir; merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bireyler 

olmak üzere birçok aktörün katılımının sağlanması gereken bir süreçtir. Yerel yönetimlere yerel düzeydeki avantajlarına 

rağmen çevre yönetiminde aktif rol verilmemiştir. Merkezi yönetim, gereken desteği vermemektedir (Kaypak ve Kara, 
2016:17). Katı atık yönetim ve uygulamalarında yetki paylaşım sorunu ön plana çıkmaktadır. Kent yönetiminde atık 

konusunda gerekli yönetmelik, yasa ve kararlara uyumsuzluğun olduğu; atık yönetim plan ve stratejilerine tam olarak 
uyulmadığı görülmektedir. Uygulamada her atık için ayrı yönetim planı bulunmamakta, birçok atık bir atık yönetmeliği 

çerçevesinde değerlendirilmektedir. Belediyelerin hizmet sürekliliğinde sorunların yaşandığı görülmektedir. Kurumlarda 

tecrübeli personel istihdamı göze çarpan en önemli sorundur. Taşeron personelin çokluğu nedeniyle, alanında yetişmiş 

uzman personelin yetersizliği ciddi bir kurumsal sorundur. Halkın çevresel faaliyetlere yeterince katılımı sağlanamadığı 

gibi, genel konular hakkında fikir ileri sürebilecek fırsatlar da sunulmadığı görülmektedir. Çevre bilinçlendirmesi 

konusunda, eğitim, bilgilendirme, afiş, pankart reklam faaliyetleri yeterli değildir (Görmüş, 2018:219).   

Çevre kirliliğine duyarlılığın kaybedilmesi, çevreye atfedilen değerin yetersiz oluşu dikkat çeken en önemli noktadır. 

Halkta da, kurumsal hizmette çevre değerine önem verilmediği görüşü hâkimdir. Antakya kentine karayolundan giriş 

güzergâhında taş ocakları, hafriyat toprağı, yıkıntı atık döküm alanları çirkin görüntüler oluşturmaktadır. Antakya’da 

özellikle katı ve sıvı atıkların ciddi anlamda toprak kirliliğine sebebiyet verdiği vurgulanmaktadır. Atıkların çevresel 

faktörlere ne kadar etki ettiğinin hesaplanamıyor olduğu da bir gerçektir. Kentin yeşil alanları gittikçe azalmakta, zeytin 
ağaçları kesilmektedir. Kontrolsüz ve yeşilsiz bir kentleşme yaşanmaktadır. Plansız kentleşme ve denetimsiz bir biçimde 

gelişen yapılaşmalar nedeniyle ve imara açılan alanların artışıyla tarım alanları binalarla dolmakta ve gittikçe 

daralmaktadır. Çevresel yatırımların düşüklüğü, yatırımda çevreye ağırlık verilmediğini göstermektedir. Yatırımlar, politik 

tercihe bağlı olarak yapıldığından, hizmetlerde çevre endişesi hep ikinci planda kalmaktadır. Bu bağlamda, gerekli yaptırım 

ve denetim yetersizliğinden kaynaklı her türlü atığın oluşabileceği görülmektedir (Görmüş, 2018:220).   
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Katı atık politikalarında yetersizliğin iyi bir atık yönetim sisteminin olmayışına yol açtığı dile getirilmektedir. Çevresel alt 

ve üstyapı sorunları halen sürmektedir. Atık türüne yönelik yönetim planının olmayışı önemli bir eksikliktir. Düzenli 
depolama sahalarının sayıca artırılması, aktarma istasyonlarının çoğaltılması, sahaların yer seçiminde verimsiz arazilerin 

kullanılması, malzeme geri kazanım ve kompost tesisi oluşturulması önerilmektedir. AB ve uluslararası kuruluşlar 

nezdinde geliştirilen projeler, entegre atık yönetim sistemine yönelik bir adım olmuştur. Sürdürülebilir ve katılımcı 

politikalar geliştirilmesi yönündeki beklentiler artmaktadır. Atıklar istihdam kaynağı olmuşlardır. Ancak, atıklarla ilgili 

sorunların çözülmesi sadece belediye çalışması ile mümkün olmamaktadır. Çevreyi atıklarla pisletmemek bir kültürdür. 
Atık azaltımında atık sahipleri de önemlidir. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 4. maddede “katı atık üreten kişi ve 
kuruluşlar, en az katı atık üreten teknolojiyi seçmekle, mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmakla, katı atık içinde 

zararlı madde bulundurmamakla, katı atıkların değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapılan çalışmalara 
katılmakla yükümlüdür” diyerek işletmelerin ve kişilerin katı atık konusunda üzerine düşen görevleri belirtmiştir. Çağdaş 

ve etkin bir atık yönetim sisteminin geliştirilmesinin, sadece kamu kurumu veya özel sektör kuruluşlarının çabalarıyla 

gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmış bulunmaktadır. Ulaşılabilir alanlara farklı atıklar için değişik renklerde atık kumbaraları 

konmuştur. Ama atıkları atanlar, buna pek dikkat etmemektedir. Her türlü çöpü ayrımsız olarak atmaktadırlar. Dünyanın en 

ileri ülkelerinde bile, bu sorun, ancak orada yaşayanların katılımı ile çözülebilmektedir. Temiz birey, temiz bir toplum 
demektir. Kentte yaşayan herkesin atığı ile ilgili sorumluluk yüklenmesi temiz bir gelecek oluşturacaktır. 

 

SONUÇ 

İnsan dünya üzerinde var olduğundan beri sadece kendi yaşam hakkının olduğunu düşünmüş; doğanın değerini 

kavrayamamıştır. İçine doğduğumuz, bir parçası olduğumuz doğa hem kaynak, hem de alıcı ortam olarak kullanılmıştır. 

Toprağa yerleşmenin ardından kentsel alanlarda üretim ve tüketim olanaklarındaki artışla birlikte yaşam ortamları 

kirlenmiştir. Hava, toprak ve su ne varsa geri dönüşü olmayan şekillerde kirletilmektedir. Kentleşme olgusunun çağımızda 

büyük bir hızla artması sonucu bu gelişme planlı bir şekilde kontrol altına alınamadığından insan yaşamına uygun olmayan, 

organik dokudan ve yeşil alanlardan yoksun yapay bir ortam oluşmuştur. Bir yandan sanayileşmenin doğal kaynaklar 

üzerine olan baskısı, diğer yandan nüfusun çevre üzerine yayılımı atık sorununu en önemli çevresel sorun haline getirmiştir. 

Atık çevreye bırakılan, gözden çıkarılan maddelere denmektedir. Genellikle büyük kentlerimizde miktarı gittikçe artan katı 

atıklar, kirlilik yanında bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte gelişen katı 

atık sorununun, bu denli önem kazanmasının nedenleri, hem toplum ve hem de yönetim olarak çevreyi ihmal eden bir 
tutum içerisinde olunması ve “kirleten öder” ilkesinin tam olarak uygulamaya geçirilmemiş olmasıdır.  

Kentlerde atık yönetimi kapsamında en önemli aktör olarak belediyeler öne çıkmaktadır. Her gün çok sayıda atık aracı (çöp 

kamyonu) ve binlerce işçi bu hizmeti yerine getirmeye çalışmaktadır. Belediye kaynaklarının önemli bir kısmı katı atık 

hizmetleri için ayrılsa da genelde yeterli olmamaktadır. Gerek çevre kirliliğinin önlenmesi, gerekse doğanın sorumluca 
kullanılmasında, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye yarar sağlayan birer kaynak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Merkezi yönetim, asıl olarak atık yönetimi işini belediyelere yüklemiş gibi görünse de, yeni bir uygulama olarak “sıfır atık” 

politikası başlatmıştır. Atıkların toplanması, taşınması ve uzaklaştırılması hizmetlerinin hayata geçmesi, sorumlu kurum ve 

kuruluşların bilinçlendirilerek güçlendirilmesi ve yeni yönetsel yaklaşım ve modellerin uygulanmasına bağlıdır. Kentsel 
katı atık yönetimi, karışık toplama ve vahşi depolama sisteminden entegre katı atık yönetimi ve sürdürülebilir atık 

yönetimine evrilmektedir. Sürdürülebilir atık yönetimi, değişik sektörlerce üretilen atıkların yönetiminde, depolama alanları 
ve yakma tesislerinde kaybolan kaynakların en aza indirilmesi, geri kazanımının sağlanması; geri kazanımı mümkün 

olmayan materyallerin ise uygun şekilde bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. Atık sorununa yönelik geliştirilen çözümler, 

bulunun yörenin atık türleri ve kültürünü göz önüne alarak hayata geçirildiğinde sürdürülebilir olabilmektedir. 

Akdeniz bölgesinde yer alan Hatay ilinin merkez ilçesi Antakya kentinde “katı atık sorunu”, etkisi gittikçe artan çevresel 

sorunlardan biri olmuştur. Katı atıkların farklı nitelikte atıklardan oluşması, sorunun çözümünde zorluklara sebep olmaktadır. 

Antakya, katı atık sorununu kısmen çözmüş; atıkların bertaraf edilmesini sağlayacak düzenli atık depolama tesisleri 

faaliyete geçirilmiştir. Tehlikeli ve tıbbi atıkların bertarafı noktasında hizmet verecek olan tesislerin yapımı acil bir ihtiyaç 

olarak görünmektedir. Entegre atık yönetim sistemi hayata geçirildiğinde daha kalıcı çözümler üretebilecektir. Entegre atık 

yönetimi oldukça maliyetli yatırımlar gerektirmektedir. Bu nedenle, kentsel atık yönetim sisteminin etkinliği ve 

sürdürülebilirliği, ülke sistemiyle bütünleşmesine bağlıdır. Sürdürülebilir atık yönetimi için, atıkların oluşması sırasında 

daha baştan bir bilinçlenmeye ve halkın çözüme katılımına ihtiyaç vardır. Belediyeler, atıklar konusunda halkı 

aydınlatmalıdır. Hangi atıkların ekonomik değer taşıdığı anlatılmalı ve çevre ile ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği 

yapılmalıdır. Geri dönüştürülebilir atıklardan elde edilen kazanç halkın ilgi duyduğu alanlara harcanmalıdır. Bu durum 
halka da açıklanarak güven sağlanmalıdır. Atık sahiplerinin yapacağı en önemli görev ise, farklı atıkları ayrı şekilde 

biriktirmektir. Bireyler, kurumlar ve STK’lar nasıl evlerini temiz tutuyorlarsa, kentlerini de temiz tutmaları gerektiğini 

bilmeli, bunu bir kültür olarak benimsemelidirler. Temiz kent ve temizlik kültürü birbiriyle bağlantılıdır.  
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ÖZET 

Türkiye’deki büyükşehirlerin daha da büyümesi sonucunda çevresel anlamdaki sorunlarda bir o kadar artma 

eğilimi göstermiştir. Büyükşehirlerde görülen çevre sorunlarının giderilmesine yönelik büyükşehir belediye 

yönetimleri tarafından yeni düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır. Özellikle 6360 sayılı yasa sonrası yetki 

ve sorumluluğu artan büyükşehir belediyeleri çevresel sorunların giderilmesine yönelik faaliyetlerini 

hızlandırmıştır. Ancak yapılan çalışmalar yerel halkın çevreye yönelik sorunlarının karşılanması noktasında 

yetersiz kalmaktadır. 

Çalışmamızda; 2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 

ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sonrasında yeni büyükşehir 

belediyesi olan illerdeki çevresel sorunlara dikkat çekmek istenmiştir. Bu anlamda büyükşehir belediyeleri 

tarafından çevresel sorunları gidermeye yönelik yapılan faaliyetler ve bu konudaki yerel halkın 

memnuniyetleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, 6360 sayılı yasa sonrası yeni büyükşehir 

belediyesi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi 

olarak anket yöntemi kullanılmış olup, Malatya ilinde yaşayan 384 katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır. 

Anket çalışması sonrası elde edilen verilerin analizi için SPSS paket programından faydalanılmıştır. 

Çalışmada; yaşanan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, yorumlanması ve çözüm önerilerinin yanında 6360 

sayılı yasa ile yapılan yasal düzenlemelere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, Çevre, Büyükşehir. 

 

ABSTRACT 

As a result of further growth of metropolitan cities in Turkey tends to increase that much in terms of its 
environmental problems in. Metropolitan municipal administrations are attempting to make new 
arrangements for eliminating environmental problems in metropolises. Metropolitan municipalities, which 
have increased authority and responsibility especially after the law numbered 6360, have accelerated their 
activities for eliminating environmental problems. However, the work done is inadequate to meet the 
environmental problems of the local people. 

In our study; 2012 date and 6360 numbered "The Fourteen Grand Metropolitan Municipality and the 
Establishment of the Twenty-seven Districts and the Law on the Amendment of Decrees on Certain Laws" 
were asked to draw attention to the environmental problems in the new metropolitan municipalities. In this 
sense, efforts have been made to measure the satisfaction of the local people and activities carried out by the 
metropolitan municipalities in order to avoid environmental problems. In this context, Malatya Metropolitan 
Municipality, which is the new metropolitan municipality after the law no. A survey method was used as the 
data collection method in the survey and a survey study was conducted with 384 participants living in 
Malatya. SPSS package program was used to analyze the data obtained after the questionnaire survey. In 
study; evaluation of the living environmental problems, interpretation and solution proposals, as well as legal 
arrangements made with the law numbered 6360. 

Key Words: Law 6360, Environment, Metropolitan. 
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1. GİRİŞ 

İnsanların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında tüm yeni teknolojik araçlardan faydalanan dünya ülkeleri gün 

geçtikçe sınırsız bir şekilde büyümeye ve gelişmeye başlamıştır. Bir yandan büyüme ve gelişme süreci devam ederken bir 

yandan da tüm kaynaklar kullanılmakta, bunun neticesinde ortaya çıkan atıklar da pek çok çevresel sorunu beraberinde 

getirmektedir. Özellikle sanayi devrimi sonrası dünyada görülen hızlı büyüme ve kentleşmeye paralel olarak çevresel 

sorunlarda artış yaşanmıştır. Gelişmiş olan ülkeler bir yandan büyümeye diğer yandan da çevresel sorunlarla baş etmeye 

yönelik faaliyetlerine hız vermiş iken, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler önceliğini sadece büyümeye vermiş ve 
gelecekte büyük bir sorun olarak karşı karşıya kalınacak çevresel sorunlar pek dikkate alınmamıştır.    

Dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de şehirleşmenin hızla artmasına paralel olarak hem 
kentlerde hem de büyük şehirlerde çevresel sorunlar birçok alanda kendini göstermeye başlamıştır. Özellikle 

sanayileşmenin ve büyümenin daha fazla olduğu büyük şehirlerde çevre sorunları daha fazla görülmektedir. Merkezi 
yönetim yasal düzenlemeler ile bir yandan büyük şehirlerin sayısını artırmakta bir yandan da büyük şehirlerde görülen 

çevre sorunlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasına dair arayış içerisindedir. Bu doğrultuda Türkiye’de 

büyükşehirlerin tek bir yerel yönetim tarafından yönetilmesini öngören 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uygulamaya 

konmuştur. Bu uygulama ile 14 yeni büyük şehir kurulmuş ve büyük şehirlerin çevresel ve diğer tüm sorunlarını il sınırları 

içerisinde giderme görevi büyükşehir belediyelerine verilmiştir.   

Çalışmada; Türkiye’de büyükşehir belediyesinin tarihsel süreci, 6360 sayılı yasa ile yapılan genel düzenlemeler, 

büyükşehir belediyelerinde görülen çevre sorunları hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının yanında, çalışmanın ana 

amacını oluşturan, Türkiye’de yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin çevresel sorunları gidermeye yönelik yapmış olduğu 

faaliyetlerin yeterli düzeyde olup olmadığı noktasındaki yerel halkın memnuniyet düzeyi araştırılacaktır. Bu bağlamda 

örneklem olarak 6360 sayılı yasa sonrası yeni büyükşehir belediyesi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi alınmıştır. 

Çalışmada yöntem olarak anket tekniğinden faydalanılmış olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 

384 katılımcı ile anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrası elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz 

edilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.   

 

2. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GENEL TARİHSEL SÜRECİ  

Büyükşehir belediyesi olmanın yönetimsel, çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik açıdan etkileri vardır 
(İzci & Turan, 2014:149). Bu etkilerin bazıları insanların yaşamını olumlu, bazıları ise olumsuz yönde etkileyecektir. 
Büyükşehir belediyesi, insanların talep ve isteklerinin gerçekleşmesindeki etkinliği bakımından yerel yönetimler arasında 

en fazla tercih edilen birimlerdir. Türkiye’nin büyükşehir belediyesi konusundaki tarihi geçmişi uzun yıllara 

dayanmamaktadır. Türkiye’de büyükşehir belediyesi yönetimi, 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı yasa ile uygulanmaya 

başlamıştır. 3030 sayılı yasa ile önce İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç il büyükşehir belediyesi olmuştur. Belirtilen 
üç ilin büyükşehir belediyesi olmasından sonra Adana ili 1986 yılında, Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri illeri 1987 

yılında eklenerek büyükşehir belediyesi sayısı 8’e çıkmıştır. 1993 yılındaki 504 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

ile Antalya, Eskişehir, İzmit, Mersin, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır illerinin de büyükşehir olmasıyla birlikte büyükşehir 

belediye sayısı 15’e yükselmiştir. 2000 yılına gelindiğinde ise Sakarya ilinin büyükşehir belediyesi olması ile Türkiye’de 

bulunan büyükşehir belediye sayısı 16 olmuştur. 2000 yılından 2012 yılına kadar yeni büyükşehir belediyesi kurulması 

süreci duraksama yaşamıştır. 

Büyükşehir belediyeleri alanında çıkarılan 3030 sayılı yasanın birçok alanda insanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayamaz 

hale gelmesi neticesinde, 2004 yılında 5216 sayılı büyükşehir belediye yasası çıkarılmıştır. 5216 sayılı yasa ile büyükşehir 

belediyesine yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. Büyükşehir belediyesi olma koşulları güncellenmiş olup, İstanbul ve 

Kocaeli illerinde büyükşehir belediye sınırları, il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. 5216 sayılı yasa, 3030 sayılı yasa ile 
getirilen iki kademeli büyükşehir sistemini sürdürmüştür. 5216 sayılı yasa sonrası değişen ihtiyaç ve taleplere göre 

büyükşehir belediyelerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik arayışlar devam etmiştir. Bu bağlamda son 

olarak büyükşehir belediyelerinin tespit edilen sorunlara daha etkin ve verimli bir şekilde çözüm getireceği düşüncesiyle 
yeni ve farklı bir yapıyı öngören 2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uygulamaya konmuştur. Yasa 

ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve görev alanları genişletilmiştir. 5216 sayılı büyükşehir belediyesi yasasında yapılan 

6360 sayılı yasa değişikliği ile getirilen düzenlemelerin bir kısmı, yasanın çıkarılması ile bir kısmı da 30 Mart 2014 
tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası uygulamaya girmiştir. 

2.1. 6360 Sayılı Yasa ile Yapılan Genel Düzenlemeler 

6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 12/11/2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ve 06/12/2012 tarihinde 28489 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir. 6360 sayılı yasanın adı 14/03/2013 tarihinde 6447 sayılı yasa 

ile “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak değiştirilmiştir.  
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 6360 sayılı yasa 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında yapılan düzenleme sonucu ortaya çıkmıştır. 6360 sayılı yasa ile 

yerel yönetimlerin yönetim yapısında önemli düzeyde düzenlemeler yapılmıştır. Yasanın; diğer yerel yönetim birimlerini 
kaldırarak, yerelde tek bir yerel yönetim biriminin öne çıkartılması, güçlendirilmesi ve hizmetlerin tek elde yerine 
getirilmesini öngören bir yasal düzenleme olduğu söylenebilir.  

Genel olarak 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler şunlardır: 

 Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa, Van illeri olmak üzere 14 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş ve Türkiye’deki 16 olan büyükşehir 

belediye sayısı 30’a yükselmiştir. 

 Büyükşehir belediyesi olan ve olmayan illerde 27 tane yeni ilçe kurulmuştur. 

 Büyükşehir belediyesi olmadaki ölçüt, 750 bin nüfus koşuluna sahip olunmasına bağlanmıştır. Yani herhangi bir ilin 

nüfusunun 750 bin veya üzerine ulaşması durumunda diğer faktörlere bakılmaksızın yasa ile büyükşehir belediyesi 

olmasının önü açılmıştır.   

 Büyükşehir belediyelerinin tamamının sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiştir. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak kapatılmıştır. 

 Büyükşehir belediyelerinde il özel idarelerin yerine denilebilecek ve 01/09/2016 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tüzel kişilik verilen Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerdeki köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye çevrilmiştir. Köy muhtarlığı adını 

mahalle muhtarlığına bırakmıştır. 

 Yasa ile büyükşehir olan illerde uygulanan yerel yönetim sistemi ve büyükşehir olmayan illerde uygulanan yerel 

yönetim sistemi olmak üzere iki farklı yerel yönetim sistemi uygulanmaya başlamıştır.   

 Büyükşehir belediyesi olan illerdeki belde belediyeleri kapatılarak en yakın ilçenin mahallesi haline 

dönüştürülmüştür. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerdeki mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır. 

 500 ve üzeri nüfusa sahip olunması halinde yeni mahalle kurulabileceği koşulu getirilmiştir.  

6360 sayılı yasa sonrası il özel idaresinin sorumluluk alanlarında bulunan ve çevresel anlamda yerine getirdiği görevler 

büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilecektir. Büyükşehir belediyesi yasa sonrası il mülki sınırlarına kadar çevresel 

anlamda yapılması gereken tüm hizmetlerde yetkili ve sorumlu hale gelmiştir. Bu bakımdan büyükşehir belediyelerinin 

hizmet yükünün arttığı söylenebilir.  

5216 sayılı yasaya göre, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasında; büyükşehir nazım imar planlarını 

yapmak, sınırları içerisinde su, kanalizasyon toplu taşıma gibi hizmetleri halka sunmak, meydan, bulvar, cadde ve 
anayolları onarmak ve yapmak, çevre sağlığını korumak, yeşil sahalar, park ve bahçeler yapmak, çöplerin ve sanayi 
atıkların toplanma yerlerinin belirlenmesi, toplanması, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli olan tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek gibi çevresel anlamda önemli görev ve sorumlulukları vardır. Büyükşehir 

belediyelerinin sınırlarının 6360 sayılı yasa ile il mülki sınırlarına kadar genişlemesinden dolayı büyükşehir belediyeleri 

çevresel anlamdaki ve diğer görevlerini yerine getirirken ilçe belediyeleri ile birlikte koordinasyonlu bir şekilde çalışma 
zorunluluğundadır. İlçe belediyeleri arasındaki koordinasyonu sağlama yetkisi büyükşehir belediyesine aittir.  

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Görülen Genel Çevre Sorunları 

Çevre kavramı biyoloji bilim dalına ait bir kavram olup, oradan sosyal bilime geçmiştir. Çevrenin bakışa açısına göre 

birçok tanımı yapılabilir. Genel anlamda çevre, canlıların yaşamlarını içerisinde geçirdiği ortam olarak tanımlanabilir. Bu 

ortamın özelliği birbirinden bağımsız gerçek olayları içerisinde bir arada bulundurmasıdır. Her canlı ve cansız varlıklar bu 

ortamın bir parçasıdır. İnsan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalar canlı varlıklar olarak sayılabilirken, hava, toprak, su, ısı 

ve ışık cansız varlıklar olarak sayılır. Her canlı kendi istediğine bağlı olmaksızın bir çevrede doğar (Kaypak, 2015:26). 
Doğduğu çevrede veya başka bir çevrede de yaşamını devam ettirir.  

Geçmişi insanlık tarihin ilk çağlarına kadar uzanan fakat Sanayi Devrimi sonrası büyük bir hız kazanan ve son yıllarda 

insanlık için tehlike boyutlarına ulaşan çevre sorunları, bugün için sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve yönetimsel pek 
çok parametre ile yakından ilişkilidir. Ortaya çıkan çevre sorunu sadece bulunduğu alanı değil başka alanları da 

etkileyebilmektedir. Bu sebeple sorunun giderilmesinde küresel ölçekte tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Günümüzde 

dünyanın her kentinde belirli düzeyde çevre sorunu yaşanmakta olup, bu sorunlardan etkilenmemek ve bu sorunlara çözüm 

üretmekten kaçınmak olanaksız bir hal almıştır (Bozkurt, 2016:81). Bu nedenle, son zamanlarda herkesin hararetli bir 
şekilde üzerinde tartıştığı bir konu olan çevre sorunları çeşitlerine göre farklı biçimde ortaya konmaktadır. Bilim insanları, 

çevre ile ilgili sorunları algıladığı boyutları ile sorunun sebeplerini araştırmaktadır. Bazı bilim insanlarına göre, çevre 

sorununun; deniz kirliliği, kışın teneffüs edilmesinde zorluk çekilen hava, yere atılan çöpler ve atıklar olarak algılarken 
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bazılarına göre de, ozon tabakasında meydana gelen delinme ve fosil yakıtların kullanılmasıyla atmosferde toplanan 

karbondioksitin sebep olabileceği iklim değişikliği öncelikli olarak üzerinde durulması gereken çevre sorunu olarak 

algılamaktadır (Çelebi, 2010:100).  

Çevre sorunlarının temelinde ekolojik sistemin bozulması sonrası dış etkilerle olumsuz durumların ortaya çıkmasıdır. 

Ekolojik sistemin bozulmasındaki sebeplerin en önemlisi ve önde geleni sanayileşme ve sonrasında ortaya çıkan sanayi 

toplumunun olduğu söylenir. “Önceleri sınırsız ve bedelsiz” kabul edilen doğanın sürekli kar etme arzusu ile kullanımı 

çevre sorunlarının en büyük göstergesi olarak kendini göstermektedir (Görmez, 2015:5-6). Türkiye’ de, özellikle 

büyükşehirlerdeki sanayileşme ve nüfusun artmasına bağlı olarak çevresel anlamdaki sorunlar daha fazla görülmektedir. Bu 

bağlamda büyükşehir belediyeleri farklı boyutlarda görülebilen çevre sorunlarını gidermeye yönelik büyükşehir belediye 

sınırları içerisinde çaba göstermektedir. Büyükşehir belediyelerinde öne çıkan çevre sorunları; düzensiz kentleşme, su, 
toprak, hava ve gürültü kirliliğinin yanı sıra atıkların oluşturduğu kirlilik ve doğanın tahrip edilmesinin olduğu söylenebilir.  

 

3. ALAN ARAŞTIRMASI YAPILAN MALATYA İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Malatya ili, geçmişte ve günümüzde önemli uygarlıkları buluşturan 

kesişme noktalarından biridir. Bu özelliği ile Malatya tarihin her döneminde önemini korumuştur (www.malatya.gov.tr, 

2018). Malatya ilinin geçmiş tarihi yapılan kazılar sonrasında M.Ö. 7000 yıllarına kadar ilk yerleşimin uzandığı ve halen 

Karakaya Barajı suları altında bulunan Caferhöyük yerleşkesinde ilk yerleşimin başlamış olduğu düşünülmektedir. 

Aslantepe, İmamoğlu, Değirmentepe, Köşkerbaba ve Pirot Höyükleri’nde yapılmış olan kazı çalışmaları sonrasında ise bu 
bölgede M.Ö. 5000 ve 3000 yıllarına ait yerleşimlerin olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılmıştır (Çetiner, 2005:11). Malatya 
ilinde; Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlıların egemenliği görülmüştür 

(www.cografya.gen.tr, 2018). Günümüzdeki Malatya ili eski Malatya’nın (Battalgazi) bulunduğu alandan 9 km 

uzaklıktadır. 20 Nisan 1924 Anayasası’nın 89. maddesiyle il olan Malatya, yabancı işgaline uğramamış, ender kentlerden 
birisidir (fka.gov.tr, 2018).   

Malatya ilinin 2017 yılı nüfus verilerine göre nüfusu 786.676 olup, en kalabalık il bazında nüfusu ile 27. sırada 

bulunmaktadır. Yüz ölçümü 12.146 km
2 ve nüfus yoğunluğu km

2
’ye 65 kişi düşmektedir (www.nufusu.com, 2018). İlin 

ekonomisine baktığımızda ön planda tarım ve tarıma dayalı sanayi faaliyetleri yer almakla beraber tekstil ve hayvancılıkla 

uğraşılmaktadır (www.cografya.gen.tr, 2018). Doğu Anadolu’nun kayısısı ile ‘sarı yüzünü’ oluşturan Malatya kenti, 

zengin kültürel mirası ve geniş tarımsal alanlarının varlığıyla büyük bir gelişim potansiyeli taşımaktadır (Yılmaz & 
Kaypak, 2017:416). Kuru kayısı üretim ve ihracatında dünyada önemli bir konumu olan Malatya kenti, üç organize sanayi 

bölgesine sahip olup, sanayi üretiminde Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır (Demiral & Evin, 2014:84). Kayısı 

üretiminde bir marka şehir olan Malatya kenti 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir.  

Malatya ili 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olan 14 ilden biridir. Malatya Büyükşehir 

Belediyesine bağlı 13 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden ikisi büyükşehir belediyesi merkez ilçelerini 

oluşturmaktadır. Büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerine ait istatistiki bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

                                Tablo 1. Malatya Büyükşehir İlçe Belediyelerine İlişkin 2017 Yılı İstatistiki Bilgiler 

İlçe Belediyesi Adı Nüfusu Toplam Nüfus %’si BŞB’den Uzaklığı KM 

Yeşilyurt 311.764 39,63 Merkez İlçe 

Battalgazi 307.067 39,03 Merkez İlçe 

Akçadağ 26.058 3,31 34 

Arapgir 10.109 1,29 110 

Arguvan 7.350 0,93 65 

Darende 25.510 3,24 107 

Doğanşehir 38.637 4,91 66 

Doğanyol 3.981 0,51 90 

Hekimhan 16.735 2,13 78 

Kale 5.133 0,65 49 

Kuluncak 7.209 0,92 114 

Pütürge 14.392 1,83 73 

Yazıhan 12.731 1,62 42 

(Kaynak: www.arasikackm.com, 2018; www.nufusu.com, 2018) 

http://www.cografya.gen.tr/
http://fka.gov.tr/
http://www.nufusu.com/
http://www.cografya.gen.tr/
http://www.nufusu.com/
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Malatya büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerini gösteren tablo 1 incelendiğinde; Malatya Büyükşehir 

Belediyesine bağlı 13 ilçe belediyesinin olduğu büyükşehir belediyesine bağlı en büyük nüfusa sahip olan ilçesi büyükşehir 

merkez ilçelerinden biri olan Yeşilyurt ilçesi (311.764) olup, ilin toplam nüfusuna oranı ise %39,63’dür. En az nüfusa sahip 

olan ilçe belediyesi ise Doğanyol ilçesi (3.981) olup, ilin toplam nüfusunun %0,51’ini oluşturmaktadır. Malatya Büyükşehir 

Belediyesine karayolu ile en uzak olan ilçe 114 kilometre mesafede ve yaklaşık iki saat 10 dakika süreyle ulaşımı sağlanan 

Kuluncak ilçesidir.  

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yeşilyurt ve Battalgazi olmak üzere iki büyükşehir belediyesine bağlı, merkez ilçe 
belediyesi bulunmaktadır. 

 

4. METODOLOJİ  

Araştırmanın temel amacı; 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediye sınırları içerisinde yaşayan yerel halkın çevresel 

anlamda büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilen hizmetlerdeki memnuniyet düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır. 

1- Katılımcıların 6360 sayılı yasa sonrası meydana gelen çevresel değişikliklere yönelik düşünceleri ne düzeydedir? 

2- Katılımcıların demografik özellikleri ile 6360 sayılı yasa sonrası meydana gelen çevresel değişikliklere yönelik 

düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3- Katılımcıların demografik özellikleri ile 6360 sayılı yasa sonrası meydana gelen yönetsel anlamdaki çevresel 

değişikliklere yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4- Katılımcıların demografik özellikleri ile 6360 sayılı yasa sonrası meydana gelen ekolojik anlamdaki çevresel 

değişikliklere yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmada; yukarıda belirtilen sorulara yanıt bulmak amacıyla veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden 

faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yerel halka yönelik tanımlayıcı özellikleri belirlemek amacıyla; cinsiyet, medeni 
durum, yaş, meslek, öğrenim durumu, ikametgâh yeri ve süresinin sorulmasının yanında; yerel halkın illerinin büyükşehir 

olması sonrasındaki memnuniyetlerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise, 6360 sayılı yasa ile yapılan 

düzenlemeler sonrasında büyükşehir belediyesinin çevresel anlamda yapmış olduğu faaliyetlerde yerel halkın memnuniyet 

düzeylerini tespit etmek amacıyla oluşturulan ölçek bulunmaktadır. 

Söz konusu ölçek, yönetsel ve ekolojik olmak üzere 2 boyut ve 30 ifadeden oluşmaktadır. Yönetsel boyut 19 ve ekolojik 
boyut 11 ifadeden oluşmaktadır. Ayrıca söz konusu ölçek oluşturulurken, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve bu 

kanunda yapılan 6360 sayılı yasa değişikliği sonrasında yapılan düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İfadelerin 

puanlanmasında beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Bu bağlamda beşli Likert Ölçeğinde, katılımcıların illerinin büyükşehir 

belediyesi olması sonrası çevresel anlamdaki değişikliklerin yönetsel ve ekolojik anlamda memnuniyetlerine yönelik 

görüşlerini ölçmek için “5:Kesinlikle Katılıyorum”. “4:Katılıyorum”. “3:Orta Düzeyde Katılıyorum”. “2:Katılmıyorum”. 
“1:Kesinlikle Katılmıyorum” aralığında puanlandırılma yapılmıştır. 

Yazıcıoğlu ve Erdoğan’a (2014:86-87) göre, büyüklüğü bilinen bir evrenin örneklem büyüklüğünü yani en az katılımcı 

sayısını uygulanan formül ile 384 olduğu tespit edilir. Bu bağlamda çalışmada 388 katılımcı ile anket çalışması yapılmış 

olup, 4 katılımcının anketi eksik doldurması sebebiyle değerlendirmeye alınmayarak, ankette 384 katılımcı 

değerlendirmeye alınmıştır. Anket katılımcılarının belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmış olup, kullanılan ölçeğe ilişkin normal dağılım testi, güvenirlik 

analizi, ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi, 
faktör analizi, katılımcıların demografik özellikleri ve illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrasındaki 

memnuniyetlerine ilişkin yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Ardından Ki-Kare Analizi, ikili değişkenler için T Testi, 2 

den fazla olan değişkenler için de Anova Testi yapılmıştır. 

4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmamızın evrenini, 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi olan; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, 

Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa Ordu ve Van illeri olmak üzere toplam 14 ildeki 

büyükşehir belediyesi oluşturmaktadır. Araştırma evreninin geniş olması, maliyet ve zaman faktörleri göz önüne 

alındığından evrenin tamamına ulaşılmasının güç olması nedeniyle belirtilen 14 büyükşehir belediyesi arasından Malatya 
Büyükşehir Belediyesi örneklem olarak seçilmiştir. Örneklem alınan Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

yaşayan 384 katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır.  

Kullanılan ölçeğe ilişkin normal dağılım testinde değerler  2 arasında bir değer alması halinde verilerin normal dağılıma 

sahip olduğu kabul edilir (Antalyalı, 2010:6). Ölçeğe ilişkin normallik varsayımında söz konusu istatistiki ölçütler dikkate 

alınmıştır. 
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4.2. Kullanılan Ölçeğe İlişkin Normal Dağılım Testi 

Kullanılan ölçeğe ilişkin normal dağılım testinde değerler  2 arasında bir değer alması halinde verilerin normal dağılıma 

sahip olduğu kabul edilir (Antalyalı, 2010:6). Ölçeğe ilişkin normallik varsayımında söz konusu istatistiki ölçütler dikkate 

alınmıştır. 

 

Tablo 2. Verilerin Normal Dağılımına İlişkin İstatistiki Bilgiler 

Ölçek 
Skewness Kurtosis 

İstatistik Standart Hata İstatistik Standart Hata 

Ölçek (Genel) 0,287 0,125 -0,393 0,248 

Yönetsel Boyut 0,207 0,125 -0,537 0,248 

Ekolojik Boyut -0,561 0,125 -0,618 0,248 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

Tablo 2’de yer alan ölçeğe ilişkin normallik testine bakıldığında; ölçek geneli 0,287, yönetsel boyutun 0,207 ve ekolojik 

boyutun ise, -1,561 Skewness (çarpıklık) değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Kurtosis (basıklık) değerleri 

incelendiğinde ise; ölçek geneli -0,393, yönetsel boyutun -0,537 ve ekolojik boyutun ise -0,618 değerlerine sahip olduğu 

görülmektedir. 

Tüm değerler dikkate alındığında, elde edilen değerlerin tamamının kabul edilebilir sınırlar ( 2) içerisinde olduğu 

görülmektedir. Bu durum ölçek verilerinin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir.   

4.3. Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Analizi 

Herhangi bir konu hakkında örneklemi oluşturan birimler üzerinden veri toplamak maksadı ile geliştirilen ölçme aracını 

oluşturan ifadelerin (yargı, önerme, soru vb), kendi aralarında tutarlılık gösterip göstermediğinin test edilmesi amacıyla 

kullanılan güvenilirlik analizine (Ural & Kılıç, 2006:286) bu çalışmada da yer verilmiştir.   

Güvenirlik analizinde kullanılan Alfa Modeli (Cronbach Alpha Coefficient); ölçekte yer alan x problemin, homojen bir 

yapı gösteren bir bütünü açıklayıp açıklamadığını inceleyen modeldir. Bir ölçekte bulunan x problemin varyansları 

toplamının genel varyansa oranlamasıyla bulunur. 0  (sıfır) ile 1 (bir) arasında değer alan bu katsayıya Alfa (Cronbach) 

Katsayısı denir (Kayış, 2010:404). Ölçeğin Alfa (Cronbach) katsayı değerlerine göre güvenirlik durumu aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 

Tablo 3:Alfa Katsayısına Bağlı Olarak Ölçeğin Güvenirliği 

ALFA (CRONBACH) KATSAYISI YORUM 

0.00 – 0,40 Ölçek Güvenilir Değildir 

0,40 – 0,60 Ölçeğin Güvenirliği Düşük 

0,60 – 0,80 Ölçek Oldukça Güvenilir 

0,80 – 1.00 Ölçek Yüksek Derecede Güvenilir 

(Kaynak:Kayış, 2010:403). 

Verilen bilgiler ışığında; araştırma ölçeğine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Cronbach Alpha 
değerinin 0,888 olarak tespit edilmiş olması çalışmada kullanılan ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 
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4.4. Faktör Analizi 

Faktör analizi; katılımcıların herhangi bir konu ile ilgili verdiği yanıtlara göre değişkenler arasındaki korelasyonun 

belirlenmesi sonucu, birbirleri ile olan ilişkiyi ve aynı boyutu ölçen değişkenlerin gruplandırılması ile faktör elde edilmesi 

sürecidir (Ural & Kılıç, 2006:281). Faktör analizi ile birbiri ile ilişkili olan yapılar ortak faktörler altında bir araya 

gelmektedir. Veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 
Barlett testi yapılması gerekmektedir (Güriş & Astar, 2014:367). Çalışmadaki KMO ve Barlett testi sonuçları aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.    

 

Tablo 4. KMO ve Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin 0,904 

Bartlett Testi 0,000 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

KMO testi; veri setinin faktör analizinin yapılmasına uygun olup olmadığını incelemektedir. Faktör analizi uygunluğu için 

KMO testi sonucu elde edilen değerin 0,50’den büyük olması gerekir. Bu değer, 0,50’den küçük olması durumunda faktör 

analizi uygulanamaz. Barlett testi ise kısmi korelasyona bağlı olarak değişkenler arasında ilişki bulunup bulunmadığını, 

diğer bir ifade ile veri setinin uygunluğunu belirlemektedir. Barlet testi sonucu 0.05’ten küçük olması halinde veri seti 

analiz için uygun, büyük olması halinde ise veri seti analiz için uygun değildir (Güriş & Astar, 2014:368).     

Çalışmada; Barlett testi sonucu anlamlılık değeri 0,000 olarak tespit edilmiş olup bu durum veri setinin, faktör analizi 

yapılmasına uygun olduğunu göstermektedir. Örneklem yeterliliği ölçütü olarak adlandırılan KMO değerinin analiz sonucu 

0,50 üzerinde olması beklenmektedir ve Tablo 14’de gösterilmekte olan değer aralıkları ile veri setinin faktör analizi için 

hangi düzeyde olduğu tespit edilebilir (Sharma, 1996:116): 

 

Tablo 5. 1Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değer Aralıkları ve Yorumu 

KMO DEĞERİ YORUM 

0,00 - 0,50 Kabul edilmez 

0,50 – 0,60 Zayıf 

0,60 – 0,70 Orta 

0,70 – 0,80 İyi 

0,80 – 0,90 Çok İyi 

0,90 – 1,00 Mükemmel 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

Çalışmada yapılan analiz sonucu 0,904 olan KMO değeri, bu çalışmadaki veri setinin faktör analizi için mükemmel 

düzeyde olduğunu göstermektedir (Tablo 5).   

Veri setinin faktör analizine uygunluğu KMO ve Barlett testleri ile tespit edilmiş olup, sonrasında yapılan faktör analizi 

sonucu elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmanın bu kısmında; elde edilen bulguların analiz edilmesiyle birlikte elde edilen sonuçlar yorumlanarak, konu ile ilgili 

önerilere yer verilmiştir. 

Tablo 6. 6360 Sayılı Yasanın Yansımaları Ölçeğine Ait Faktör ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

İfadeler 

Faktörler 

Y
ö

n
e
ts

el
 

E
ko

lo
ji

k 

6360 sayılı yasa sonrası kentimin büyükşehir belediyesi olması sonrası çevresel anlamdaki faaliyetleri artmıştır ,674  

6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi tarafından düzenli olarak çöp toplama hizmeti yapılmasından memnunum ,737  

6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesinin hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerinden memnunum ,663  

6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesinin katı atık toplama hizmetlerinden memnunum ,712  

6360 sayılı yasa sonrası su ve kanalizasyon gibi alt yapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğunu düşünüyorum ,755  

Büyükşehir Belediye Yönetimine (BŞBY) geçiş sonrası yaşadığım kentte yol bakım ve onarım faaliyetleri yapılırken en az 

seviyede çevrenin rahatsız edilmesinden memnunum 
,630  

BŞBY'geçiş sonrası kentimde yol, su ve kanalizasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların çevreye zarar vermeden kısa 

sürede tamamlanmasından memnunum 
,753  

BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki yollarda yapılan alt yapı çalışmaları sonrası kısa sürede asfaltlama işlemleri 

yapılmaktadır 
,755  

BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentin çevre ve peyzaj düzenlemelerinde olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum ,675  

6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından su kirliliğini önlemeye yönelik yeterli düzeyde hizmet 

verilmesinden memnunum 
,737  

6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından su kanallarının temizlenmesi ve bakımına yönelik yapılan 
çalışmalardan memnunum 

,666  

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik BŞBY tarafından yeterli düzeyde denetim yapılmaktadır ,585  

BŞBY’e geçiş sonrası kentimde yaşanan en fazla çevre sorunu toprak kirliliğidir  ,682 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimde yaşanan en fazla çevre sorunu atıklardır  ,750 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimde yaşanan en fazla çevre sorunu gürültü kirliliğidir  ,797 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimde yaşanan en fazla çevre sorunu doğanın tahrip edilmesidir  ,737 

Varyans Açıklama Oranı 39,105 15,813 

Toplam Varyans Açıklama Oranı 54,948 

Cronbach’s Alpha (Genel) 0,888 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Yapılan faktör analizi testinde, ölçeğin öz değeri 1’den büyük toplam varyansın %54,948’ini açıklayan iki faktör altında 

toplandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, 1. Faktör (Yönetimsel) toplam varyansın %39,105’ini, 2. Faktör (Ekolojik) ise 
%15,813’ünü açıklamaktadır. Faktör analizi sonunda ilk hali 30 ifadeden oluşan ölçekte, 14 ifadenin birden fazla faktöre 

yüklendiği tespit edilmiş ve ölçekten çıkartılmıştır. Daha sonraki analizlerde, ölçek 16 ifade üzerinden ele alınmıştır. 
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Boyutlarda yer alan ifadelerin son hali ise; yönetsel 12 ve ekolojik boyutun ise 4 ifadeden oluştuğu faktör analizi sonucu 

elde edilen bulgular arasındadır. 

 

Tablo 7. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Değişkenler F % Değişkenler F % 

Cinsiyet 
Erkek 201 52,3 

Meslek 

Memur 99 25,8 

Kadın 183 47,7 İşçi 88 22,9 

Doğum Yeri 

İl merkezi 164 42,7 Esnaf 67 17,4 

İlçe 115 29,9 Çiftçi 49 12,8 

Kasaba 27 7,0 Diğer 81 21,1 

Köy 76 19,8 

Öğrenim 

Durumu 

Okuryazar değil 12 3,1 

Yurt dışı 2 0,5 Okuryazar 60 15,6 

Yaş 

18-25 76 19,8 İlköğretim 73 19,0 

26-30 106 27,6 Lise 83 21,6 

31-35 53 13,8 Yüksekokul 2 yıllık 64 16,7 

36-40 62 16,1 Yüksekokul 4 yıllık 76 19,8 

41-45 43 11,2 Yüksek lisans 13 3,4 

46 ve yukarısı 44 11,5 Doktora 3 0,8 

Medeni 
Durum 

Evli 259 67,4     

Bekar 125 32,6     

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

Tablo 7 incelendiğinde; araştırmaya katılanların 201’i (%52,3) erkek katılımcı, 183’ü (%47,7) ise kadın katılımcıdan 

oluşmuştur. Erkek katılımcı sayısı kadın katılımcı sayısından 18 (%4,6) katılımcı fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında; 164 katılımcı (%42,7) il merkezinde doğmuş iken, 115 katılımcı (%29,9) ilçe 

merkezinde, 27 katılımcı (%7,0) kasabada (belde belediyesi), 76 katılımcı (%19,8) köyde ve 2 katılımcı (%0,5) ise yurt 

dışında doğduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş grup dağılımlarını incelediğimizde; araştırmaya katılanların 76’sı 

(%19,8) 18 ile 25 yaş arasında yer alırken, 106’sı (%27,6) 26 ile 30 yaş arasında, 53’ü (%13,8) 31 ile 35 yaş arasında, 62’si  
(%16,1) 36 ile 40 yaş arasında, 43’ü (%11,2) 41 ile 45 yaş arasında ve 44’ü (%11,5) 46 ve yukarısı yaş arasındadır. 

Katılımcıların çoğunluğu olan 106’sı (%27,6) 26 ile 30 yaş arasında olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında; 259 katılımcı (%67,4) evli iken 125 katılımcı (%32,6) bekârdır. 
Katılımcıların çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların meslek grupları incelendiğinde; katılımcıların 99’u 

(%25,8) memur iken, 88’i (%22,9) işçi, 67’si (%17,4) esnaf, 49’u (%12,8) çiftçi ve 81’i (%21,1) diğer meslek gruplarını 

oluşturmaktadır. Meslek gruplarının genelinin birbirine yakın sayılar olduğu ve en fazla memur olan katılımcı sayısının 

(99) olduğu görülmektedir. Katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında; 12 (%3,1) katılımcı okuryazar değil iken, 60’ı 

(%15,6) okuryazar, 73’ü (%19,0) ilköğretim, 83’ü (%21,6) lise, 64’ü (%16,7) yüksekokul 2 yıllık (Ön lisans), 76’sı 

(%19,8) yüksekokul 4 yıllık (Lisans), 13’ü (%3,4) yüksek lisans ve 3’ü (%0,8) doktora mezunudur. Katılımcıların 

çoğunluğunun (239 katılımcı) lise ve üzerinde öğrenim durumuna sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8. Katılımcıların Büyükşehir Belediyesindeki İkamet Sürelerine İlişkin İstatistiki Bilgiler 

Değişkenler F % 

 

Büyükşehir Belediyesindeki İkamet Süresiniz? 

0-5 52 13,5 

6-10 45 11,7 

11-15 71 18,5 

16-20 75 19,5 

21 ve yukarı 141 36,7 

Toplam 384 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 8’de katılımcıların büyükşehir belediyesindeki ikamet süreleri incelendiğinde; 0 ile 5 yıl arasında ikamet eden 

katılımcı sayısı 52 (%13,5) iken, 45’i 6 ile 10 yıl arasında, 71’i (%18,5) 11 ile 15 yıl arasında, 75’i (%19,5) 16 ile 20 yıl 

arasında ve 141’i (%36,7) 21 yıl ve üzerinde ikamet etmektedir. Katılımcıların büyükşehir belediyesindeki ikamet 

sürelerine bakıldığında, 16 yıl ve üzerinde (216 katılımcı) ikamet eden katılımcı sayısının çoğunlukta olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 9. Katılımcıların Büyükşehir Belediyesindeki İkamet Yerlerine İlişkin İstatistiki Bilgiler 

Değişkenler F % 

İkamet Ettiğiniz Yer 

Büyükşehir belediyesi merkez ilçesinden 172 44,8 

Büyükşehir belediye ilçesinden 93 24,2 

Büyükşehir ilçesine bağlı eskiden köy olan mahallede 119 31,0 

Toplam 384 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 9 incelendiğinde; büyükşehir belediyesi merkez ilçesinde ikamet eden katılımcı sayısı 172 (%44,8) iken, büyükşehir 

belediye içesinde 93 (%24,2) katılımcı ve büyükşehir ilçesine bağlı eskiden köy olan mahallede ise ikamet eden 119 

(%31,0) katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların büyükşehir belediyesindeki ikamet yerlerine bakıldığında toplam 
katılımcının yaklaşık yarısının büyükşehir belediyesi merkez ilçesinde yaşadığı görülmektedir.  

Tablo 10. Katılımcıların İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olmasından Memnuniyetlerine İlişkin İstatistiki Bilgiler 

Değişkenler F % 

İlinizin Büyükşehir Belediyesi Olmasından Mutlu 

musunuz? 

Evet 201 52,3 

Hayır 183 47,7 

Toplam 384 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 10 incelendiğinde; katılımcıların 201’i (%52,3) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından memnun iken, 183’ü 

(%47,7) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından memnun değildir. Bu durumda çoğunlukta olan katılımcının illerinin 

büyükşehir belediyesi olmasından memnuniyet duyduğu görülmektedir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi 

olmasından memnun olmalarının nedenleri arasında büyükşehirde yaşama isteği ile sosyal ve kültürel olanaklarının daha 
fazla olduğu düşüncelerine sahip olmalarıdır. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olmasındaki 

memnuniyetsizliklerinin başında ise ekonomik nedenlerin geldiği söylenebilir. 
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Tablo 11. Katılımcıların İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olması ile Yaşamlarında Farklılık Olup Olmadığına İlişkin 
İstatistiki Bilgiler 

Değişkenler F % 

İlinizin Büyükşehir Belediyesi olması ile 

yaşamınızda herhangi bir farklılık oldu mu? 

Evet-Olumlu 137 35,7 

Evet-Olumsuz 142 37,0 

Hayır 105 27,3 

Toplam 384 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

Tablo 11 incelendiğinde; katılımcıların 137’si (%35,7) illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumlu bir 

farklılık olduğunu belirtirken, 142’si (%37,0) olumsuz yönde yaşamlarında bir farklılık olduğu ve 105’i (%27,3) ise 

illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığı görüşündedir. Katılımcılar arasında 

illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumsuz bir farklılık olduğu düşüncesi olan katılımcı sayısının daha 

fazla (142 katılımcı) olduğu görülmektedir. 

Tablo 10’da katılımcıların çoğunluğunun illerinin büyükşehir belediyesi olmasından memnun olduğunu belirtirken tablo 

11’de illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrasında yaşamlarında olumsuz yönde farklılık olduğunu belirtmelerindeki 

ana etkenin, illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrasındaki ekonomik anlamdaki (su faturası, emlak vergisi, kira…) 

koşulların ağırlaşması olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 12. Katılımcıların Büyükşehir Belediyesindeki Çevre ile İlgili Birimlere Ulaşmasındaki Memnuniyetlerine İlişkin 

İstatistiki Bilgiler 

Değişkenler F % 

Büyükşehir Belediyesinde Çevre ile İlgili 

Birimlere Kolaylıkla Ulaşabilmekte misiniz? 

Evet 173 45,1 

Kısmen 128 33,3 

Hayır 83 21,6 

Toplam 384 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

Tablo 12 incelendiğinde; katılımcıların 173’ü (%45,1) büyükşehir belediyesinde çevre ile ilgili birimlere kolaylıkla 

ulaşabildiğini belirtirken, 128’i (%33,3) kısmen, 83’ü (%21,6) ise büyükşehir belediyesindeki ilgili birime kolaylıkla 

ulaşamadığını belirtmiştir. Bu verilere göre, katılımcıların büyükşehir belediyesinde çevre ile ilgili birimlere kolaylıkla 
ulaşabildikleri söylenebilir. 
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Tablo 13. Katılımcıların Öğrenim Durumu ile İkamet Yerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin  Ki- Kare Testi 

Analiz Sonuçları (n=384) 

Değişkenler 

İkamet Yeriniz? 

Büyükşehir Belediyesi 

Merkez İlçesinden 

Büyükşehir 

Belediye 
İlçesinden 

Büyükşehir İlçesine 

Bağlı Eskiden Köy 

Olan Mahallede 

Öğrenim 

durumununuz? 

Okuryazar değil 
F 1 0 11 

% 8,3% 0,0% 91,7% 

Okur Yazar 
F 17 15 28 

% 28,3% 25,0% 46,7% 

İlköğretim 
F 19 21 33 

% 26,02% 28,8% 45,2% 

Lise 
F 34 23 26 

% 41,2% 27,7% 31,3% 

Yüksekokul 2 yıllık 
F 35 17 12 

% 54,7% 26,6% 18,8% 

Yüksekokul 4 yıllık 
F 54 14 8 

% 71,1% 18,4% 10,5% 

Yüksek lisans 
F 9 3 1 

% 69,2% 23,1% 7,7% 

Doktora 
F 3 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 

X2=76,320  p=0,000* 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*P<0,01 

 

Tablo 13’de, katılımcıların öğrenim durumu ile ikamet yerlerinin karşılaştırılmasına ilişkin ki kare testi analizi sonucuna 

bakıldığında; p değerinin 0,000 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrenim düzeyi lise ve 

üzerinde olan katılımcılıların çoğunluğunun büyükşehir belediyesi merkez ilçesinde ikamet ettiği, 2 yıllık yüksekokul ve 

daha üst öğrenimde büyükşehir ilçesine bağlı eskiden köy olan mahallede ikamet eden katılımcıların, büyükşehir belediye 

ilçesinde ve büyükşehir belediyesi merkez ilçelerinde ikamet eden katılımcılara göre öğrenim düzeyi daha alt seviyededir. 

Bu doğrultuda merkezden kırsal kesime doğru gidildikçe öğrenim düzeyinin azaldığı, tersi yani kırsaldan merkeze doğru 

gidildikçe ise öğrenim düzeyinin arttığı söylenebilir.   

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

224 
 

 

Tablo 14. Katılımcıların Öğrenim Durumu ile İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olmasıyla Yaşamlarında Herhangi bir 

Farklılık Olup Olmadığının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki- Kare Testi Analiz Sonuçları (n=384) 

Değişkenler 

İlinizin Büyükşehir Belediyesi Olması ile Yaşamınızda 

Herhangi bir Farklılık Oldu mu? 

Evet-Olumlu Evet-Olumsuz Hayır 

 

Öğrenim 

durumununuz? 

Okuryazar değil 
F 2 6 4 

% 16,7% 50,0% 33,3% 

Okur Yazar 
F 28 18 14 

% 46,7% 30,0% 23,3% 

İlköğretim 
F 19 36 18 

% 26,07% 49,3% 24,7% 

Lise 
F 32 25 26 

% 38,6% 30,1% 31,3% 

Yüksekokul 2 yıllık 
F 28 23 13 

% 43,8% 35,9% 20,3% 

Yüksekokul 4 yıllık 
F 32 23 21 

% 42,1% 30,3% 27,6% 

Yüksek lisans 
F 3 1 9 

% 23,1% 7,7% 69,2% 

Doktora 
F 3 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 

X2=32,004  p=0,004* 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*P<0,01 

 

Tablo 14’de, katılımcıların öğrenim durumu ile İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olmasıyla Yaşamlarında Herhangi bir 

Farklılık Olup Olmadığının Karşılaştırılmasına İlişkin ki-kare testi analizi sonucuna bakıldığında; p değerinin 0,004 olduğu 

ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrenim düzeyi lise ve üzerinde olan katılımcılıların 

çoğunluğunun illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğunu belirtirken 

ilköğretim ve altı düzeyde öğrenimi olan katılımcıların çoğunluğu illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında 

olumsuz yönde farklılık olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda katılımcıların öğrenim düzeyi arttıkça illerinin büyükşehir 

belediyesi olması ile yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğu söylenebilir. 
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Tablo 15. Katılımcıların Öğrenim Durumu ile Doğum Yerlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Ki- Kare Testi 

Analiz Sonuçları (n=384) 

Değişkenler 
Doğum Yeriniz? 

İl Merkezi İlçe Kasaba Köy Yurt Dışı 

 

 

 

 

Öğrenim 

durumununuz? 

Okuryazar 
değil 

F 0 1 1 10 0 

% 0,0% 8,3% 8,3% 28,3% 0,0% 

Okur Yazar 
F 22 15 5 17 1 

% 36,7% 25,0% 8,3% 28,3% 1,7% 

İlköğretim 
F 21 23 4 25 0 

% 28,8% 31,5% 5,5% 34,2% 0,0% 

Lise 
F 34 30 8 11 0 

% 41,0% 31,5% 9,6% 13,3% 0,07% 

Yüksekokul 2 

yıllık 

F 38 20 4 2 0 

% 59,4% 31,3% 6,3% 3,1% 0,0% 

Yüksekokul 4 

yıllık 

F 42 19 5 10 0 

% 55,3% 25,0% 6,6% 13,2% 0,0% 

Yüksek lisans 
F 7 5 0 1 0 

% 53,8% 38,5% 0,0% 7,7% 0,0% 

Doktora 
F 0 2 0 0 1 

% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 

  X2=139,502  p=0,000* 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*P<0,01 

 

Tablo 15’de, katılımcıların öğrenim durumu ile doğum yerlerinin karşılaştırılmasına İlişkin ki-kare testi analizi sonucuna 
bakıldığında; p değerinin 0,000 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrenim düzeyi lise ve 

üzerinde olan katılımcılıların çoğunluğunun doğum yerinin il merkezi ve ilçe olduğu görülürken ilköğretim ve altı düzeyde 

öğrenimi olan katılımcıların çoğunluğunun doğum yerinin kasaba ve köy olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 

katılımcıların öğrenim düzeyinin doğum yeri il merkezi ve ilçe olanların doğum yeri kasaba ve köy olanlara göre daha 

yüksek olduğu söylenebilir.     
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Tablo 16. Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Yönetsel Değişimlere Yönelik Düşüncelerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

İfadeler 

Katılım Düzeyi 

   S.S. 
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6360 sayılı yasa sonrası kentimin büyükşehir 

belediyesi olması sonrası çevresel anlamdaki 

faaliyetler artmıştır 

F 63 78 112 47 84 
3,03 1,36 

% 16,4 20,3 29,2 12,2 21,9 

6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi 

tarafından düzenli olarak çöp toplama hizmeti 

yapılmasından memnunum 

 

F 

 

66 72 93 55 98 
3,12 1,42 

% 17,2 18,8 24,2 14,3 25,5 

6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesinin 

hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetleri 

yetersizdir 

F 77 71 79 56 101 
3,09 1,48 

% 20,1 18,5 20,6 14,6 26,3 

6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesinin 

katı atık toplama hizmetleri yetersizdir. 

F 81 74 76 55 98 
3,04 1,48 

% 21,1 19,3 19,8 14,3 25,5 

6360 sayılı yasa sonrası su ve kanalizasyon gibi alt 

yapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğunu 

düşünüyorum. 

F 76 72 97 47 92 
3,02 1,44 

% 19,8 18,8 25,3 12,2 24,0 

Büyükşehir Belediye Yönetimine (BŞBY) geçiş 

sonrası yaşadığım kentimde yol bakım ve onarım 

faaliyetleri yapılırken çevre rahatsız edilmektedir. 

F 93 76 47 8 160 
3,17 1,68 

% 24,2 19,8 12,2 2,1 41,7 

BŞBY'geçiş sonrası kentimde yol, su ve 

kanalizasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların 

süresi uzamaktadır. 

F 71 66 85 59 103 
3,15 1,46 

% 18,5 17,2 22,1 15,4 26,8 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki yollarda yapılan 

altyapı çalışmaları sonrası kısa sürede asfaltlama 

işlemleri yapılmamaktadır. 

F 77 71 94 50 92 
3,02 1,44 

% 20,1 18,5 24,5 13,0 24,0 

BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentin çevre ve 

peyzaj düzenlemelerinde olumlu gelişmeler 

olduğunu düşünüyorum 

F 92 70 80 46 96 
2,96 1,50 

% 24,0 18,2 20,8 12,0 25,0 

6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi 

tarafından su kirliliğini önlemeye yönelik yeterli 

düzeyde hizmet verilmesinden memnunum 

F 83 67 95 48 91 
2,99 1,46 

% 21,6 17,4 24,7 12,5 23,7 

6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi 

tarafından su kanallarının temizlenmesi ve 

bakımına yönelik yapılan çalışmalardan 

memnunum 

F 63 68 85 61 107 
3,21 1,44 

% 16,4 17,7 22,1 15,9 27,9 

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik BŞBY 

tarafından denetimler artırılmalıdır. 
F 54 51 84 82 113 

3,39 1,39 
% 14,1 13,3 21,9 21,4 29,4 

Boyut genel ortalama/Standart Sapma 3,10 1,03 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 16’da katılımcıların büyükşehir belediye yönetimine geçiş sonrası çevresel anlamdaki yönetsel değişimlere yönelik 

düşüncelerine ilişkin tanımlayıcı bilgilerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Aritmetik Ortalama; 
serinin toplam miktarının, serinin birim sayısına bölünmesi sonucunda ulaşılan ölçüye denir. Aritmetik ortalama;    
sembolü ile gösterilir. 
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   Olarak hesaplanır (Güriş ve Astar, 2014:44). Bu doğrultuda çalışma beş birimden (Kesinlikle 

Katılmıyorum,  Katılmıyorum, Orta Düzeyde Katılıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) oluşmaktadır. Yukarıdaki 

formüle göre çalışmadaki aritmetik ortalama: 

   
            

 
= 3 olarak aritmetik ortalama bulunur. Bu bağlamda veriler değerlendirilirken 3‘ün üzerinde olan bir 

aritmetik ortalama sonucunun olumlu, aksi durumunda ise olumsuz yönde yorumlanacağı anlamına gelmektir. Verilen ifade 

ile birlikte katılımcıların BŞBY'e geçiş sonrası yönetsel değişimlere yönelik düşüncelerine bakıldığında; “6360 sayılı yasa 

sonrası kentimin büyükşehir belediyesi olması sonrası çevresel anlamdaki faaliyetler artmıştır”. Düşüncesine katılımcıların 

63’ü (%16,4) kesinlikle katılmadığını, 78’i (%20,3) katılmadığını, 112’si (%29,2) orta düzeyde katıldığını, 47’si (%12,2) 

katıldığını belirtirken 84’ü (%21,9) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi 

olması ile kentindeki çevresel anlamdaki faaliyetlerin artıp artmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik 

ortalamanın 3,03 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun kentinin büyükşehir belediyesi olması sonrası 

çevresel anlamdaki faaliyetlerin arttığını söylenebilir. 

“6 60 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi tarafından düzenli olarak çöp toplama hizmeti yapılmasından memnunum”. 

Düşüncesine katılımcıların 66’sı (%17,2) kesinlikle katılmadığını, 72’si (%18,8) katılmadığını, 93’ü (%24,2) orta düzeyde 

katıldığını, 55’i (%14,3) katıldığını belirtirken 98’i (%25,5) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin 

büyükşehir belediyesi olması ile kentinde düzenli olarak çöplerin toplanıp toplanılmadığına ilişkin aritmetik ortalamaya 

bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,12 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun kentinin büyükşehir 

belediyesi olması sonrası çöplerin düzenli olarak toplanıldığı söylenebilir. 

“6 60 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesinin hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetleri yetersizdir”. Düşüncesine 

katılımcıların 77’si (%20,1) kesinlikle katılmadığını, 71’i (%18,5) katılmadığını, 79’u (%20,6) orta düzeyde katıldığını, 

56’sı (%14,6) katıldığını belirtirken 101’i (%26,3) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir 
belediyesi olması ile büyükşehir belediye yönetiminin hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerinin yetersiz olup 

olmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,09 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların 

çoğunluğunun büyükşehir belediyesi yönetiminin hava kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerinin yetersiz olduğu 

söylenebilir. 

“6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesinin katı atık toplama hizmetleri yetersizdir”. Düşüncesine katılımcıların 81’i 

(%21,1) kesinlikle katılmadığını, 74’ü (%19,3) katılmadığını, 76’sı (%19,8) orta düzeyde katıldığını, 55’i (%14,3) 

katıldığını belirtirken 98’i (%25,5) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi 

olması ile büyükşehir belediyesi tarafından katı atık toplama hizmetlerinin yetersiz olup olmadığının aritmetik ortalamasına 

bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,04 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun büyükşehir belediyesi 

tarafından yerine getirilen katı atık toplama faaliyetlerinin yetersiz olduğu söylenebilir. 

“6 60 sayılı yasa sonrası su ve kanalizasyon gibi alt yapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğunu düşünüyorum”. 

Düşüncesine katılımcıların 76’sı (%19,8) kesinlikle katılmadığını, 72’si (%18,8) katılmadığını, 97’si (%25,3) orta düzeyde 

katıldığını, 47’si (%12,2) katıldığını belirtirken 92’si (%24,0) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin 

büyükşehir belediyesi olması sonrası su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olup olmadığının 

aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,09 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun 

illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğu 

söylenebilir. 

“Büyükşehir Belediye Yönetimine (BŞBY) geçiş sonrası yaşadığım kentimde yol bakım ve onarım faaliyetleri yapılırken 

çevre rahatsız edilmektedir”. Düşüncesine katılımcıların 93’ü (%24,2) kesinlikle katılmadığını, 76’sı (%19,8) 

katılmadığını, 47’si (%12,2) orta düzeyde katıldığını, 8’i (%12,2) katıldığını belirtirken 160’ı (%41,7) ise kesinlikle 

katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası yol bakım ve onarım faaliyetleri 

yapılırken çevrenin rahatsız edilip edilmediğinin aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,17 olduğu ve 

bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası yol bakım ve onarım faaliyetleri 

yapılırken çevrenin rahatsız edildiği söylenebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki, büyükşehir belediyesi tarafından yol bakım 

ve onarım faaliyetleri yerine getirilirken çevreyi hiç rahatsız etmeden yapılmasını beklemek doğru olmasa gerek, ancak 

büyükşehir belediyesi bu gibi faaliyetleri yerine getirirken daha hassas bir şekilde, minimum seviyede çevreyi rahatsız 

etmeye özen göstermelidir.  

“BŞBY'e geçiş sonrası kentimde yol, su ve kanalizasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların süresi uzamaktadır”. 

Düşüncesine katılımcıların 71’i (%18,5) kesinlikle katılmadığını, 66’sı (%17,2) katılmadığını, 85’i (%22,1) orta düzeyde 

katıldığını, 59’u (%15,4) katıldığını belirtirken 103’ü (%26,8) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin 
büyükşehir belediyesi olması sonrası yol, su ve kanalizasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların süresinin uzayıp 

uzamadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,15 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların 

çoğunluğunun büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilen yol, su ve kanalizasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların 

süresinin uzun olduğunu kısa sürede başlanılan faaliyetlerin tamamlanmadığı söylenebilir. 

“BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki yollarda yapılan altyapı çalışmaları sonrası kısa sürede asfaltlama işlemleri 

yapılmamaktadır”. Düşüncesine katılımcıların 77’si (%20,1) kesinlikle katılmadığını, 71’sı (%18,5) katılmadığını, 94’ü 
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(%24,5) orta düzeyde katıldığını, 50’si (%13,0) katıldığını belirtirken 92’si (%24,08) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. 
Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yollarda yapılan altyapı çalışmaları sonrası kısa sürede asfaltlama 

işlemlerinin yapılıp yapılmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,02 olduğu ve bu 

doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun büyükşehir belediyesi tarafından yollarda yapılan altyapı çalışmaları sonrası kısa 

sürede asfaltlama işlemlerinin yapılmadığı söylenebilir. 

“BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentin çevre ve peyzaj düzenlemelerinde olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum”. 

Düşüncesine katılımcıların 92’si (%24,0) kesinlikle katılmadığını, 70’i (%18,2) katılmadığını, 80’i (%20,8) orta düzeyde 

katıldığını, 46’sı (%12,0) katıldığını belirtirken 96’sı (%25,0) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin 
büyükşehir belediyesi olması ile çevre ve peyzaj düzenlemelerinde olumlu gelişmelerin olup olmadığının aritmetik 

ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 2,96 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun büyükşehir 

belediyesi tarafından yapılan çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. 

“6 60 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi tarafından su kirliliğini önlemeye yönelik yeterli düzeyde hizmet 

verilmesinden memnunum”. Düşüncesine katılımcıların 83’ü (%21,6) kesinlikle katılmadığını, 67’si (%17,4) katılmadığını, 

95’i (%24,7) orta düzeyde katıldığını, 48’i (%12,5) katıldığını belirtirken 91’i (%23,7) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. 
Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası su kirliliğini önlemeye yönelik yeterli düzeyde hizmet 
verilmesinden memnunum olup olmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 2,99 olduğu ve bu 

doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun büyükşehir belediyesi tarafından yapılan su kirliliğini önlemeye yönelik 

faaliyetlerinden kısmi düzeyde memnun olmadıkları söylenebilir. 

“6 60 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından su kanallarının temizlenmesi ve bakımına yönelik yapılan 

çalışmalardan memnunum”. Düşüncesine katılımcıların 63’ü (%16,4) kesinlikle katılmadığını, 68’i (%17,7) katılmadığını, 

85’i (%22,1) orta düzeyde katıldığını, 61’i (%15,9) katıldığını belirtirken 107’si (%27,9) ise kesinlikle katıldığını 

belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması ile su kanallarının temizlenmesi ve bakımına yönelik 

yapılan çalışmalardan memnun olup olmadıklarının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,21 olduğu 

ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun büyükşehir belediyesi tarafından yapılan, su kanallarının temizlenmesi ve 

bakımına yönelik çalışmalardan memnun olduğu söylenebilir. 

“Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik BŞBY tarafından denetimler artırılmalıdır”. Düşüncesine katılımcıların 54’ü 

(%14,1) kesinlikle katılmadığını, 51’i (%13,3) katılmadığını, 84’ü (%21,9) orta düzeyde katıldığını, 82’si (%21,4) 

katıldığını belirtirken 113’ü (%29,4) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi 
olması sonrası çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik BŞBY tarafından yapılan denetimlerin yeterli olup olmadığının 

aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,39 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun 

büyükşehir belediyesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin yetersiz kaldığı söylenebilir. 

6360 sayılı yasa sonrası çevreye yönelik büyükşehir belediye yönetimi tarafından çevreye yönelik yapılan yönetsel 

boyuttaki hizmetlerin yeterli olup olmadığının tespiti maksadıyla oluşturulan bu boyutta genel ortalamanın 3,10 çıkması 

katılımcıların düşüncelerinin yönetsel anlamda çevre ile ilgili faaliyetlerin yetersiz olduğunu göstermektedir. Ortalamanın 

yüksek olması, her ne kadar olumlu gözükse de, yönetsel boyuttaki sorularda; kentteki yol, su ve kanalizasyon 
faaliyetlerine yönelik çalışmaların süresinin uzun olması, yol bakım ve onarım faaliyetleri yapılırken çevrenin rahatsız 

edilmesi, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yeterli düzeyde olmaması, büyükşehir belediyesinin hava kirliliğini önlemeye 

yönelik faaliyetlerinin yetersiz olması durumları olumlu yönde değerlendirilemeyeceğinden bu boyutta genel ortalamanın 

yüksek çıkması yapılan faaliyetlerdeki yetersizliğe işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile yönetsel boyut olumsuz ifadelerden 

oluşmaktadır. Bu nedenle katılımcıların verdiği puanlar ters puanlamaya tabi tutulmuştur. Bu durumda ifadelere verilen 

yanıtların ortalamasının yüksek olması katılımcıların düşüncelerinin olumsuz yönde olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 17. Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Ekolojik Değişimlere Yönelik Düşüncelerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 
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BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki toprak 

kirliliği artmıştır. 
F 48 47 79 51 159 3,59 1,44 
% 12,5 12,2 20,6 13,3 41,4 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki atık 

sorunu artmıştır. 
F 45 52 61 54 172 3,67 1,45 
% 11,7 13,5 15,9 14,1 44,8 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki gürültü 

kirliliği artmıştır. 
F 43 48 66 56 171 3,69 1,43 
% 11,2 12,5 17,2 14,6 44,5 

BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki doğanın 

tahrip edilme sorunu artmıştır. 
F 40 33 74 58 179 3,79 1,38 
% 10,4 8,6 19,3 15,1 46,6 

Boyut genel ortalama/Standart Sapma 3,68 1,16 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 17’de katılımcıların BŞBY’e geçiş sonrası ekolojik değişimlere yönelik düşüncelerine ilişkin tanımlayıcı bilgilere 

bakıldığında; “BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki toprak kirliliği artmıştır”. Düşüncesine katılımcıların 48’i (%12,5) 

kesinlikle katılmadığını, 47’si (%12,2) katılmadığını, 79’u (%20,6) orta düzeyde katıldığını, 51’i (%13,3) katıldığını 

belirtirken 159’u (%41,4) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası 

kentindeki toprak kirliliğinin artıp artmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,59 olduğu ve 

katılımcıların çoğunluğunun kentinin büyükşehir belediyesi olması sonrası toprak kirliliğinin arttığı söylenebilir. 

“BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki atık sorunu artmıştır”. Düşüncesine katılımcıların 45’i (%11,7) kesinlikle katılmadığını, 

52’si (%13,5) katılmadığını, 61’i (%15,9) orta düzeyde katıldığını, 54’ü (%14,1) katıldığını belirtirken 172’si (%44,8) ise 

kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası kentindeki atık sorununun 

artıp artmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,67 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların 

çoğunluğunun kentinin büyükşehir belediyesi olması sonrası atık sorununun arttığı söylenebilir. 

“BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki gürültü kirliliği artmıştır”. Düşüncesine katılımcıların 43’ü (%11,2) kesinlikle 

katılmadığını, 48’i (%12,5) katılmadığını, 66’sı (%17,2) orta düzeyde katıldığını, 56’sı (%14,6) katıldığını belirtirken 171’i 
(%44,5) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası kentindeki 

gürültü kirliliğinin artıp artmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,69 olduğu ve bu 

doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun kentinin büyükşehir belediyesi olması sonrası gürültü kirliliğinin arttığı 
söylenebilir.  

“BŞBY’e geçiş sonrası kentimdeki doğanın tahrip edilme sorunu artmıştır”. Düşüncesine katılımcıların 40’ı (%10,4) 

kesinlikle katılmadığını, 33’ü (%8,6) katılmadığını, 74’ü (%19,3) orta düzeyde katıldığını, 58’i (%15,1) katıldığını 

belirtirken 179’u (%46,6) ise, kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası 

kentindeki doğanın tahrip edilmesi sorununun artıp artmadığının aritmetik ortalamasına bakıldığında, aritmetik ortalamanın 

3,79 olduğu ve bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun kentinin büyükşehir belediyesi olması sonrası doğanın tahrip 

edilmesi sorununun arttığı söylenebilir. 

Katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olmasının ekolojik anlamda yansımasının aritmetik ortalamasına 

bakıldığında, aritmetik ortalamanın 3,68 olduğu ve illerinin büyükşehir olmasının ekolojik anlamda yansımasının genel 

anlamda olumsuz yönde olduğu düşünceleri vardır. 6360 sayılı yasa sonrası ekolojik boyutta büyükşehir belediyesinin 

yapmış olduğu faaliyetlerden yerel halkın memnuniyetlerini ölçmek amacıyla oluşturulan bu boyutta ortalamanın 3,68 

çıkması halkın düşüncelerinin toprak kirliliğinin, atık sorunlarının, gürültü kirliliğinin ve doğanın tahrip edilmesi 

sorunlarının arttığı yönde olduğunu göstermekte ve ekolojik anlamda olumsuz bir duruma işaret etmektedir.  
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Tablo 18. Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Çevresel Anlamdaki Düşüncelerine İlişkin T-
Testi Sonuçları 

Değişken Cinsiyet N    S.S. t p 

Ölçek (genel) Erkek 201 3,1819 ,92564 
-1,457 ,146 

Kadın 183 3,3142 ,84567 

Yönetsel Erkek 201 3,0120 1,09682 
-1,737 ,382 

Kadın 183 3,1944 ,94589 

Ekolojik Erkek 201 3,6915 1,17181 
,152 ,879 

Kadın 183 3,6735 1,15235 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

T testinde anlamlılık değeri (p) 0,05’ten küçük ise iki grup arasında anlamlı bir fark söz konusudur. Eğer aksi bir durum 

ortaya çıkarsa anlamlı bir fark olmadığı şeklinde yorumlanır (Altunışık ve vd. 2010:197). Tablo 18’de katılımcıların 

BŞBY'e geçiş sonrası düşünceleri ile cinsiyetlerinin karşılaştırılmasına ilişkin T-Testi sonuçlarına baktığımızda; Ölçek 

genelinde p değerinin 0,146 olduğu yani p>0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  Ayrıca konu 

boyutlar bakımından değerlendirildiğinde; yönetsel boyutta,  p değerinin 0,382 olduğu ve p>0,05 olduğundan anlamlı bir 

farklılık olmadığı ve ekolojik boyutta ise p değerinin 0,879 olduğu ve p>0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık olmadığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

Tablo 19. Medeni Durumlarına Göre Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Çevresel Anlamdaki Düşüncelerine İlişkin T-
Testi Sonuçları 

Değişken Cinsiyet N    S.S. t p 

Ölçek (genel) 
Evli 259 3,2375 ,90724 

-,238 ,812 
Bekâr 183 3,2605 ,85570 

Yönetsel 
Evli 201 3,0991 1,05493 

-,004 ,997 
Bekâr 183 3,0987 ,98171 

Ekolojik 
Evli 201 3,6525 1,14729 

,739 ,460 
Bekâr 183 3,7460 1,19136 

     Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*p<0,05 

 

Tablo 19 incelendiğinde; katılımcıların BŞBY'e geçiş sonrası çevresel anlamdaki düşünceleri ile medeni durumlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin T-Testi sonuçlarının “p” değerlerine baktığımızda; ölçek genelinde p=0,812 olduğu ve p>0,05 

olduğundan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ayrıca konu boyutlar bakımından değerlendirildiğinde; yönetsel 

boyutta,  p değerinin 0,997 olduğu ve p>0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık olmadığı, ekolojik boyutta ise p değerinin 

0,460 olduğu ve p>0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

231 
 

 

 

 

Tablo 20. Katılımcıların BŞBY’e Geçiş Sonrası Düşünceleri ile İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olmasında Mutlu Olup 
Olmadıklarının Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Değişken 
İlinizin Büyükşehir 

Belediyesi Olmasından 

Mutlu musunuz? 
N    S.S. t p 

Ölçek 

(Genel) 
Evet 201 3,4058 ,92030 

3,776 ,000* 
Hayır 183 3,0683 ,82174 

Yönetsel 
Evet 201 3,2716 1,05785 

3,490 ,001* 
Hayır 183 2,9094 ,96719 

Ekolojik 
Evet 201 3,8085 1,16405 

2,232 ,026* 
Hayır 183 3,5451 1,14520 

      Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*p<0,05 

 

Tablo 20’de Katılımcıların BŞBY’e geçiş sonrası düşünceleri ile illerinin büyükşehir belediyesi olmasında mutlu olup 

olmadıklarının karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi sonuçlarına bakıldığında; Ölçek genelinde p değerinin 0,000 olduğu yani 

p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Ölçek genelinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında; 
illerinin büyükşehir belediyesi olmasında mutlu olduklarını belirten katılımcıların 3,4058,  illerinin büyükşehir belediyesi 

olmasında mutlu olmadıklarını belirten katılımcıların ise 3,0683 olduğu görülmektedir. Bu verilere göre de, ölçek genelinde 

illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olanların, mutlu olmayanlara göre daha fazla olumlu düşündüğü 

söylenebilir. Ayrıca konu boyutlar bakımından değerlendirildiğinde; yönetsel boyutta, p değerinin 0,001 olduğu ve p<0,05 

olduğundan anlamlı bir farklılık olduğu, aritmetik ortalamalarına baktığımızda; illerinin büyükşehir belediyesi olmasında 

mutlu olduklarını belirten katılımcıların 3,2716, illerinin büyükşehir belediyesi olmasında mutlu olmadıklarını belirten 

katılımcıların ise 2,9094 olduğu görülmektedir. Bu verilere göre de yönetsel boyutta illerinin büyükşehir belediyesi 

olmasından mutlu olanların, mutlu olmayanlara göre daha fazla olumlu yönde düşündüğünü söyleyebiliriz. Ekolojik 

boyutta, p değerinin 0,026 olduğu ve p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık olduğu, aritmetik ortalamalarına 

baktığımızda; illerinin büyükşehir belediyesi olmasında mutlu olduklarını belirten katılımcıların 3,8085, illerinin 

büyükşehir belediyesi olmasında mutlu olmadıklarını belirten katılımcıların ise 3,5451 olduğu görülmektedir. Bu verilere 

göre de ekolojik boyutta illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olanların, mutlu olmayanlara göre daha fazla 

olumlu yönde düşündüğü söylenebilir.  
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Tablo 21. Öğrenim Durumlarına Göre Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Çevresel Anlamdaki Düşüncelerine İlişkin 

ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Öğrenim Durumu N    S.S. F P 

Ölçek 

(genel) 

Okuryazar değil 12 2,5938 ,44315 

3,216 ,003* 

Okuryazar 60 3,0625 ,78595 

İlköğretim 73 3,2705 ,94786 

Lise 83 3,1002 ,82978 

Yüksekokul 2 

yıllık 
64 3,5850 ,83944 

Yüksekokul 4 

yıllık 
76 3,3421 ,93939 

Yüksek lisans 13 3,2740 ,97813 

Doktora 3 3,0417 1,45952 

Yönetsel 

Okuryazar değil 12 2,4514 ,70573 

3,216 ,003* 

Okuryazar 60 2,8264 ,93507 

İlköğretim 73 3,2009 1,01852 

Lise 83 2,9127 ,97068 

Yüksekokul 2 

yıllık 
64 3,4622 ,90996 

Yüksekokul 4 

yıllık 
76 3,2237 1,09419 

Yüksek lisans 13 3,2237 1,45159 

Doktora 3 2,8333 1,92209 

Ekolojik 

Okuryazar değil 12 3,0208 1,16998 

1,445 ,186 

Okuryazar 60 3,7708 1,04789 

İlköğretim 73 3,4795 1,17612 

Lise 83 3,6627 1,15389 

Yüksekokul 2 

yıllık 
64 3,9531 ,99988 

Yüksekokul 4 

yıllık 
76 3,6974 1,27692 

Yüksek lisans 13 3,7500 1,53433 

Doktora 3 3,6667 ,57735 

  Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*p<0,05 

Tablo 21’de katılımcıların çevresel anlamda BŞBY'e geçiş sonrası düşünceleri ile öğrenim durumlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında; ölçek genelinde p değerinin 0,003 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına baktığımızda; okur-yazar olmayan 
katılımcıların 2,5938, okur-yazar olan katılımcıların 3,0625, ilköğretim mezunu olan katılımcıların 3,2705, lise mezunu 

olan katılımcıların 3,1002, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan katılımcıların 3,5850, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan 
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katılımcıların 3,3421, yüksek lisans mezunu olan katılımcıların 3,2740, doktora mezunu olan katılımcıların 3,0417 olduğu 

görülmektedir. Bu verilere göre eğitim durumu okur-yazar olmayan katılımcıların diğer öğrenimlerdeki katılımcılara göre 

bakış açısının daha fazla olumsuz yönde olduğu söylenebilir. 

Boyutlara bakıldığında; yönetsel boyutta p değerinin 0,003 olduğu ve p<0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına baktığımızda; okur-yazar olmayan katılımcıların 2,4514, okur-
yazar olan katılımcıların 2,8264, ilköğretim mezunu olan katılımcıların 3,2009, lise mezunu olan katılımcıların 2,9127, 2 

yıllık yüksekokul mezunu olan katılımcıların 3,4622, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan katılımcıların 3,2237, yüksek lisans 

mezunu olan katılımcıların 3,1154, doktora mezunu olan katılımcıların 2,8333 olduğu görülmektedir. Ekolojik boyutta p 
değerinin 0,186 olduğu ve p>0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

Tablo 22. Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Düşünceleri ile Yaşamlarında Herhangi Bir Farklılık Olup Olmadığının 

Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken 
İlinizin Büyükşehir Belediyesi 

olması ile yaşamınızda herhangi 

bir farklılık oldu mu? 
N    S.S. F P 

Ölçek (genel) 

Evet-Olumlu 137 3,4389 ,80198 

75,132 ,005* Evet-Olumsuz 142 3,1127 ,92095 

Hayır 105 3,1708 ,91947 

Yönetsel 

Evet-Olumlu 137 3,3339 ,93697 

68,462 ,003* Evet-Olumsuz 142 2,9372 1,08432 

Hayır 105 3,0111 1,02546 

Ekolojik 

Evet-Olumlu 137 3,7536 1,04626 

1,030 ,673 Evet-Olumsuz 142 3,6391 1,25955 

Hayır 105 3,6500 1,17137 

 Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

*p<0,05 

Tablo 22’de katılımcıların BŞBY'e geçiş sonrası düşünceleri ile yaşamlarında herhangi bir farklılık olup olmadığının 

karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında; ölçek genelinde, illerinin büyükşehir olması ile evet- 
olumlu yönde farklılık olduğunu belirten 137 katılımcı, evet- olumsuz yönde farklılık olduğunu belirten 142 katılımcı, 

herhangi bir farklılık olmadığını yani hayır yanıtını veren 105 katılımcı bulunduğu ve p değerinin 0,005 olduğu ve p<0,05 

olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına bakıldığında; illerinin 
büyükşehir olması ile evet- olumlu yönde farklılık olduğunu belirten katılımcıların 3,4389, evet- olumsuz yönde farklılık 

olduğunu belirten katılımcıların 3,1127, herhangi bir farklılık olmadığını belirten katılımcıların 3,1708 olduğu 

görülmektedir. Verilen bilgiler neticesinde, illerinin büyükşehir olması ile yaşamlarında olumlu bir farklılık olduğunu 

düşünen katılımcıların diğer katılımcılara göre daha fazla memnun olduğu söylenebilir.  

Boyutlara bakıldığında; yönetsel boyutta, p değerinin 0,003 olduğu ve p<0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise; illerinin büyükşehir olması ile yaşamlarında 

olumlu yönde bir değişiklik olduğunu belirten katılımcıların (evet-olumlu) 3,3339, illerinin büyükşehir olması ile 

yaşamlarında olumsuz yönde bir değişiklik olduğunu belirten katılımcıların (Evet-Olumsuz) 2,9372, illerinin büyükşehir 

olması ile yaşamlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten katılımcıların ise (Hayır) 3,0111 olduğu görülmektedir. 

Verilen bilgiler ışığında, illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrasında yaşamlarında herhangi bir değişiklik olup 

olmadığının yönetsel boyutta incelenmesine bakıldığında; katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması ile 

yaşamlarında olumlu yönde değişiklik olduğu düşüncesinin, olumsuz ve yaşamlarında herhangi bir değişiklik olmadığı 

düşüncelerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması 

yaşamlarında olumlu yönde değişiklik olduğu söylenebilir.  

Ekolojik boyuta bakıldığında; p değerinin 0,673 olduğu ve p>0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 23. Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Düşünceleri ile Büyükşehir Belediyesindeki Çevre İle İlgili Birimlere 

Kolaylıkla Ulaşıp Ulaşamadıklarının Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken 
İlinizin Büyükşehir Belediyesi 

Olması ile Çevre ile İlgili 
Birimlere Kolaylıkla 

Ulaşabilmekte misiniz? 

N    S.S. F P 

Ölçek (genel) 

Evet 173 3,4863 ,94963 

15,266 ,000* Kısmen 128 3,1602 ,69175 

Hayır 83 2,8727 ,88912 

Yönetsel 

Evet-Olumlu 173 3,4075 1,7448 

20,571 ,000* Evet-Olumsuz 128 3,0182 ,74366 

Hayır 83 2,5803 1,09426 

Ekolojik 

Evet-Olumlu 173 3,7225 1,14769 

,685 ,505 Evet-Olumsuz 128 3,5859 1,10093 

Hayır 83 3,7500 1,27834 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur *p<0,05 

Tablo 23’de katılımcıların BŞBY'e geçiş sonrası düşünceleri ile yaşamlarında herhangi bir farklılık olup olmadığının 

karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında; ölçek genelinde, p değerinin 0,000 olduğu ve p<0,05 

olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise, 
illerinin büyükşehir belediyesi olması ile çevre ile ilgili birimlere kolaylıkla ulaşabildiğini yani evet yanıtını veren 

katılımcıların 3,4863, kısmen yanıtını veren katılımcıların 3,1602, hayır yanıtını veren katılımcıların 2,8727 olduğu 

görülmektedir. Verilen bilgiler neticesinde, illerinin büyükşehir olması ile çevre ile ilgili birimlere kolaylıkla katılımcıların 

ulaşabildikleri söylenebilir. 

 

SONUÇ  

Çevresel sorun tüm dünya ülkelerinin en önemli sorunları arasında yer alan bir olgu haline gelmiştir. Büyüme ve gelişme 

adı altında çevresel sorunlar bir yandan çeşitlendirilerek artırılırken bir yandan da ortaya çıkan çevresel sorunlara çözüm 

arayışı içerisine girilmiştir. Türkiye genelinde de özellikle büyükşehirlerin bulunduğu alanlarda sanayinin gelişmesi ve 
artan nüfus yoğunluğu sonrasında çevresel sorunların çeşitlenerek arttığı söylenebilir. 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir 

belediyesi olan illerdeki çevresel sorunları gündeme taşımak amaçlı hazırlanan ve örneklem olarak alınan, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan katılımcılar ile yapılan anket çalışma sonucunda; genel olarak yerel 
halkın illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu oldukları, büyükşehir belediyesinde çevre ile ilgili sorunlarını 

anlatacak birimlere kolaylıkla ulaşabildikleri, çöplerin düzenli bir şekilde toplandığı, su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırım 

ve hizmetlerinde iyileşme olması durumlarından yerel halkın memnun olduğu, ancak büyükşehir belediyesinin altyapı 

hizmetlerine yönelik faaliyetlerini yerine getirirken gürültü noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, yol, su ve 
kanalizasyon faaliyetlerine yönelik çalışmaların yapım süresinin uzun zaman aldığı, altyapı faaliyetleri için yollarda yapılan 

çalışmalar sonrasında asfaltlama işlemlerinin hemen ardından yapılmayarak bekletildiği ve bu süre içerisinde de çevrenin 

olumsuz yönde etkilendiği, çevre ve peyzaj düzenlemelerin yeterli düzeyde olmadığı, çevre ve hava kirliliğinin 

önlenmesine yönelik yapılan denetimlerin yetersiz kalmasından dolayı yerel halkın memnun olmadığı bulgularına 

ulaşılmıştır. Genel olarak büyükşehir belediyesinin çevresel anlamda yapmış olduğu faaliyetlerinin yönetsel ve ekolojik 

boyutta yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında; katılımcıların 6360 sayılı yasa 

sonrası meydana gelen çevresel değişikliklere yönelik düşüncelerinin olumlu yönde olmadığı, katılımcıların demografik 

özellikleri ile 6360 sayılı yasa sonrası meydana gelen yönetsel anlamdaki çevresel değişikliklere yönelik düşünceleri 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve katılımcıların demografik özellikleri ile 6360 sayılı yasa sonrası meydana gelen 

ekolojik anlamdaki çevresel değişikliklere yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgularına ulaşılmıştır.  

Büyükşehir belediyelerinin çevresel anlamda yaşanan sorunları gidermek amacıyla; çevresel anlamda yaşanan sorunların 

ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin denetim 

mekanizmalarını daha fazla çalıştırarak, özellikle fabrikaların bacalarında filtre kullanıp kullanmadıkları, dış görüntüden 

çevreye zarar verici etkenin olup olmadığının yanında, görünmeyen yani toprak altında bulunan borular, depolama alanları, 
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kanalizasyon gibi altyapıdaki durumları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Altyapı, yol yapım ve onarımlarının kısa 

sürede tamamlanması, yerel halkın toplu ulaşım araçlarını daha fazla kullanmalarına teşvik edilmesi, meskenlerde 
kullanılan yakıtların kontrol edilmesi, özellikle kırsal kesimde bulunan stabilize yolların asfaltlama çalışmalarının 

hızlandırılması gerekir. Çünkü sağlıksız bir ortam farklı çevresel sorunları beraberinde getirmektedir.  

Büyükşehir belediyelerinin, çevresel sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarının artırılması zorunlu hale gelmiştir. 
Sadece büyükşehir belediyesi tarafından çevresel sorunların giderilmesini beklemek doğru olmasa gerek, yerel halkında 

çevrenin korunmasına yönelik duyarlı yaklaşımlarının olması gerekir. Bu noktada da, Büyükşehir belediyelerine bağlı 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı daha aktif hale getirilerek başkanlık tarafından verilen çevre eğitiminin yerel 
halkın geneline yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Yerel halka gelecekte ortaya çıkabilecek çevre sorunları ve çevrenin 

korunmasına dair bilinçlendirmeler yapılmalıdır. Büyükşehir belediyesinin yerel halk ile birlikte çevresel sorunların 

giderilmesine yönelik çalışması halinde, sorunların en aza ineceği ve bu sayede çevresel anlamdaki büyükşehir belediyesi 
tarafından verilen hizmetlerdeki halkın memnuniyet düzeylerinin de artacağı düşünülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

ANTALYALI, Ömer L. (2010), “Varyans Analizi (Anova-Manova)”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik 

Teknikleri (Ed. Şeref Kalaycı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 5. Baskı, ss.130-182. 

BOZKURT, Yavuz (2016), Çevre Sorunları ve Politikaları, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. 

ÇELEBİ, Engin (2010), “Türkiye’de Çevre İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Halkla İlişkiler Çalışmalarının Çevre 
Sorunları Üzerindeki Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

ÇETİNER, Hüseyin (2005), Malatya, Çetiner Yayıncılık, Malatya.  

DEMİRAL, Berkan ve EVİN, Hakan (2014), “Malatya Büyükşehir Belediyesi:Arakentten Bütünkente Bir Dönüşüm 
Hikâyesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1(Özel Sayı), ss.77-87. 

GÖRMEZ, Kemal (2015), Çevre Sorunları, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 3.Baskı.  

GÜRİŞ, Selahattin ve ASTAR, Melek (2014), Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Der Yayınları, İstanbul. 

İZCİ, Ferit ve TURAN, Menaf (2013), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6 60 Sayılı Yasa ile Büyükşehir 

Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler:Van Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, S.18(1), ss.117-152. 

KAYPAK, Şafak (2015), Kentleşme ve Çevre Sorunları Ders Notu, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayını, Antakya/Hatay. 

KAYIŞ, Aliye (2010), “Güvenirlik Analizi”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Ed. Şeref Kalaycı), 
Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 5. Baskı, ss.401-420,. 

SHARMA, Subbash (1996), Applied Multivariate Techniques, John Wiley & Sons Inc., Newyork (USA). 

URAL, Ayhan, ve KILIÇ, İbrahim (2006), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 

Ankara, 2. Baskı. 

YAZICIOĞLU, Yahşi ve ERDOĞAN, Samiye (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay 
Yayıncılık, Ankara, 4. Baskı. 

YILMAZ, Vedat ve KAYPAK, Şafak (2017), “6 60 sayılı Yasa ile Getirilen Yeniliklerin Yerel Halk Üzerindeki 

Etkililiğinin Ölçülmesi:Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, International Journal of Academic Value 
Studies, S.3(15), ss.405-418. 

3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, 9/7/1984 tarihli ve 18453 sayılı Resmi Gazete. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 23./7//2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete. 

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12/11/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete. 

6447 Sayılı Kanun,  22/03/2013 Tarihli ve 28595 sayılı Resmi Gazete. 

http://www.arasikackm.com, Erişim Tarihi:09/08/2018. 

https://www.nufusu.com/il/malatya-nufusu, Erişim Tarihi:08/08/2018. 

http://fka.gov.tr/malatya-tanitim, Erişim Tarihi:08/08/2018. 

http://www.malatya.gov.tr/genel-bilgi, Erişim Tarihi:09/08/2018. 

http://www.cografya.gen.tr/tr/malatya/, Erişim Tarihi:09/08/2018. 

http://www.arasikackm.com/


Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

236 
 

Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği* 
The Importance of the Municipalities to Raise Environmental Awareness: The Example of the Dikili 
Municipality 

 

Eser ERGÖNÜL                                          

Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, eserergonul@hacettepe.edu.tr 

Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN 

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, omur@hacettepe.edu.tr 

ÖZET  

Bu çalışmada, çevre sorunlarının çözümünde önemli bir role sahip olan çevre bilinci ile belediyelerin 

çevresel faaliyetleri arasındaki ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çevresel 

faaliyetleriyle son zamanlarda ön plana çıkan Dikili Belediyesi inceleme konusu olarak seçilmiştir. 
Çalışma kapsamında öncelikle Dikili Belediyesi’nin 2011 yılından itibaren faaliyet raporları incelenerek 

belediyenin gerçekleştirmiş olduğu çevresel faaliyetler belirlenmiştir. Sonrasında ise bu faaliyetler esas 

alınarak Dikili’de yaşamakta olan 11 yerel aktörle yarı yapılandırılımış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
Mülakatlardan elde edilen veriler çalışmanın konusuna uygun olarak yorumlanmıştır. Araştırmanın 
sonunda, belediyelerin çevresel faaliyetlerinin yerel halkın çevre bilinci üzerinde doğrudan bir etkiye 

sahip olduğu ve belediyelerin sahip oldukları bu gücü doğru şekilde kullandıkları takdirde çevre 

sorunlarının çözüünde başarılı bir şekilde yol alabilecekleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, 
bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin çevresel faaliyetleriyle yerel halkın çevresel duyarlılığı 
üzerinde bir etkiye sahip olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu amaçtan hareketle, Dikili Belediyesi’nin 

çevresel faaliyetlerinin yerel halkın çevresel davranışlarında değişikliğe neden olup olmadığı yerel 

aktörler üzerinden araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca belediyelerin yerel halkın çevre bilincini artırmak için 

neler yapabileceğinin de belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmanın ilk bölümünde yerel 
yönetimlerin çevre sorunlarının çözümünde belirleyici rol oynayabileceğinin iddia edildiği çalışmalara 

yer verilerek konuyla ilgili kuramsal bir çerçeve çizilmektedir. Devam eden bölümde ise, çalışmanın 

yapıldığı alanla ilgili konuya dair bilgiler verilmekte ardından çalışmanın yönteminden, kapsamından ve 

sınırlılıklarından bahsedilmektedir. Bulgular bölümünde mülakat verileri analiz edilerek, bu verilerden 

elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır. Sonuç bölümünde çalışma sonunda elde edilen verilerden yola 

çıkarak, belediyelerin bu konuda oynayabilecekleri rollerle ilgili tespitler yapılmaktadır. Dikili Belediyesi 

örneğinden yola çıkarak, muadili belediyeler için bir rehber niteliğinde olabilecek önerilere yer 

verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Belediye, Yerel Yönetimler, Çevre Politikası, Çevre Sorunları. 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to reveal the relationship between the environmental awareness, which plays an 
important role in solving environmental problems, and the enironmental activities of the municipalities. In 
this context, the Municipality of Dikili has been selected as the subject of the sudy which has recently 
become the foreground with its environmetal activities. Within in the scope of the study, firstly the 
activities reports of Dikili Municipality from 2011 onwards were examined and the environmental 
activities that the municipality realized were determined. Subsequently, based on these activities, semi-
structured interviews were conducted with 11 local actors living in Dikili. The data obtained from the 
interviews were interpreted in accordance with the subject of the study. At the end of the study it was 
determined that the environmental policies of the municipalities have a direct effect on the environmental 
awareness of the local people and that they could lead to the solution of environmental problems if the 
municipalities used this power correctly. The main purpose of this study is to investigate whether the 
municipalities as a local government unit have an influence on the environmental awareness of the local 
people through their environmental activities. For this reason, it has been investigated through the local 
actors whether the environmental activities of Dikili Municipality cause a change in the environmental 
behavior of local people. The study also aimed to determine what the municipalities could do to increase 
the environmental awareness of local people. In the first part of the study, a theoretical framework is put 
on the subject by mentioning the work that local governments claim to play a decisive role in solving 
environmental problems. In the following section, information about the subject of the work is given, and 
then the method, scope and limitations of the work are mentioned. Interview data are analyzed in the 
findings section and the results obtained from these data are discussed. On the basis of the data obtained 
in the conclusion section, determinations are made about the roles that municipalities can play in this 
issue. As a result, there is a suggestion which can be a guide for the equivalent municipalities, starting 
from the example of Municipality of Dikili. 

Key Words: Environmental Awareness, Municipality, Local Goverments, Environmental Policy, 
Environmental Problems. 
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*  Bu çalışma, 2017 yılı Ocak ayında kabul edilen “Çevre Bilinci Geliştirmede Belediyelerin Çevre Politikalarının 
Rolü: Dikili Belediyesi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden geliştirilerek üretilmiştir. 

 

1. GİRİŞ 

Çevre sorunlarının ortaya çıkması insanın doğayı egemenliği altına alma çabaları sürecine paralel olarak gelişmiştir. 

Doğaya egemen olmak için bilgi birikimini oluşturan insanoğlu, doğayı anlamlandırma çabasında kendini doğadan 

ayırarak, doğaya sanki kendisi de onun bir parçası değilmiş gibi dışarıdan bakmaya başlayarak, onu dışsallaştırmıştır. 

Böylece insan, çevre sorunsalının ilk adımını atmıştır; kendini doğanın parçası olarak görme aşamasından doğanın 

efendisi olacağını düşünme aşamasına geçiştir bu aşama. Bu aşamasın neticesinde doğa, içinde yaşanılan bir “ev” 

olmaktan çıkıp, üzerinden üretim yapılan bir nesne konumuna indirgenmiştir (Önder, 2003:17). 

Ekolojik dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan çevre sorunları 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte dünyamızın önemli 

sorun alanlarının içine girmiştir. Özellikle modern sanayi toplumlarından dünya geneline yayılan üretim-tüketim 
ilişkilerinin yarattığı talepler beraberinde artan kaynak kullanımı ve atık üretimi sorunlarını da beraberinde getirmiştir. 

Dolaylı ya da dolaysız olarak doğayı ancak bir malzeme olarak görme anlayışı üzerine şekillenmiş modern çağların 

zihniyet dünyası içinde biçimlenen dünya görüşlerinin, ideoloji ve siyasal akımların “yapılanışlarında” şu veya bu 

ölçüde bir değişime gitmeksizin bu sorunların çözümünden söz etmemiz artık mümkün değildir (Bookchin, 1996:36-
38). 

Diğer sorun alanlarına nispeten genç bir sorun alanı olan çevre sorunlarına yönelik geliştirilen çevre politikası, doğası 

gereği pek çok politika alanını ilgilendiren ve bu alanlarda karşılıklı işbirliğini gerektiren bir politika alanıdır. Çevre 

politikalarının farklı düzeydeki farklı aktörlerin işbirliğine ihtiyaç duyan bu yapısı nedeniyle çevre sorunlarının çözümü 

süreci oldukça karmaşıktır (Orhan, 2014:1). Çünkü çevre sorunlarının her şeyden önce sınır aşan bir niteliği 
bulunmaktadır. Küçük bir yerden kaynaklı yerel nitelikli bir çevre sorunu kısa vadede küresel bir sorun alanına 

dönüşebilmektedir. Bu alanda düzenlenmiş olan ilk geniş katılımlı uluslararası toplantının ardında da sınır aşan hava 

kirliliği sorunu yatmaktadır. 

1972 yılında düzenlenen Stockholm İnsan Çevre Konferansı’nda gündeme gelen ve son dönemde ilkim değişikliğine 

vurgu yapılan bu süreçte çevre sorunlarının bu sınır tanımayan özelliğine atıfta bulunulmuştur (Ertürk, 2012:273). 
Sorunun çözümü için ise devletlerin ve özellikle de vatandaşlara en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin 

işbirliğine işaret edilmiştir. Yerel yönetimler, yerel halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu kamu 

kurumları olmalarından dolayı, yerel ölçekte ortaya çıkması muhtemel çevresel sorunlarının çözüm sürecinde sorumlu 

aktörlerin başında gelmektedirler. Yerel yönetimlerin çevre sorunlarının çözümü sürecindeki bu sorumluluğu, çevre 

sorunlarının her şeyden önce yerel kaynaklı olması ve belediyelerin vatandaşların yönetime katılım sürecine müdahil 

olmasına olanak veren yapısı gibi nedenlerden ileri gelmektedir (Flynn, 2000:76). 

Çevre sorunlarının yerelden çıktığı ve her şeyden önce çevre sorunlarının temel öznesinin insan ve insan faaliyetleri 

olduğu göz önüne alınarak, insan faaliyetlerinin çevreye duyarlı ve uyumlu hale gelmesiyle birlikte, çevre sorunlarının 

önemli ölçüde azalacağı düşüncesiyle yerel yönetimlerin ve özellikle de belediyelerin bu faaliyetler üzerindeki 

yönlendirici etkisi çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Dikili Belediyesi örneği ile konu açıklığa 

kavuşturulmak istenmiştir. 

Günümüzde çevre tartışmaları önemli yer tutmaktadır. Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı 

bir çevre bırakmak için sadece yasal düzenlemeler yeterli olmamakta, toplum üyelerinde çevre bilincinin yüksek olması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, çevre bilinci-belediye ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bireylerin 
çevresel duyarlılık kazanmasında onlara en yakın yönetim biriminin rol oynadığının belirlenmesi ve her belediyenin 

çevre bilinci oluşturma konusunda aynı hassasiyeti görmesi durumunda, çevre sorunlarının büyük ölçüde azalacağına 

inanılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, hazırlanan bu çalışma ile belediyeler ve çevre bilinci ilişkisi bağlamında mevcut 

bilgisel birikime katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin çevresel faaliyetleriyle yerel halkın çevresel 

duyarlılığı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu amaçtan hareketle, Dikili Belediyesi’nin 

çevresel faaliyetlerinin yerel halkın çevresel davranışlarında değişikliğe neden olup olmadığı yerel aktörler üzerinden 

araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca belediyelerin yerel halkın çevre bilincini artırmak için neler yapabileceğinin de 

belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde yerel yönetimlerin çevre sorunlarının çözümünde belirleyici rol oynayabileceğinin iddia 

edildiği çalışmalara yer verilerek konuyla ilgili kuramsal bir çerçeve çizilmektedir. Devam eden bölümde ise, 

çalışmanın yapıldığı alanla ilgili konuya dair bilgiler verilmekte ardından çalışmanın yönteminden, kapsamından ve 
sınırlılıklarından bahsedilmektedir. Bulgular bölümünde mülakat verileri analiz edilerek, bu verilerden elde edilen 

sonuçlar tartışılmaktadır. Sonuç bölümünde çalışma sonunda elde edilen verilerden yola çıkarak, belediyelerin bu 

konuda oynayabilecekleri rollerle ilgili tespitler yapılmaktadır. Dikili Belediyesi örneğinden yola çıkarak, muadili 

belediyeler için bir rehber niteliğinde olabilecek önerilere yer verilmektedir. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çevre bilinci en genel anlamıyla, insanların çevre karşısında davranışlarından kaynaklanması muhtemel tehlikelerin 

farkında olmasıdır (Kılıç, 2015:163). Çevre bilinci her şeyden önce bireysel ve kamusal bir sorumluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü bu, en genel anlamıyla, bireyin doğaya karşı saygılı davranma sorumluluğudur. Çevre bilincinin 
kavram itibariyle üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutlardır. Daha açık bir 

anlatımla çevre bilinci; çevreyle ilgili hisleri, seçimleri ve analizleri içeren düşüncelerden, bunların günlük hayata 

aktarılmasındaki davranışlardan ve doğal olarak çevreye ilişkin duygulardan oluşmaktadır (Türk, 2013:129). 

Çevresel değerlerin korunmasında bilinçli bireylerin ve toplumların önemli bir rolü vardır. Bireylerde çevre bilincinin 

gelişmesiyle birlikte; çevre sorunu sadece hükümetlerin ya da uluslararası kuruluşların sorunu gibi görünmekten 

çıkmakta ve bireyler bu konuda sorumluluk almaktadır. Dahası, bireylerin çevre konusundaki duyarlılığı hükümetlerin 

çevre politikalarının daha verimli yürütülmesini sağlamakta, özel bir çıkarı olmayan ve kar amacı gütmeyen çevresel 

hareketler toplumda daha kolay kabul görmektedir (Türk, 2013:138). 

20. yüzyılın sonuna doğru kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesiyle birlikte yaşanan çevre felaketlerinin geniş 

kitlelerce duyulması tüm dünyada insanların bir yandan kendi çevrelerinin kirlenmemesi için mücadele ederken, diğer 

yandan küresel ölçekte sonuçlar doğuran çevreye zararlı faaliyetlere karşı çıkmalarına sebebiyet vermiştir (Ünlü, 
1995:75-76). Özellikle 1960 yılından sonra modern sanayi toplumunu sorgulayan ve çevre sorunlarını çeşitli şekillerde 
ele alan Barry Commoner, Ivan Illich, Erick Scheurmann, Robert Havemann, Stuart Udall, Fritjof Capra, Rudolf Bahro 
ve Ernest Callenbach gibi düşünürler düşünceleriyle çevre bilinci konusunda büyük yankı uyandırmışlardır (Duru, 

1995:36). 

Diğer yandan çevre politikalarının uzantısı olan çevre yönetimi sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda 

literatürde ciddi bir yazın mevcuttur. Çevre sorunlarının gözle görünür bir hale gelmesiyle birlikte, devletler öncelikle 

merkeziyetçi nitelikte idari düzenlemelerle sorunu çözmeye odaklanmışlardır. Ancak zaman içinde sadece yasal 

düzenlemelerin sorunu çözmekte yetersiz kaldığı görülmüş ve bunun üzerine daha adem-i merkeziyetçi ve katılımcı 
modeller ön plana çıkmaya başlamıştır. Sorunların çözümünde adem-i merkeziyetçi yaklaşımların dikkat çekmesiyle 
beraber pek çok kaynakta yerel yönetimler adeta çevrenin kurtarıcısı olarak gösterilmişlerdir (Orhan, 2014:3-5). 

Çevre sorunlarının çözümünde yerel yönetimlere bu kadar önem verilmesinin başlıca üç sebebi vardır. Birincisi, çevre 

sorunlarının her şeyden önce yerelde doğması, diğer bir deyişle sorunların ilk kez etkilendiği bölgeye özgü bir olay 

olmasıdır (Geray, 1998:58). İkinci sebebi, halk katılımının yerel düzeyde katılıma açık olmasıdır. Dahası yerel 
yönetimler hizmetlerini gerçekleştirirken çevresel değerleri kullanır ve kullandırırlar. Çevre varlıklarının 

kullanılmasında geniş alana sahip oldukları gibi çevreyi koruma, iyileştirme ve geliştirme alanlarında da sorumluluk 

sahibidirler. Kentsel atıklar konusunun da doğrudan belediyelerin sorumluluk alanına girdiği düşünüldüğünde, çevre 

sorunlarının yerelliğinin yadsınamaz boyutta olduğu görülmektedir (Yaman vd., 2011:3). Üçüncü bir neden ise, merkezi 
hükümetin aksine yerel yönetimlerin sorumluluk alanına giren bölgeyi daha iyi tanımaları ve çevrenin korunmasında 

yerel bilgiyi daha etkin biçimde kullanabilme gücüdür (Gibson vd., 2003:28). 

Tüm bunlara ek olarak, çevresel konularda söz sahibi olan uluslararası ağların toplantı ve bu kuruluşların 

yazanaklarında da çevresel sorunların çözümünde yerel yönetimlere önem verildiği görülmektedir. Çevreye zarar veren 

eylemlerin küresel boyutunun ön plana çıkmasıyla beraber 1970’li yıllardan itibaren çeşitli uluslararası toplantıların 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu toplantılardan ilki 1970 yılında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Avrupa 

Koruma Yılı Konferansı’dır (Ertürk, 2012:272). Bu konferansın ardından OECD bünyesinde bir Çevre Komitesi 
kurulmuş ve buradaki çalışmalara paralel şekilde Avrupa Ekonomik Topluluğunun Çevre Eylem Programları yürürlüğe 

girmiştir (Toprak, 2012:85). Böylece bu çalışmalar ışığında çevreyi koruma ön plana çıkmış ve uluslararası 
konferanslar birbirini takip etmiştir. 

1972 yılında Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı’nın sonunda uluslararası kabul gören ilkeler içeren 
Stockholm Deklarasyonu1 kabul edilmiştir (Budak, 2004:409). Bildirgede açıkça yerel yönetimlerin çevre bilinci 
oluşturmadaki rolüne atıfta bulunularak insanların sahip oldukları bilgi düzeyini daha iyi bir çevre inşa etmek için 

kullanmalarında yerel yönetimlerin rolüne değinilmiştir (un-documents.net, 2018). 

1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ekolojik konulardaki olumsuzluklara dikkat çekmek ve bu sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın 

sonunda Brundtland Raporu2 olarak da adlandırılan Ortak Geleceğimiz başlıklı raporu hazırlamıştır.  apor, 
sürdürülebilir gelişme kavramının küresel düzeyde ele alınması gerektiğini söylerken, diğer yandan yoksulluğun 

ortadan kaldırılması, çevresel değerlerin korunması gibi sorunlarla yerel düzeyde de mücadele edilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır (un-documents.net, 2018). 

                                                 
1    Belgeye http://www.un-documents.net/unchedec.htm adresinden ulaşılabilir (Erişim Tarihi: 05.06.2018). 
2  Belgenin pdf formatına http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf adresinden ulaşılabilir (Erişim Tarihi: 05.06.2018). 

Ayrıca bu rapor, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını tarafından 1987 yılında 495 sayfalık bir kitap halinde yayınlanmıştır. 

http://www.un-documents.net/unchedec.htm
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1992 yılında Brezilya’nın  io de Janerio şehrinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı düzenlenmiştir. 

Konferans sonrasında, çevre ve kalkınma konularında ülkelerin sorumluluklarını içeren ve bir prensipler bütünü olan 

 io Deklarasyonu kabul edilip, açıklanmıştır.  io Konferansı sonrasında kabul edilmiş beş belgeden biri olan Gündem 

21, üç ana ve bir tane tamamlayıcı kısımdan oluşan toplamda kırk bölümlük bir eylem planıdır (Keating, 1993:17). 
Gündem 21 metninde çevresel sorunların kaynağı yerel faaliyetlere dayandırılmaktadır. Dahası, yerel yönetim 

birimlerinin öncülüğünde sivil toplumun ve yerel aktörlerin ortaklaşa hareket etmesi gerektiğinin de altı çizilmektedir. 

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde ve çevresel değerlerin korunmasındaki önemine yirmi 

sekizinci bölümde detaylı bir şekilde değinilmektedir. Bu bölümde, yerel yönetimlerin vatandaşlara daha yakın olması 

sebebiyle yerel halkı sürdürülebilir kalkınma kavramı hakkında eğitmede hayati rol oynadığı belirtilmiştir. Konferansın 
sonucunda Yerel Gündem 21 eylem planlarının uygulanmasına karar verilmesiyle, yerel yönetimlerin çevre sorunları 

konusundaki önemli rolü ve yönetimlerin çevre politikalarının ancak orada yaşayan yerel halk tarafından desteklendiği 

takdirde etkin olacağı bir kez daha vurgulanmıştır (Keating, 1993:99). 

 

3. ARAŞTIRMA ALANI 

Dikili ilçesi, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir'in en kuzeyindeki ilçesidir. Yüzölçümü 541 km2 olan ilçede 

TÜİK 2015 verilerine göre 20.206'sı erkek ve 20.331'i kadın olmak üzere toplam 40.537 kişi yaşamaktadır (izmir-
dikili.bel.tr, 2018). Toplamda otuz mahallesi olan Dikili'nin nüfusu turistik bir ilçe olması nedeniyle yaz aylarında 
120.000'i aşmaktadır. 

Bu çalışmada Dikili'nin alan incelemesi olarak seçilmesinin iki özel ana nedeni bulunmaktadır. İlki, Dikili 

Belediyesi'nin çeşitli politikalarıyla 2008-2014 yılları arasında gerek medyada gerekse bilimsel çalışmalarda adından 
sıkça söz ettirmesidir. Özellikle belediyenin eski başkanı Osman Özgüven'e açılan dava Türkiye'nin gündemini önemli 

bir süre meşgul etmiştir. Özgüven döneminde, iklim değişikliği ve gelecekte yaşanması muhtemel su krizi öngörülerek 

ilçede su tasarrufunu sağlamak amacıyla ayda on tona kadar su kullanan abonelerden ücret alınmamıştır. Kamuyu 

zarara uğratmaktan haklarında dava açılan Özgüvenle beraber yirmi kişi 2013 yılında beraat etmişlerdir
3. Dikili 

Belediyesi'ni bu çalışma için anlamlı kılan noktalardan bir diğeri ise, Çavuşoğlu ve Yalçıntan'ın (2010:556) yapmış 
oldukları çalışmada Dikili yerel halkının belde sorunlarının çözülmesinde en güvenilir aktör olarak belediyeyi 

görmesidir. O kadar ki, yerel halkın belediyeye duyduğu güvenin başka hiçbir yerde olmadığı kadar yüksek olduğunu 

belirtmektedirler.  

Dikili Belediyesi'nin çalışma alanı olarak seçilmesinin genel nedenleri ise Dikili Belediyesi'nin özellikle son altı yıl 

içerisinde yürüttüğü çevresel faaliyetlerdir. Dikili Belediyesi’nin 2011, 2012, 2013, 2015, 2015 ve 2016 yıllarına ait 

faaliyet raporları incelendiğinde çevresel faaliyetlerin ağırlıklı olduğu görülmektedir.  

2011 yılına ait faaliyet raporunda belediyenin temel politikaları ve öncelikleri arasında rüzgar enerjisi, biyolojik arıtma, 

içme suyu yenileme, atık tesisi ve çevre bilinci konuları yer almaktadır. Toplamda on üç tane öncelikli politikanın altı 

tanesi çevresel konulara ayrılmıştır (izmir-dikili.bel.tr ,2018). 

2012 yılı faaliyet raporunda ise çevreye dair önceliklerin yerini turizm ve e-belediyecilik gibi kavramlar almasına 
rağmen; çevre bilinci konusunun hala temel politikalar arasında olduğu görülmektedir (izmir-dikili.bel.tr, 2018). 

Benzer şekilde 2013 yılına ait faaliyet raporunda da çevre bilincinin yanı sıra katı atıkların bertarafı konusuna ayrı bir 

önem atfedildiği dikkat çekmektedir (izmir-dikili.bel.tr, 2018). 

2014 yılı faaliyet raporunda özellikle 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüştürülen köylerin çevresel sorunlarına ve bu 

sorunlarına yönelik çözümlere ağırlık verilmiştir. Yine 2014 faaliyet raporunda, 10. Kalkınma Planı’nda (2014-2018) 
yerel yönetimler için öngörülmüş hedeflere yer verilmektedir. Bu hedefler içerisinde “çevre konusunda halkın 

duyarlılığını yükseltmek” ifadesi dikkat çekmektedir (izmir-dikili.bel.tr, 2018). 

2015 ve 2016 yılı faaliyet raporlarında da, halka çevre bilincinin aşılanması için etkinlik ve eğitimler düzenlemeler 

belediyenin görevleri arasında sayılmaktadır (izmir-dikili.bel.tr, 2018). Bu doğrultuda bu yıllarda belediye tarafından 
düzenlenmiş etkinlikler şu şekildedir: 

 Barış, Demokrasi ve Çevre Şenlikleri, 
 Alternatif Su Hizmetleri konulu çalışma atölyesi, 
 Çevre etkinliği projeleri kapsamında “atığını getir, fidanını götür” kampanyası, 
 Mavi Bayrak Çevre Etkinlikleri, 
 Duyarlılık oluşturmak amacıyla ışıkların bir saat süreyle kapatıldığı “Doğa İçin 1 Saat Karanlık” Etkinliği, 
 Dalgıçların katılımıyla deniz dibi temizliği ve buradan çıkan çöplerin ilçe meydanında sergilenmesi, 
 Cam atıkların ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla merkez bölgeye yirmi beş adet cam kumbara yerleştirilmesi, 
 Okullar arası atık pil toplama kampanyası, 

                                                 
3    Özgüvenin yargılanma sürecinin tarihler bazında takibi için:http://www.hurriyet.com.tr/dikili-belediye-baskani-ozguven-yurda-

dondu-23196832. Benzer şekilde Osman Özgüven'in dava sürecinde çıkarılan derleme kitap 2013 yılında Yenikapı Tiyatrosu 
tarafından derlenerek, Ceylan Yayınları tarafından "Su Hayattır Satılamaz" ismiyle basılmıştır. 

http://www.hurriyet.com.tr/dikili-belediye-baskani-ozguven-yurda-dondu-23196832
http://www.hurriyet.com.tr/dikili-belediye-baskani-ozguven-yurda-dondu-23196832
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 Orman haftalarında ilkokul öğrencileri ile beraber 200 adet kızılçam dikilmesi, 
 Çevre Koruma haftalarında çok sayıda vatandaşın katılımıyla birlikte bisiklet turu, sahil temizliği ve deniz dibi 

temizliği aktiviteleri, 
 2013 yılı içerisinde toplamda 284 öğrencinin katıldığı ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve bitkisel yağların geri 

kazanımı konulu eğitimler verilmesidir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Araştırmanın temel amacı, belediyelerin çevreye ilişkin faaliyetlerinin yerel halkta çevre bilici oluşturup 

oluşturmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Dikili Belediyesi’nin çevresel faaliyetleri odak noktası 

alınarak, bu faaliyetlerin yerel halkın çevresel davranışlarında olumlu ya da olumsuz yönde değişikliğe neden olup 

olmadığını araştırılmaktadır. Bu amaçla, özellikle son yıllarda çevresel faaliyetleriyle ses getiren Dikili Belediyesi 

örnek belediye olarak seçilmiştir.  

Önceden değinildiği üzere, çevre sorunlarının en önemli sebebi insan davranışlarıdır (Kılıç, 2013:124) ve bu davranışlar 
kişilerde çevre bilinci oluştukça olumlu anlamda değişmektedir. Diğer yandan çevre sorunlarıyla yerelde mücadele 

etmek küresel boyuta göre daha etkili ve daha maliyeti düşük bir yöntemdir.  Ancak, bu mücadele belediyenin 

faaliyetleri halkta karşılık bulduğu sürece anlamlı olmaktadır; çünkü yerel halkın desteği olmadığı sürece uygulanan 

politikalar sadece kağıt üstünde kalmakta ve uygulamada herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Bu nedenle 

belediyenin uygulamalarının ne kadar etkili olduğu, anlatılmak istenenin ne kadarının anlaşıldığı büyük önem 

taşımaktadır. Bu açıdan belediyenin faaliyetlerinin muhatabı olan yerel halkın bu faaliyetler sonucunda davranışlarında 
ne kadar değişiklik olduğuna odaklanmak belediyelerin çevresel faaliyetlerinin etkinliği araştırmak açısından anlamlı 

kabul edilmektedir.  

Bu araştırmada, kişilerde çevre bilinci oluşturmada belediyelerin de büyük bir payı olduğu düşüncesinden yola 

çıkılmıştır. Yerel düzeyde kişilerde çevre bilinci oluşturmanın mümkün olup olmadığı, mümkünse bu konuda neler 

yapılabileceği ve yapıldığı takdirde nelerin değiştiği soruları çerçevesinde Dikili Belediyesi’nin çevresel faaliyetlerinin 

Dikili halkının çevresel davranışları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, araştırma konusu 

belediyelerin çevresel konularda yürüttüğü faaliyetler, belde halkının çevre bilinci üzerinde bir değişiklik yaratıyor mu? 

sorusu temelinde ortaya çıkmıştır.  

Bu tartışma ışığında, yerel halkın çevresel davranışlarında belediyenin faaliyetlerinin etkisini ortaya koymak amacıyla 

yerel aktörlerle görüşülmüştür. Çalışma kapsamında, 1 Kasım 2016-15 Kasım 2016 tarihleri arasında 11 yerel aktör 
(siyasi parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, yerel gazete ve çeşitli oda başkanlıkları) ile yarı 

yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Çalışmada yerel aktörlere odaklanılmasının nedeni; bu kişilerin sahip olduğu 
kişisel ve kurumsal kaynaklarla çevre politikası meselesini kamusal alana taşıma, gündem oluşturma ve analiz etme 

olanaklarına sahip olmalarından gelmektedir. Bunlardan dolayı, çalışmada yer alan ve bir anlamda yerel elitleri temsil 

eden bu aktörler Dikili beldesindeki vatandaşların birer örneklemi veya politik söylemlerde anahtar role sahip aktörler 

olarak düşünülerek kurgulanmıştır. Son olarak, operasyonel bir noktadan bakıldığında, belediyenin uyguladığı çevre 

politikalarının analizi için söz konusu aktörlerle görüşmenin sıradan insanlarla görüşmeye göre daha uygulanabilir ve 

etkili olduğu iddia edilebilir. 

Bu bağlamda araştırma kapsamında katılımcılara şu sorular sorulmuştur: 

S1:  Belediyenin çevreye dair uygulamalarının çevre sorunlarını çözdüğü ya da kısmen de olsa sorunlarına çözüm 
önerisi getirdiğini düşünüyor musunuz? 

S2:  Çevre sorunlarına belediyeden başka hangi yönetim birimi/kurum müdahil olursa çözümün daha etkili olacağını 
düşünüyorsunuz? 

S3:   Belediyenin yerel halkın çevresel davranışlarını etkilediğini düşünüyor musunuz? 

S4:  Belediyenin çevresel konularda sağladığı bir hizmet ya da herhangi bir bilgilendirme faaliyeti, sizin davranış 
kalıplarınız üzerinde bir değişikliğe neden oldu mu? 

S5:   Eğer belediyelerin bu tür bir güce sahip olduğunu düşünüyorsanız, bunun için en etkili yöntem ne olabilir? 

S6:   Belediyenin çevresel faaliyetlerine daha fazla destek alması için neler yapması gerekir? 

Yarı yapılandırılmış mülakatlar araştırmacının kendisi tarafından Dikili’de yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar 30 

dakika ile 2 saat arasında sürmüştür. Gerçekleştirilen mülakatlar görüşülen kişilerin izniyle yazılı olarak kayda alınmış 
sonrasında mülakat çözümlemesi yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araştırma boyunca karşılaşılan, gözlenen 

olaylar ve izlenimler de araştırmacının aldığı notlar üzerinden ele alınmıştır. Bu toplanan veriler ve bulgular, 

araştırmanın amacı doğrultusunda önce konusuna göre sınıflandırılmış daha sonra ise analiz edilmiştir. Bu süreçte 

değerlendirmeler arasındaki bağlantıyı gösterebilmek, görüşmeleri bağlamından koparmamak ve birinci ağızdan 

kişilerin düşüncelerini aktarmak için mülakatlardan alıntılara da sık sık yer verilmiştir. 
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Araştırma konusu, kapsamı ve amacı açısından belli sınırlılıklar taşımaktadır. Her şeyden önce araştırma konusu 

yapılacak yerel yönetim biriminin neden Dikili Belediyesi olduğu, yukarıda da ifade edildiği üzere şöyle ifade 

edilebilir:Dikili Belediyesi’nin özellikle son beş yılda çevresel konularda öne çıkan faaliyetleri, vatandaşlarının çevre 
bilinci konusunda görece duyarlılığa sahip olması, turistlik bölge olması sebebiyle çevre sorunlarıyla diğer ilçe 

belediyelerine oranla daha çok muhatap olması ve araştırmacının bölgeyi yakından tanımasıdır. Araştırmanın 

sınırlılıklarından bir diğeri de, belediyenin çevre politikalarının son altı yıl ile sınırlanmasıdır. Bunun nedeni ise, 

belediyenin faaliyet raporlarında özellikle 2011 yılı itibariyle çevresel duyarlılık ve sürdürülebilir kalkınma gibi çevreye 

dair kavramların yer almaya başlamasıdır. 

Araştırma sürecinde bazı aksaklık ve sorunlarla da karşılaşılmıştır. Konunun özgünlüğü çalışmayı heyecanlı kılmakla 

beraber, buna benzer çalışmaların eksikliği araştırmanın teorik altyapısının oluşturulma aşamasında bir takım zorluklara 

neden olmuştur. Literatürde çevre bilinci kavramı sıklıkla eğitim bilimi alanında çocuklar ve ilkokul düzeyi öğrenciler 

için kullanılırken, yetişkinlerde çevre duyarlılığı oluşturmaya yönelik itici etmenlerin varlığı araştırma konusu olarak 

sadece psikoloji alanında ele alınmıştır. Kaldı ki, yetişkinlerde çevre bilinci konusu bile henüz yeterince işlenmemişken, 

yerel yönetimlerin bu konudaki payına değinen çalışmaların eksikliği literatür taramasında sıkıntılara neden olmuştur. 

Ayrıca araştırmanın 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin hemen sonrasına denk gelmesi sebebiyle, çalışmanın 

akademik bir araştırma olduğu söylenmesine rağmen görüşmeyi reddeden ya da kişisel düşüncelerini paylaşmaktan 

“çekinip öyle diyorlar, bilemiyorum” diyerek pasif durumda kalmayı tercih edenler olmuştur. 

Mülakatların yapılma sırasında da karşılaşılan bazı sorunlar olmuştur. Bazen soruların içeriği anlaşılmamış bazen kasıtlı 

olarak siyasal gündem nedeniyle net cevaplar verilmemiş bazen de tamamen gerçeklikten uzak siyasal gerekçelerle 

manitülatif cevaplar verilmiştir. Bu gibi durumlarda sorular daha detaylı sorularak farklı bir şekilde formüle edilerek 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

5. BULGULAR 

Çevre sorunsalının çözümünde doğrudan ya da dolaylı şekilde yerel yönetimlerin önemli bir rolünün olduğundan önceki 

bölümlerde bahsedilmiştir. Belediyelerin çevre bilinci oluşturmada ne kadar etkili olduğu ise çalışmanın temel sorusunu 

oluşturmaktadır. Bu amaçla, Dikili’deki yerel aktörlere bu konudaki düşüncelerini sorarak konuya dair fikirleri 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Bu sorulardan ilki, belediyenin çevreye dair uygulamalarının çevre sorunsalını çözdüğü ya da kısmen de olsa sorunlara 
çözüm önerisi getirip getirmediği hakkında düşünceleri öğrenmeye yöneliktir. Katılımcılara belediyenin bu 

faaliyetlerinin sonuçları hakkında neler düşündükleri, bu faaliyetlerin ya da uygulamaların sorunun çözümüne katkısı 

olup olmadığı konusunda fikirleri sorulduğunda, belediyelerin faaliyetlerini yetersiz görmekle birlikte var olan 

politikalarının hedeflenen çözüme katkısı olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle 2014 yılında düzenlenen Mavi Bayrak 

Çevre Etkinlikleri ve yine 2015 yılında dalgıçlar eşliğinde deniz altının temizlenmesinin yerel halkın oldukça ilgisini 

çektiği belirtilmiştir. Bu tür etkinliklerin yerel halk tarafından hem desteklendiğini hem de uzun vadede yerel halkın 
daha duyarlı davranmasına neden olduğunu söyleyenler bu faaliyetlerle ilgili düşüncelerini şu şekilde aktarmışlardır: 

"2015 yılında belediyenin dalgıçlar eşliğinde denizin altının temizleyeceğini ve denizin içinden çıkanları 

meydanda sergileyeceğini duyduğumda çok saçma gelmişti bu fikir. Denizden çıkarılacak 4 5 tane 

eşyayla denizin temizleyeceklerini sandıklarını düşünmüştüm. Ancak sonradan fark ettim ki niyetleri çok 

başkaymış. Bu pislikleri sergileyerek utancımızı yüzümüze vuruyorlardı. İşe de yaradı doğrusu, önceden 

denize atılan eşyalar denize atılmıyor, sahile bırakılıyorlar artık. Gerçi şimdi de sahiller kirleniyor ama 

en azından halk bu konuda bilinçlenmiş oldu (K4, 2016). 

Özellikle yazlıkçılar çok pis kullanıyor burayı. Gelip 2-3 ay kalıyorlar. Tatillerini yapıyorlar burada 

ama benden sonrası tufan diye bakıyorlar. Onlar kadar ağaç katliamı yapan yoktur Dikili’de. Deniz 

görecekler diye önlerindeki ağaçları sorgusuz sualsiz kesiyorlar. Hatta ağaç diplerine ilaç döküyorlar, 
kurusun diye. Belediyenin bu ağaç kesmelere karşı ceza uygulaması çok işe yaradı. Son 3 4 yılda bu tür 

kaçak ağaç kesimleri çok azaldı (K7, 2016). 

İlçede normalde çöp atılmaması gereken ancak halk tarafından sözsüz bir şekilde üzerinde çöp atılma 

yerlerine dair anlaşmaya varılmış çöp dökme noktaları vardı. Atık toplama araçları buradan çöpleri 

almıyordu. 2015 ve 2016 yılında bu noktalara belediye oranın çöp atılma yeri olmadığına dair görsel 

ve yazılı uyarı levhaları koydu. İlk haftalar yine ufak bir grup çöp dökmeye devam etti, sonra onlar da 

konteynırlara atmaya başladı. İlginçtir ama gerçekten bizim için büyük bir probleme dönüşmüş olan bu 

sorun basit 2 tane levhayla çözülmüş oldu (K8, 2016)". 

Yukarıdaki ifadeler ve benzerlerden yola çıkarak Dikili Belediyesi tarafından çevreyi korumaya ve çevre sorunlarının 

azaltmaya yönelik düzenlenen faaliyetlerin ve yürütülen politikaların olumlu sonuçlara ulaştığını söylemek 

mümkündür. Katılımcıların büyük çoğunluğu belediyenin önlemlerini ve faaliyetlerini yetersiz bulmaktadır. Buna 

karşın şimdiye kadar belediye eliyle yürütülmüş olan faaliyetlerden memnun oldukları görülmektedir.  
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Katılımcılara, çevre sorunlarını çözme konusunda belediyeden başka hangi aktörün müdahil olmasıyla çözümünün daha 

etkili olacağını düşündükleri sorulduğunda ise verilen cevaplar 2010 yılında Çavuşoğlu ve Yalçıntan’ın yaptığı 

çalışmalarla paralellik göstermiştir. Yerel aktörler bu konuda inisiyatifin tamamen ve sadece kamu kurumlarında olması 

gerektiğini düşünmektedirler. Çevre sorunlarının çok aktörlü bir alan olmasından ve bu süreçte her aktörün kendi 

payına düşen sorumluluklarının olduğundan önceki bölümde bahsedilmiştir. Bu amaçla vatandaşlar üzerinde onların 

çevre bilinci artıracak hangi aktörün ya da aktörlerin daha etkili olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Dikili’nin hem nüfus hem de ölçek olarak küçük bir yerleşim yeri olmasının bir sonucu olarak, yerel halk sivil toplum 

kuruluşları, dernekler ve sendikalar gibi kurumlara şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Çevre sorunları gibi halkın gündelik 
yaşamında önem taşıyan sorun alanlarında en güvenilir kurum olarak kamu kurumlarını görmekte ve çevre sorunlarının 

çözümünün belediye tarafından sağlanacağına inanmaktadırlar. 

Bu konuda görüşülen tüm katılımcılar, ki bunlara sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri de dahil, belediyenin 

çevre sorunlarını çözmeyi amaç haline getirdiği takdirde belediyeden başka bir kurumun daha etkili bir çevre yönetimi 

uygulayacağını düşünmediklerini belirtmişlerdir: 

"Burası küçük bir yer, yerel gazetemiz bile bir tane üstelik ücretsiz dağıtılmasına rağmen sadece 

esnafların öğle yemeklerinde masa örtüsü olarak kullanılıyor. Burada eğer bir çözülmesi gereken bir 

sorun varsa, o sorun belediyeden başka bir yerde çözülemez. Burada insanlar belediyeye çok 

güveniyor, belediye bu anlamda çok şanslı (K2, 2016). 

Belediyenin insanları bir araya getirme, onları kolektif bir şekilde hareket etmeye iten bir gücü var. 

Devlet demek, belediye demek. Hiç unutmuyorum bundan 3 yıl önceydi, birileri bir kanun tasarısına 

kızmış, itiraz etmek için belediyeye gittiler. Gerçekten, şaka yapmıyorum, aralarında imza toplamışlar 

biz bu tasarının kanun olmasını istemiyoruz diye. Böylesine bir yerde çevre sorunlarının çözüleceği ya 

da insanlar arasında işbirliğinin sağlayacağı kurum belediyeden başka bir yer değildir (K1, 2016). 

Birkaç tane dernek var, ancak ne iş yaptıklarını, hangi sorunu çözmek için kurulduklarını bilmiyoruz. 

Zaten dernek ofislerine gittiğimizde de çay/kahve içen 2-3 tane emekliden başka kimse olmuyor. Kendi 
aralarında bile iletişim kopukluğu varken, çevre sorunları gibi bir konuda ne yapabilirler ki, kendilerini 

oyalamak için kurmuşlar derneği (K3, 2016). 

Ben kaymakamın da bu konuda etkili olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta belediye siyasi bir oluşum, 

başkanı seçimle geliyor. Burada (Dikili seçim bölgesi) CHP’ye oy vermeyen insanlar da var ama 

belediye CHP demek. Onun için diyorum CHP’li olmayan vatandaşı da bu tür faaliyetlerin içine 

çekmek amacıyla tarafsız biri olan kaymakamın bu konuda birleştiriciliğinin etkili olacağını 

düşünüyorum. Şimdi mesela kaymakamlık bir etkinlik düzenlese bence belediyeninkinden daha çok 

katılım olur (K9, 2106)". 

Bireyler çevresel sorunları tek başlarına çözebilme yeteneğine sahip değillerdir. İnsanlar; kendi çabalarıyla toplumsal 
sorumluluk duyarak çevre konularında yöneticileri/karar vericileri etkileyerek gönüllü faaliyetler yürütmektedirler 

(Toprak, 2012:452). Bunun için öncelikle kolektif davranış gerekmekte, ancak bu kolektif davranışın gelişmesi için de 
bireysel farkındalıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunun çözümü, bilgi dağıtımının sağlanmasında yatmaktadır. 
Tutum ve davranış değişiklikleri, sorunun artan farkındalığının bir sonucudur. 

Bu farkındalığı yerel yönetim birimi olarak belediye sağlayabilir mi ve bilgi dağıtımından sonra bireyleri kolektif 
davranış değişikliğine itebilir mi? Bu sorulara cevap bulmak amacıyla yerel aktörlere, belediyelerin yerel halkın 

çevresel davranışlarını değiştirme gücüne sahip olup olmadıkları konusunda neler düşündükleri sorulmuştur. Bu soruya 
yerel aktörlerin hepsi istisnasız olarak olumlu şekilde yanıtlar vermişlerdir; 

"Belediyenin eğer isterse, değiştirmeyeceği davranış yoktur. Ben 10 yıl Almanya’da yaşadım. Orada 40 

yaşımda bile değiştim ben. Bu işlerin öyle yaşla da pek ilgisi yok. Ama dediğim gibi bunu belediyenin 

istemesi lazım, faaliyet raporlarına yazmak için göstermelik değil, gerçekten emek, zaman ve kaynak 

ayırması gerekiyor (K7, 2016). 

Belediye bu konuda yeterli hassasiyeti gösterirse, vatandaşlarını yönetim sürecine dahil eder ve kent 
konseylerini aktif hale getirirse belde halkında bu bilinci oluşturur. Önceden de dediğim gibi burada 

halk belediyeye güvenir (K2, 2016). 

Hiç olmaz olur mu? Belediyenin istediği takdirde vatandaşı her türlü yönlendirme gücü vardır. Bu gücü 
bilgilendirme, eğitim gibi yolları tercih ederek kullanabileceği gibi çeşitli ödül ve cezalarla da 

yönlendirebilir (K8, 2106)". 

Ardından belediyenin faaliyetlerinin yerel halkın çevresel davranışlarını değiştirebileceğini düşünen katılımcılara, 

kendilerinin bu anlamda çevresel davranışlarında son altı yılda bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığını sorulduğunda yine 
benzer cevaplar alınmıştır. Bu cevaplara göre görüşülen on bir katılımcıdan on kişin son altı yıl içerisinde çevresel 

davranışlarının değiştiğini belirtmişlerdir. Bu değişikliğin sebebi de bazılarında belediyenin faaliyetleri sonucunda 

öğrenilmiş olan bilgi, bazılarında yine belediye faaliyetleri sonrasında gördükleri ve öğrendikleri sonucunda var olan 

davranışlardan utanma şeklinde olmuştur. 
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"Değişmez mi? Tabi ki değişti. Ben mesela pil atıklarının bu kadar zararlı olduklarını bilmiyordum, 

onları da herhangi bir çöp gibi düşünüyordum. Sonra merkeze pil toplama kutusu konuldu, bu kutunun 

üstünde pil atıklarının çevreye nasıl zarar verdiğini anlatan broşür vardı. Orada yazılanları okuduktan 

sonra bir daha pilleri evimdeki çöpe atmadım (K2, 2106). 

Özellikle deniz altından çıkan şeyleri görünce beldemizden, kendimden utandım. Belediye iyi ki böyle 

bir şey yaptı. Denizin altından öyle şeyler çıktı ki; kamyon lastikleri, bebek arabaları, televizyon, soba 

borusu, içki şişeleri, plaj şemsiyesi ve daha neler neler. Düşünsenize bunları biz attık. İklim değişikliği, 

küresel ısınma, yok olan hayvan türleri gibi konulardan kendimizi çok kolay soyutlayabiliyoruz, buna 
ben neden olmadım ki diyebiliyoruz. Ama bu sefer durum çok farklıydı; bunu biz yapmıştık. O kamyon 

lastiğini benim eşim atmıştı belki kim bilir… Tüm bunları gördükten sonra bir daha asla izmarit bile 

atmadım denize (K11, 2016)". 

Genel tablo böyle olmakla birlikte bir katılımcı tamamen farklı yönde görüş bildirmiştir; 

"Belediye anca kendi çalıyor kendi oynuyor. Ben şahsen değil son 6 yıl içinde son 10 yıl içinde dahi 

hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Belediyenin kendi başka vatandaşları var. Belediyenin 
faaliyetlerine hep aynı kişiler katılıyor. Hem zaten bizim işsizlik, geri kalmışlık gibi çok daha temel 

sorunlarımız var. Belediyenin sorunları çözme gücü varsa önce bunları çözsün. Her yeri imara açıp 

yazlıkçılara peşkeş çektiler. Eskiden tarım yapılan yerler şimdi yazlık oldu. Yerel halk 4 ay ticaret 

yapıyor. Geri kalan aylarda boş boş yatıyor. Pislik desen hep aynı kirlilik (K6, 2016)". 

Belediyelerin yerel halkın çevre bilincini artırmada kullanabileceği en etkili yöntemin hangisi olduğu düşünüldüğü 

sorulduğunda karşımıza zengin bir alternatif yelpazesi çıkmaktadır. 

Katılımcılar; yanlış davranışların cezalandırılması, doğruların ödüllendirilmesi, eğitim, bilgilendirici toplantılar, sivil 

toplum kuruluşlarını beldede güçlendirilerek onlar aracılığıyla vatandaşla iletişim kurmak, ev kadınlarına yönelik 

kurslar düzenleyerek onlara belli bir ekonomik özgürlük getirmek, belde halkında aidiyet artırmak gibi çözüm önerileri 

getirmişlerdir. Bu önerilerin yanı sıra yatay yönetişim, kent konseylerine teşvik, yönetimde şeffaflık, belediye 

başkanının kişisel davranışları, internet kullanımının yaygınlaştırılması ve hatta beldede ücretsiz sunulması gibi 

konulara ağırlık vererek belediyenin yerel halkın çevre bilincini değiştirmede oynayacağı rolün artıracağını 

belirtmişlerdir. 

Katılımcılar belediyenin bu anlamda yapabileceği çok fazla şey olduğunu düşünmekle birlikte ağırlıklı olarak 

vatandaşların ilgisinin çekileceği faaliyetlerle çevre bilincinin artırılabileceğini düşünmektedirler. Yerel halkın bu tür 

faaliyetlere olan ilgisini artırmak için de içinde sembolik ödüllerin yer aldığı oyunlar düzenlenen ya da mini konserler 
içeren faaliyetlerin çok daha etkili ve ilgi çekici olacağını belirtmişlerdir; 

"Burada zaten yaz sezonu dışında hayat duruyor, insanlar bir aktivite olsa da dışarıya çıksak diye 

bekliyorlar. Belediye bu durumu avantaja çevirebilir. Özellikle kış aylarında çevreye dair 

düzenleyecekleri toplantılarla ya da bilgilendirme panelleriyle vatandaşı eğitebilir. Bu tür aktiviteler 

insanların tek sosyalleşme imkanı olduğu için katılımın da yüksek olacağına inanıyorum (K6, 2016). 

Ben öyle eğitime inanmıyorum, zaten belli bir yaşın üstünde insanları ne kadar eğitebilirsiniz. Çevre 

sorunlarının çözülmesinde en etkili araç insanların çevreye zararı davranışlarda bulunmasının önüne 

geçmektir, bunun için de bu tür davranışların cezalandırılması gerekiyor. Yere çöp atanların tespit 

edilmesi durumunda para cezası uygulanabilir veya su kaynaklarını kirleten ya da bilinçsizce kullanan 

çiftçilere bir süreliğine ticaretten men cezası verilebilir. Kediye köpeğe tekme atan, kuyruğunu 

kesenlere yüksek miktarda para cezası verildiği takdirde bir daha o davranış tekrarlanmaz. 50 yaşından 

sonra insanlara hayvan/doğa sevgisini öğretilemez (K1, 2016)". 

Katılımcıların verdiği bilgiler ışığında belediyelerin düzenlediği çevreye dair faaliyetlerin yerel halkın davranışlarını 
etkileyebilecekleri tespit edilmiştir. Bunun için ise en etkili yöntemin sıklıkla dile getirildiği şekilde paneller, 

bilgilendirme toplantıları ve farkındalık yaratmaya yönelik düzenlenen yarışmalar olduğu ifade edilmiştir. Böylelikle 

yerel halkta toplu bir bilinç yaratılarak özellikle çevre konusunda kolektif hareket etme yeteneği kazandırmak mümkün 

olmaktadır. 

Katılımcılara son olarak yerel halkın bu tür faaliyetlere ilgisini çekmek amacıyla neler yapılabileceği ile ilgili 

düşünceleri sorulmuştur. Bu soruya cevaplar benzer olmuştur. Öncelikle katılımcılar vatandaşların sosyal faaliyetlere 

katılması için ilgisinin çekilmesi gerektiği konusunda mutabakata varmıştırlar. Yerel halkın ilgisini çekmek için ise salt 
konuşmalardan ve eğitimden oluşan paneller yerine insanların sosyalleşebileceği ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri 

faaliyetler düzenlenmesinin çok daha ilgi çekeceği düşünülmektedir. Özellikle çevresel duyarlılığı artırmaya yönelik 

faaliyetlerde görsel öğelerin kullanılmasının hedeflenen etkiyi artıracağı ifade edilmiştir. Bunların yanında belediye 

başkanın bu tür etkinliklere katılmasının yerel halkın da katılımını artıracağı düşünülmektedir. Yine bu faaliyetlerde 
ortak yaşam gibi kavramların altı çizilerek yerel halkta aidiyet duygusunun güçlendirilmesinin insanları kolektif hareket 

etmeye yönelteceği vurgulanmıştır. Tüm bunlara ek olarak belediye yöneticilerinin, siyasetçilerinin ve personelinin de 

kişisel hayatlarında çevreye dost davranışlar sergilemesinin yerel halk üzerinde olumlu etkisinin olacağı 

düşünülmektedir; 
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"Vatandaşları bu tür faaliyetlere çekmek için öncelikle belde halkında “Dikilili” kültürü oluşturmak 

gerekiyor. İnsanlarda ortak yaşam alanı duygusu yaratılırsa çevresel konularda çok daha duyarlı 

olurlar (K6, 2016). 

Dikili’de şimdilik günlük hayatımızda ciddi çevre sorunları yaşamıyoruz, bu nedenle insanlar henüz 

durumun aciliyetinin farkında değiller. Belediyenin bu konuda insanların ilgisini çekmek amacıyla 

yapabileceği çok fazla şey var (K4, 2016). 

Hayvan hakları konusunda Dikili’nin yerel halkı çok duyarsız. Sadece kedi köpekten bahsetmiyorum 

ama en çok onlara zarar veriliyor bu ilçede. Bu anlamda belediye başkanı da suçlu. Kendisi veteriner 

olmasına rağmen, bu hayvanlara yeterince değer vermiyor. Belediyeye ait köpek barınağında yangın 

çıktığı ve on adet hayvanın yanarak öldüğü söyleniyor (katılımcı bu konuda emin değil) (K11, 2016)". 

Yapılan görüşmelerde yerel aktörler Dikili Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği faaliyetleri 

yeterli bulmakla birlikte bunların dışında kullanılabilecek çok daha etkin araçlar olduğunu da belirtmişlerdir; 

"Sadece ağaç, çiçek dikmekle çevre bilinci gelişmez. İnsanlarımızı bu konuda teşvik etmek gerekiyor. 
Teşvik etmenin en iyi yolu da onları ekonomik anlamda ödüllendirmektir. Burada iyi tarım yapan, 

ekolojik üretime önem veren bir çok çiftçi var. Belediye bu üreticilere belli konularda ekonomik 

ayrıcalıklar sağlarsa ya da örneğin su faturalarında indirim yapsa diğer üreticilere de örnek olurlar. 

Böylece diğer üreticiler de iyi tarım konusunda motive olurlar (K4, 2016). 

Çevreye dost davranışları ödüllendirerek birçok sorunu çözebiliriz. Restoranlarla anlaşma yapılarak 

atık yağların ya da katı atıkların ayrıştırılması desteklenebilir. Örneğin çevreye duyarlı işletmelere belli 

konularda indirim sağlanabilir. Böylece her işletme çevreye bu teşviklerden yararlanmak için çevreye 

dost davranışlarda bulunurlar (K9, 2016)". 

Verilen bilgiler açıkça göstermektedir ki; belediyenin faaliyetlerine yerel halkın katılımı arttığı sürece faaliyetlerle 

verilmek istenen mesaj da daha çok kişiye ulaşacaktır. Bu noktada belediyeler için önemli olan sadece faaliyet 

düzenlemek, çevre yönetim planı oluşturmak değil; bu faaliyetlere daha çok yerel halkın katılımı sağlayarak yerel halkı 
ilçe için hazırlanan çevre yönetim sürecine müdahil edebilmektir. Bu sebeple, belediyelerin faaliyetlerine katılımı 

artırmak amacıyla neler yapabileceğini fark etmesi kendi adına daha çok vatandaşı nasıl kazanacağı öğrenebilmesi 

büyük önem taşımaktadır. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Doğanın sahip olduğu ve insan kullanımına açık doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Dünyamız her gün yeni bir canlı 

türü neslinin tükenmesi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, var olan çevresel değerler de 

günden güne kirlenmekte ve bozulmaktadır. Tüm bu sorunların kaynağı ise doğadaki milyonlarca canlı türünden sadece 

bir tanesi olan insan ve onun faaliyetleridir. 

Çevre sorunlarının küresel sonuçlarının olması çevre sorunlarının çözümünün salt küresel boyutta aranması gerektiği 

anlamına gelmemektedir. Küresel boyutta ele alınan çevre sorunlarının önlenmesinde devletlerin ortak hareket etme 

sorumluluğu büyük önem taşımakla birlikte, en küçük ölçekteki yönetim birimlerinin çevresel konularda düzenleme 

yapabilme yetkisine sahip olması ve bu yetkiyi kullanmaları da çözüme giden yolda küçük ama etkin bir adımdır. 

Diğer yandan, bireysel anlamda sahip olunan çevre bilincinin artmasının çevreye zararlı faaliyetleri azaltacağı 

bilinmektedir. Çünkü çevre sorunlarının en temel nedeni insan davranışlarıdır. Bu nedenle bireylerin çevresel 

duyarlılıklarının yükseltilmesi çevre sorunlarının çözümünde olmasa da, mevcut sorunlarına yenilerinin eklenmemesi 
anlamında anahtar role sahiptir. 

Çalışmada görüşülen katılımcıların verdiği bilgiler doğrultusunda Dikili’de belediyenin çevre sorunlarının 

çözülmesinde veya sorunların büyüyerek ulusal ve küresel ölçeğe yayılmamasında önemli bir rol oynadığı açıktır. 

Belediyenin düzenlemiş olduğu faaliyetlerle ve yetki alanına giren konularda aldığı sorumlulukla çevre sorunlarında 
anahtar role sahip olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların da belirttiği üzere; Dikili gibi ölçek açısından nispeten küçük 

yerleşim yerlerinde belediyelerin vatandaşlarla doğrudan iletişime geçerek çevre sorunlarının önüne geçebilme veya var 

olan çevre sorunlarını azaltma gücü vardır. 

Bu bilgilere ek olarak, Dikili’de çevre sorunlarının çözümü sürecinde en önemli kurum olarak kamu kurumları 

görülmekte, belediyenin elinde bulundurduğu izin verme ve denetleme gibi yetkileri aracılığıyla çevre sorunlarının 

çözümünde oynayacağı role büyük güven duyulmaktadır. 

Bireylerin sahip oldukları çevre bilinci kişilerin çevresel davranışları üzerinde önemli bir belirleyicidir. Kişilerde 

çevreye dost davranışların oluşması için öncelikle çevre bilincinin yüksek olması gerekmektedir. Bu anlamda yerel 

halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin vatandaşların çevre bilinci üzerindeki etkisi yadsınamayacak ölçüde 

önem taşımaktadır. Belediyeler elinde bulundurdukları araçlarla vatandaşları bu anlamda manipüle etme yeteneğine 

sahiptirler. 
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Yapılan görüşmeler göstermiştir ki; belediyenin düzenlediği çeşitli çevresel faaliyetler, eğitici paneller, küçük ödüller 

içeren teşvik edici kampanyalar vatandaşların çevre bilincinde değişime neden olmaktadır. Özellikle konserler ya da 

oyunlar gibi çeşitli eğlenceli aktivitelerle desteklenerek yerel halkın ilgisinin çekildiği faaliyetler sonrasında belde 

halkının çevresel davranışlarının değiştiği ifade edilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda belediyelerin vatandaşların yaşının ne olduğunun önemi olmaksızın davranışlarında 

değişiklik yapabileceği görülmüştür. Bu anlamda belediyelerin istedikleri takdirde yerel halkı eğitebildikleri ve yol 
gösterici bir rol oynayabilecekleri ifade edilmiştir. Bu noktada, belediyelerin bu yerel halkı yönlendirebilme gücünün 

farkına varıp üstlendiği bu görevi hakkıyla yerine getirme konusunda istekli olması büyük önem taşımaktadır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak belediyelerin yerel halkta çevre bilincinin oluşmasında etkili 

olabilmeleri için şu noktalara dikkat etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır: 

 Çevre yönetiminin kimler ya da kim tarafından nasıl yürütüleceğine karar verilmesi gerekmektedir. Bu aşamada 

katılımcılık anahtar kelime olmakla birlikte, kimlerin ne kadar katılacağı da büyük önem taşımaktadır. Çevre 

sorunlarının oluşma sürecinde daha büyük rol oynayan üreticiler çevreyi sınırsız bir sermaye olarak gören 

tüccarlar mı yoksa bu süreçte nispeten daha masum olmakla beraber çevre sorunlarından daha şiddetli şekilde 

etkilenen yerel halkı mı bu sürece katılmalıdırlar? Başka bir seçenek olarak bu işi STK’lar ya da dernekler eliyle 

mi yürütmek daha sağlıklı olacaktır? Çevre sorunlarını yaratanlardan bu sorunlara çözüm üretmelerini 

beklenmek rasyonel olmayacağından dolayı, çevre yönetiminde halkın etkin katılımı en sağlıklı yol olarak 

görülmektedir. Belediyelerin yerel halkın düşüncelerinin temsilcisi ve dostu olması ile onların çıkarlarını temsil 

etmesi yerel halkın yönetim sürecine katılmasına bağlıdır. Bu durumda, belediyelerin çevre sorunlarına çözüm 

arayışında önceliği yerel halka vermesi gerekmektedir. 
 Yapılan alan araştırması ışığında belediyenin yerel halkın çevre bilincini artırabileceği ve çevresel 

davranışlarında değişiklik yaratabileceği gözlemlenmiştir. Belediyelerin sahip oldukları bu vatandaşlarını 

yönlendirebilme gücünü en etkin biçim de kullanabilmeleri her şeyden önce yerel halk ve belediye arasındaki 

işbirliğine bağlıdır. 
 Belediyelerin yerel halkın çevre bilincini artırmak için öncelikle yapması gerekenlerden biri de yerel halkı bu 

konuda bilgilendirmektir. Görüşmelerden edinilen bulgulara göre, içinde sadece eğitici konuşmaların olduğu 

uzun paneller yerel halkın ilgisini çekmemekte ve dolayısıyla bu faaliyetler amacına hizmet edememektedir. 

Bunun yerine oturumlar arasında konserlerin düzenlendiği, panel alanında çeşitli fuarların kurulduğu faaliyetlere 

yerel halkın katılımı çok daha yüksek düzeyde olmaktadır. Yine belediye tarafından hazırlanmış çevre 

konusunda bilgilendirici el broşürlerinin ve beldenin çeşitli yerlerine asılan afişlerin vatandaşlar üzerinde etkili 

olacağı düşünülmektedir. 
 Çevre bilincinin oluşturulması için sadece eğitici faaliyetlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Yerel halk bu 

konuda bilgilendirildikten sonra bu doğrultuda hareket amacıyla kimi şeylere ihtiyaç duyulmaktadır ve bunları 

sağlamakta da yine belediyelere görevler düşmektedir. Çöplerin geri dönüştürülmesi için gerekli olan geri 

dönüşüm kutuları, vatandaşların atık yağlarının toplanması, yerel halkın çevresel konularda şikayetlerinin 

toplanacağı birimler oluşturulması gibi konularda belediyelerin inisiyatif almaları gerekmektedir. 

Çevre sorunlarının yerelde ortaya çıkmasından dolayı, kentlerden sorumlu yerel yönetimlerin çevre sorunlarının 

önlenmesi sürecine önemli katkıları olduğu söylenebilir. Ancak son yıllarla birlikte gelinen noktada gözlemlenen 

tekrardan merkezileşme sürecinde yerel yönetimlere verilen önemin de yavaş yavaş azaldığı görülmektedir. Bir dönem 

boyunca eleştirilen merkeziyetçi ve yukarıdan aşağıya doğru şekillenen yaklaşımlar tekrardan yükselişe geçmiştir. 

Merkezileşme yaklaşımlarının tekrar güçlendiği dönemde gerek ilçe belediyeleri gerekse belde belediyeleri de nasibini 

alarak ciddi anlamda yetki ve sorumluluk kaybına uğramışlardır. Yerel yönetimler bir yandan yerelden gelen talepleri 
karşılamaya çalışırken diğer yandan da merkezi yönetimin sınırlamalarına ek olarak küresel dinamiklerle de işbirliğine 

gitmeye çalışmaktadırlar. 

Bir ilçe düzeyinde yapılmış olan bir alan araştırmasının sonuçlarını Türkiye’deki tüm ilçelere genellemek doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır. Çünkü her bölgenin dinamikleri, tarihsel gelişim, ekonomik seviyesi ve sosyo-kültürel yapısı 
farklı olmakla birlikte, her bölgenin muhatap olmak zorunda olduğu çevre sorunları da farklıdır. Ancak yapılan 

araştırma şunu göstermiştir ki, yerel halkla sağlıklı iletişim kurabilen belediyelerin ellerindeki politika araçlarını 

rasyonel kullandıkları takdirde yerel halk üzerinde büyük bir güce sahiptirler. 

Buradan yola çıkarak, Türkiye genelinde her belediyenin önce yerel dinamiklerini tanıyıp yerel halkıyla güvenli bir 

iletişim kanalı oluşturduktan sonra düzenleyeceği çeşitli çevresel faaliyetlerle yerel halkın çevre bilincini 
yükseltebileceği görülmüştür. Bu anlamda bireylerin çevre bilincinin çevre sorunlarının çözüm sürecinde önemli rol 

oynayacağı açıktır. Çevre için zararlı olan davranış kalıpları da bireylerde çevre bilinci oluşmaya başladıkça 

değişecektir. 

Dikili Belediyesi’nden hareketle görülmüştür ki, belediyeler düzenledikleri çevresel faaliyetlerle yerel halkta çevre 
bilincinin oluşmasını sağlayabilmektedirler. Çevre bilincinin oluştuğu bireyler de çevresel değerlerin korunmasında ve 

çevre sorunlarıyla mücadelede çok daha duyarlı davranmaktadırlar. 
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A Review on the Ecotourism Practice for Local Development 

 

 

Bilal KAYAOĞLU 

Arş. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Universitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, bkayaoglu@erzincan.edu.tr 

 

ÖZET 

Dünya genelinde hızla yayılarak ve artarak büyüyen turizm sektörü, kendisine sürekli yeni tip bularak 
farklı grupların tercihlerine uygun turizm imkânları sunmaktadır. Önceden yaz ve kış olmak üzere 2 tip 
turizm geleneği varken, şimdilerde 365 gün turizm etkinlikleri planlanmaktadır. Özellikle doğayı ve 

yaşam alanlarını keşfetmek ve güzelliklerinin farkına vararak yaşamak isteyen insanlara yönelik turizm 

seçenekleri son zamanlarda iyice artmaktadır. Yoğun iş temposunun ve şehir stresinin yorgunluğu ve 

bıkkınlığından biraz olsun kaçmak isteyen yeni bir kitle bulunmaktadır. Bu kitle, 5 yıldızlı otellerde her 

şey dâhil paketlerinin tekdüzeliğinden sıkılmaktadır. Ekoturizmi tercih edenler, sanayileşmemiş, insani 

ilişkilerin daha samimi olduğu, doğanın el değmemiş ya da en azından çok fazla tahrip olmadığı, yerel 

kültürlerin bütün benliğiyle varlığını sürdürdüğü, el sanatlarının ve yöresel lezzetlerin yaşatıldığı yerleşim 

yerlerini tercih etmektedir. İşte bu özelliklere sahip bölgeleri tatil amacıyla tercih eden kitleye 
“Ekoturizmci” denmektir. Ekoturizmcilerin sayesinde yerel ekonomilerin yeniden yapılandığı ve 

canlandığı görülmektedir. Ekoturizm yörelerinin özgün ekonomik ürünlerinin kendi pazarlarında satılır 

hale gelmesi ve ekoturizmciler aracılığıyla tüm dünyaya yayılması da sağlanmaktadır. Böylece 

ekoturizmin yerel kalkınmaya etkileri de ortaya çıkmaktadır. Ekoturizmin, yöresel ekonomiye ne gibi 

etkilerinin olduğunun incelendiği bu çalışmada, yöresel ekonomiye katkının yanı sıra çevrenin ve doğanın 

ekoturizmle birlikte nasıl değiştiği de incelenmeye çalışılmaktadır. “Yerel yönetimlerin ekoturizm 
çalışmalarına yönelik plan ve programları var mıdır, yerelde rol ve sorumlulukları nelerdir?” konuları 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Kalkınma, Ekoturizm, Ekoturizmci, Yöresel Üretim - Tüketim. 

 

ABSTRACT 

The tourism sector which is growing rapidly and spreading all over the world is constantly finding new 
species and offering tourism opportunities that suit different groups' preferences. While there are 2 kinds 
of tourism tradition in summer and winter, there is now a special tourism activity every day for almost 
365 days. Especially tourism and tourism options for people who want to explore nature and its 
surroundings and realize the beauty of it are increasing recently. There is a new mass that wants to escape 
from the fatigue and boredom of intense work tempo and city stress. Those who prefer ecotourism prefer 
residential areas where non-industrialized, human relations are more sincere, that nature has not been 
touched or at least not much destroyed, where the local cultures continue their existence with full 
recollection, where handicrafts and local delicacies are alive. The people who prefer these zones with 
their holiday features are called "Ecotourist". Thanks to ecotourism, local economies have been 
restructured and revived. It is also ensured that the original economic products of the ecotourism regions 
are sold in their own markets and that these products are spread all over the world through ecotourists. 
Thus, effects of ecotourism on local development also emerge. In this study, the effects of ecotourism on 
the regional economy are examined. Apart from the regional economic effect of ecotourism, how the 
environment and nature change with ecotourism is also being studied in this study. “Are local 
administrations making plan and programs for ecotourism, what are the roles and responsibilities in the 
local area” issues are examined in this study. 

Key Words: Local Development, Ecotourism, Ecotourist, Local Production - Consumption. 
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1. GİRİŞ 

Dünya genelinde pek çok ülke tarafından turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğu Kabul görmekte ve bu durumla 

ilişkili olarak da ülkeler için ekonomik yatırım ve harcamaların yanı sıra istihdamın dahi belirleyicisi olabilecek kadar 
önemli bir potansiyele sahip olmaktadır. Bu yüzden ülkeler, değişen ticari şartlar, tüketici talepleri ve küresel 

ekonomiye bağlı dalgalanmalar ile birlikte çevresel şartları da göz önünde bulundurarak turizm için daha önceden 

yapmış oldukları yatırımları yeniden düzenlemeye ihtiyaç duymaktadırlar (Ian vd., 2015:117-118). Turizme yönelik 

düzenlemelerin yapılmasında ekonomik verilerin etkinliğini elbette ilk faktör konumunda ancak tüketicilerin sürekli 

olarak yeni ve farklı turizm etkinliklerine ihtiyaç duyuyor olmaları da ikinci bir faktör olarak günümüzde kendisine yer 

edinmektedir. Öyle ki, turizm sektörünün temsilcileri tüketicilerin isteklerine cevap verebilmek için özel Ar-Ge 
birimlerini kurmaya başladılar. Bu birimlerin esas amacı turizmcilerin tatil isteklerini canlı tutabilmek ve aradıkları tatil 

keyfinin nasıl olduğunu keşfedebilmektir. Bu yapılan çalışmalar ve gözlemler neticesinde günümüzde turizmciler 

tarafından en çok merak edilen ve tercih edilen tür olarak ekoturizm ortaya çıktı. Aşırı olarak kent hayatının stres ve 

yükü altında bir hayat tarzı yaşayan insanların ferahlamaya ve rahatlamaya ihtiyaçları olduğu gerçeği artık herkes 

tarafından kabul gördü. İnsanların lüks otel tercihleri değişmeye başladı. Hatta öyle ki bazı insanlar ekoturizmle 

tanıştıktan sonra doğal yaşamın içinde kendilerine yeni bir sayfa açarak hayatlarının geri kalan kısımlarını buralarda 

geçirmeyi tercih etmeye başladılar. 

Kitlesel turizme bağlı olarak sunulan seyahat paketlerinin çevreye vermiş olduğu zararların herkesi rahatsız edici hale 

gelmesiyle birlikte insanlar tarafından yeni bir arayışa yönelme başladı. Öyle ki sahil turizminden uzaklaşmaya 

başlayan kitleler doğayla baş başa kalabilecekleri kırsal alaları tercih ettiler. 1990’lı yıllardan günümüze doğru giderek 

artan bir talebi bulunan ekoturizm, işte bu tercih değişiklikleri sayesinde ortaya çıktı. Hızla ilgi odağı haline gelen 

ekoturizm, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada farkındalık oluşturulabilmesi için 2002 yılını “Uluslararası 

Ekoturizm Yılı” olarak ilan etti (Üzümcü ve Koç, 2017:14-15). Beş yıldızlı otellerin tekdüzeliğinden sıkılan 

ekoturizmcilerin tercihlerini sanayileşmemiş, insani ilişkilerin daha samimi olduğu, doğanın el değmemiş ya da en 

azından çok fazla tahrip olmadığı, yerel kültürlerin bütün benliğiyle varlığını sürdürdüğü, el sanatlarının ve yöresel 

lezzetlerin yaşatıldığı yerleşim yerlerinden yana kullanmalarıyla birlikte, yerel yönetimlerin ekoturizme yönelik plan ve 

programlar yapmalarına teşvik edici bir faktör olarak ortaya çıktı. 

Ekoturizmin yerel kalkınmaya etkilerinin yanında yöreye ait ürün ve geleneklerin tüm dünyaya yayılmasına da katkıları 

bulunmaktadır. Şöyle ki, yöreyi ziyaret eden her ekoturizmci doğal olarak yörenin sahip olduğu güzellikleri yakın 

çevrelerine başta olmak üzere anlatacaktır. Ayrıca sosyal medya ağının etkisini de burada unutmamak gerekmektedir. 

İnsanlar artık her anlarını herkesle paylaşmayı tercih etmektedir. 

Ekoturizmin yerel kalkınmaya etkilerinden bahsedilmeden önce dünya genelinden birkaç örnekle turizmin ekonomiye 
etkisinden bahsetmek gerekmektedir. Böylece turizmin ülke ekonomilerindeki yeri ve payı bilinmekle birlikte, bu yer 

ve payda ekoturizme düşen miktarların neler olduğunun da rakamsal olarak gözler önüne serilmektedir. Bu çalışmanın 

ikinci bölümünü oluşturan Ekoturizmin Dünyadaki Yeri’nde ülkelerin ekoturizme verdikleri önem ve ülkelerin 

ekoturizmden elde ettikleri kazançlara değinilmeye çalışılmaktadır. 

 

2. EKOTURİZMİN DÜNYA VE TÜRKİYEDEKİ YERİ 

Yeni Zelanda’ya ait gelirden birisi ve en önemlisi olarak turizmin olduğu bilinmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak 

da ülkenin istihdam politikaları da turizme göre şekillenmektedir. Bu yüzden Yeni Zelanda turizm çevreleri turizmin 

ekonomik değişimini artırmak amacıyla iddialı ve etkin gündem oluşturmak için 21 Milyar Yeni Zelanda Dolarını 

(yaklaşık olarak 40 Milyar Türk Lirası yapmaktadır) yatırım amaçlı kullanmayı hedeflemiştir. Bu iddia için de 2025 yılı 

hedef olarak gösterilmekte ve daha önceleri %3,7 olan turizm gelirlerinin milli gelirdeki payının %6’ya çıkarılacağı da 

taahhüt edilecektir (Ian vd., 2015:117-118). Mevcut payın yani %3,7 den %6’ya doğru bir yükselişin olması demek 

neredeyse hedefin iki kata çıkarılması demektir. Bu iki katlık artış da ekonomideki artışın büyüklüğünü göstermektedir. 

Ayrıca TUİK verilerine göre 2015 yılında Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir 31 Milyar Türk Lirasıdır. Yani 2015 

yılında Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelirden daha çoğunu Yeni Zelanda turizmin için yatırım olarak yapmaktadır. 

Burada Yeni Zelanda’nın nüfusunun 4,5 milyon olduğunun da altı çizilmelidir. Bu sayede turizm gelirlerinin ülke 

ekonomilerine yapmış olduğu katkılar daha net görülebilmektedir. 

Turizme önem vermeye başlayan bir başka ülke de Peru’dur. Peru’da turizm, yoksulluğun azaltıldığı âdem-i 
merkeziyetçiliğin teşvik edilmesi, sosyal aidiyetin artırılması ve özellikle de bir gelir kapısı olan turistik amaçlı üretilen 
el sanatlarının geliştirilmesi ve ulusal kimliğin ve mirasın korunmasının teşviki edilmesi gerektiği algısı ülke 

politikasında yer edinmektedir. Peru’da turizm ülke ekonomisine büyük oranlarda yön vermektedir (Yanez ve Sevilla, 

2010:189). Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibi turizm ekonomik yapının önemli bir veri kaynağı olmaktadır. 

Yeni Zelanda ve Peru’nun dünya genelinde ekoturizm pazarındaki yeri ve önemi bilinmektedir. Bunun iki ülkenin yanı 

sıra Koçoğlu (2008:44) Nepal, Kenya, Meksika, Kosta Rika, Belize, Avustralya, Ekvator, Brezilya gibi ülkelerin de 

ekoturizmdeki pazarın önde gelen ülkeleri olduğunu belirtmiştir. 
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3. EKOTURİZMİN YEREL KALKINMAYA ETKİLERİ 

Rahatlamak, huzur bulmak ve mutlu olmak için tatile çıkan insanların tercihleri günümüzde çok değişmiştir. Şöyle ki, 

geçmişe özlemin bir neticesi olarak ekoturizmin insanlar tarafından tercih edilir hale gelmesi de bu değişimin bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. En başta kent ortamının basık ve kötü havasından kaçmanın yanı sıra strese bağlı 

olarak teşhisi konulamayan hastalıkların artışıyla beraber insanlar kentlerde mutsuz ve hasta olmaya başlamıştır. Kırsal 

kesimlerdeki sınırsızlık, temiz hava, yeşilin tonları gibi cezbedici faktörlerin çokluğu ve doğayla iç içe yaşamanın 

mutluluğu kent ortamından kaçanların kırsalı mabet gibi görmelerine yol açmıştır (Kayaoğlu, 2018:171). Bu durumda 
karşılıklı etkileşimin oluşmasını sağlamıştır. 

İnsanların kırsal alanlara mabet gibi yönelmesinin yöreye olumlu ve olumsuz çeşitli etkileri bulunmaktadır. Olumlu 

olan etkilerin başında yerel ekonomik hayatın canlanması, yöresel ürünleri ve adetlerin tanınırlığı, yörenin temel 

ihtiyaçlarının karşılanması için gereken yatırımların yapılması gibi iken olumsuz etkilerin başında doğanın tahribatı, 

yörenin kentleşmesi ya da kent hayatına aşırı meyili, yörenin kültürünün yozlaşması gibi etkiler bulunmaktadır.  

Ekoturizmle kalkınma ilk olarak OECD tarafından gündeme alınmış ve OECD bildirisinde, yoksul ülkelerin 

kalkınmalarının hızlanması için ekoturizmin iyi bir araç olarak işaret edilmesinin yanı sıra ileri teknoloji gerektiren 

yatırımlar aracılığıyla üretilen ürünlerin satılmasından daha kolay olanın ülkeye turist çekmek olduğu ifade edilmiştir. 

Bu bildirinin yayınlanmasının ardında ekoturizmin sürdürülebilir bir planlamayı içermesi gerektiği de gündemi meşgul 

etmiştir (Erdoğan, 2010:68-69).  

3.1. Ekoturizmin Yerel Kalkınmaya Olumlu Etkileri 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNEP)’nın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda hazırlanan raporda, 

günümüzde en çabuk ve hızlı büyümeyi sağlayan ekoturizm, turizm endüstrisinin ve uluslararası örgütlerin dikkatini 

fazlasıyla çekmeyi başarmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) de bahsi geçen yükselişi işaret 

ederek ekoturizmi tercih eden turist sayısının süratle artacağının yanı sıra bu duruma bağlı olarak toplam turizm 

gelirlerinin içerisindeki ekoturizme ait payın giderek artacağına yönelik destekleyici açıklamalarda bulunmuştur 

(Kasalak, 2015:22). 

Ekoturizmin yapılmasının yerel kalkınmaya katkı sağlaması sayesinde aşağıdaki avantajlar elde edilmektedir: 

 Yöre halkının ekonomik yapısına ve yaşam kalitesine ait standartların yükseltilmesi, 

 Yöresel sektörlere yönelik (yöreye ait üretim olanaklarını doğrultusunda) iş alanlarının oluşması ve bu alanların 

ihtiyaçlarına yönelik yeni istihdam imkânlarının sağlanması bunun doğal bir sonucu olarak da ters göçün 

başlaması, 

 Yöre halkının kendilerini ve bölgelerini etkileyen kararlarda aktif roller alması, 

 Kültürel mirasın ve doğanın korunmasının yanı sıra bioçeşitliliğin sürdürülmesinin sağlanması, 

 Turistlerin daha önce hayatlarında hiç karşılaşmamış oldukları, yöreye ait aktiviteleri yapabilme imkânını 

sağlaması, 

 Ekoturizmci ile yöre halkı arasında karşılıklı olarak iyi ilişkilerin ve saygının tesis edilmesinin sağlanması 

(Üzümcü ve Koç, 2017:16). 

Ekonomik olarak kalkınan yerleşim yerinde yaşayan insanların hayattan beklentileri değişecektir. Bunun doğal bir 

sonucu olarak ekonomik refaha ulaşmış olan ekoturizm bölgesinin sakinlerinin öncelikleri de değişecektir. Şöyle ki, 

ekoturizm aracılığıyla kalkınmış olan bölgenin yerleşim yerinin sakinleri artık eğitim, sağlık ve kültürel yatırımların 
başını çektiği yeni talepleri düşünmeye ve talep etmeye başlayacaktır. Artık madden refaha ulaştıkları için bu kişiler 

maddi imkânları doğrultusunda yeni bir hayat tarzını yaşamayı tercih edeceklerdir. Ayrıca bölgede ekonomik 

kalkınmışlığın sağlanması vasıtasıyla yeni iş imkânlarının oluşturulması sayesinde yeni istihdam alanları da oluşacak ve 

bu durumun doğal bir sonucu olarak tersine göç hareketinin gerçekleşebilmesinin de önü açılacaktır. 

Ekoturizmin bir bölgede bir defaya mahsus değil de sürekli yapılabilmesi için öncelikle o bölgenin sürekli olarak ya da 

en azından yılın belli dönemlerinde ekoturizm faaliyetlerinin yapılabileceği imkânları bünyesinde muhafaza etmesi 

gerekmektedir. Böylece bu bölgeler ekoturizmi tercih eden ekoturistler için tercih edilebilir mekânlardan ve 

alternatiflerden biri haline gelmektedir. Yani sürdürülebilir ekoturizm anlayışının hâkim olması gerekmektedir. 

Sürdürülebilir ekoturizm için de yörenin başta doğal yapısı ve buna doğrudan bağlı olan biyoçeşitliliğinin korunması ve 

geleneksel ve kültürel mirasların değerinin yöre halkı tarafından tam olarak anlaşılması daha sonra da bu doğal, kültürel 

ve geleneksel mirasların korunmasına yönelik yöresel bilincin oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede yöre halkı sahip 

oldukları değerlerin farkında oldukları için kendilerini ve yöreyi dolaylı ve doğrudan etkileyebilecek yöndeki kararların 

alınma aşamasında da söz sahibi olmaları gerektiği bilince sahip olmaktadırlar. 

Hem ekoturizmi tercih eden ekoturistler için hem de ekoturizm için tercih edilen yöredeki yerleşimciler arasında iyi 

ilişkilerin inşası önemlidir. Bu sayede her iki tarafta hedefleri doğrultusunda kazançlar sağlarken aynı zamanda mutlu 
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olmanın hazzına da ulaşmaktadırlar. Yöre halkı sahip oldukları doğal, kültürel ve geleneksel miraslarını başkalarıyla 

paylaşmanın hem gururunu yaşamakta hem de bu sayede ekonomik kalkınmalarını sağlamakta iken, ekoturistler de 

geleneksel ve yöresel olan bu faaliyetlerin farkına varmasının yanı sıra hiç tatmadığı duyguları yaşayarak arzu ettiği 

tatili gerçekleştirmektedir. 

3.2. Ekoturizmin Yerel Kalkınmaya Olumsuz Etkileri 

Bir önceki başlıkta bahsedilen ekoturizmin yerel kalkınmaya yapmış olduğu olumlu etkilerine rağmen, ekoturizmin 

toplum refahına sağladığı yararların ne kadarlık bir kısmının bireyler üzerinde tam olarak olumlu katkılar sağladığı 

şüphelidir. Yapılan eleştirilerde, kamu kuruluşlarının sürdürülebilir yerel kalkınmayı değil sadece mümkün olabilecek 

en yüksek karın elde edilebildiği turizmin teşvik edildiğine dikkat çekilmektedir (Sloan vd., 2014:55). Önceliğini kar 

getirisine odaklayan kamu kuruluşları, turizm sektörünün olumsuz etkilerini göz ardı ettikleri için yerel kalkınma çabası 

sürdürülebilir hale gelememekte ve bunun sonucunda da maalesef ilgili yörede turizm faaliyeti amacının dışına 

çıkmakta ve hatta tamamen bitebilmektedir. Turizmin amacının dışına çıkmasının ya da tamamen bitmesinin en önemli 

nedeni ekoturizm faaliyetinin sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda yapılmayışı yatmaktadır. Bunun acı bir sonucu olarak 
atıl kalan ve çürümeye bırakılan yatırımlar, yok olmaya giden kültürler, yozlaşan ve özünü kaybeden gelenekler ve 
gereken hassasiyetin gösterilmemesi sonucunda ağır tahribata uğrayan bir doğadan başka geriye bir şey kalmamaktadır. 

Bir başka olumsuz etken olarak da sürdürülebilir ekoturizm anlayışının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, 

bu turizm faaliyetini tercih eden ekoturistlerin ve turizm faaliyetinin yapıldığı yörede yerleşmiş olan ve yerleşmiş 

olmalarının yanı sıra ekoturizm aracılığıyla geçimlerini sağlayan halkın karşılıklı olarak ekoturizmden beklentilerinin 

sonuçlarının taraflarca tam olarak bilinmediği tespit edilmektedir. Her iki taraf da sürdürülebilir ekoturzimin ne demek 

olduğunu bilmemekte veya tam olarak ekoturzimin önemini kavrayamamaktadırlar (Akın, 2016:30). Bunun sonucu 
olarak da her iki gurubun fayda gördükleri ekoturizmden, uzun yıllar fayda elde edebilmeleri için sorumluluklarının 

bilincinde olarak faaliyette bulunmaları gerektiğinin farkına maalesef varamamaktadırlar. Bir defaya mahsus bir turizm 
faaliyeti değil uzun soluklu yani sürdürülebilir turizm faaliyeti olarak bilinmeyen ya da kabul görmeyen ekoturizm de 

hem doğanın yok olmasına hem de turizm faaliyetinin son bulmasına neden olmaktadır. 

Ekoturizm yapılan yörenin avantajlarından yararlanmak isteyen ancak o ekoturizm bölgesinin yerleşimcisi olmayan 

yani yöre dışından gelerek ekoturizmden kaynaklanan gelir dağılımındaki paydan çok fazlaca hisse almak isteyen 

müteşebbislerin oluşu da bir başka olumsuzluk durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekoturizm yapılmaya başlanan 

yörenin popüler olmasının hemen akabinde yatırımcıların kar odaklı yaptıkları yatırımların düzensiz ve ekoturizmin 

mantığına uymayan yatırımlara dönüşmesi doğal dengenin bozulması gibi olumsuzlukların önünü açmaktadır. Yasadışı 

yapıların hızla yükselmesi, ekoturizmin yapılması amaçlanan bakir alanların bir anda özel teşebbüslerin eline geçmesi 

ve buna bağlı olarak da çiftlik benzeri ticari alanların oluşturulması ve düzensiz olarak alınan göçlerin sonucunda 
oluşan düzensiz yerleşim alanlarının kurulmasıyla birlikte ekoturizm alanı maalesef aşırı bir baskının arlında kalmakta 

ve giderek yok olan bir ekoturizm yöresinden geriye şehir hayatını andıran karmaşık bir düzen yerleşmektedir (Singh, 

2016:41). Bu durumun temelinde ise oluşan rantın dağılımında adaletsizliğin önüne geçilememesi yatmaktadır. Şöyleki 

ekoturizm yöresindeki yerleşimcilerin ötekileştirilmesinin doğal bir sonucu olarak dışarıdan gelen yatırımcılar bölgeyi 

ele geçirmektedirler. Daha sonra da rantı kendilerine doğru yöneltmek suretiyle yöreyle ilgili tüm kararlarda söz sahibi 

olmaktadırlar. Bunun neticesinde de doğanın tahribatının dikkate alınması gerektiği konusunda kimsenin aklına bir 

düşünce gelmemekte çünkü hem ötekileştirme yüzünden dışlanmış olan yöre halkının hem de dışarıdan gelerek bütün 

rantı eline almaya çalışan müteşebbislerin kavgası yöredeki rant üzerine gelişmektedir. Doğal denge bozulduktan sonra 

ise maalesef artık çok geç kalınmış olmanın faturası herkesçe ödenmektedir. 

Ekoturizmin kitle turizmine dönüşmesinden korkulmaktadır. Son zamanlarda küçük guruplar halinde yapılan ekoturizm 

faaliyetinin yerini daha büyük guruplar halinde oluşturulmuş tur programları almaktadır. Bu duruma bağlı olarak da 

“kitle ekoturizmi” kavramı gündeme gelmektedir (Erdoğan, 2014:146). Kitle turizminin olumsuz olarak yapmış olduğu 

etkinin kaynağında ekoturizm bölgesine yapılan turizm faaliyetinin denetiminin zorlaşmış olması yatmaktadır. Bu 

durumun hem denetim yapan birimlerin işini zorlaştırmakta hem de ekoturizm bölgesinin ekolojik ayak izinin 

taşıyamayacağı kirlilik ve tüketime neden olmaktadır. Bu yüzden yerel kalkınmanın da olumsuz etkilenmesi ani ve 

önlenemez bir sel baskını gibi olmaktadır. 

3.3. Yerel Yönetimlerin Ekoturizm Faaliyetleri 

Türkiye’de ekoturzimin yapılabileceği herhangi 15 yerleşim yeriyle iletişime geçilerek yapılan bir araştırmada yerel 

yönetim birimlerinin henüz tam olarak ekoturizmin karlılık oranını fark edemedikleri tespit edilmiştir. Şöyle ki, hem 

yerel kalkınma hem de dışarıya açılmak maksadıyla yapılan proje ve uygulamaların çoğunluğu kısa vadeli planlar 

doğrultusunda hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ancak bu proje ve uygulamaların hiç biri tam olarak ekoturizmin dâhil 

edildiği planlamalar olmamıştır.  

Araştırma kapsamında yerel yönetim birimlerinin ekoturizme yönelik faaliyetleri maalesef göz ardı ettikleri tespit 
edilmiştir. Bu sebeple de ekoturizmin doğru ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi için gereken yatırımlar da ilgili 
birimler tarafından yapılmamıştır. Türkiye olarak, ülke gündeminde ekoturizm kapsamında yapılması gerekenlerle ilgili 

çeşitli toplantıların yapılması ya da ilgili devlet yöneticilerinin önemli beyanatlarının bulunmasına rağmen yerel 
yönetim birimlerinin ekoturizm konusuna yeterince eğilmedikleri görülmüştür. 
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Özellikle nüfusu az olan ve gelir kaynağı noktasında sıkıntı çeken pek çok yerleşim yeri için göz ardı edilmemesi 

gereken bir gelir kalemi olan ekoturizm, anlaşılması zor bir şekilde gereken farkındalılığa henüz ulaşamamaktadır. 

Yerel yönetim birimleri tarafından öncelikle sadece doğal güzelliklerin korunmasının sağlanması ve ardından bu doğal 

güzelliklerin reklamının yapılması gibi basit bir planlama çerçevesinde girişim faaliyetinde bulunmaları 

beklenmektedir. Daha sonraki aşamada ise ekoturizm faaliyeti sürekli ve herkesçe bilinir hale getirilerek çeşitli alt yapı 

yatırımlarıyla ilgili yerleşim yeri için gelir kapısına dönüşebilmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Turizm severlerin giderek tercihlerinde ilk sıralara yerleşen ekoturizm, hem ekoturizmi tercih edenlerin hem de 
ekoturizm için tercih edilen bölgelerdeki yerleşimcilerin talep ve isteklerinin karşılayan bir turizm türü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken tek durum ise bu turizm türünün sürdürülebilir hale gelmesi ve buna bağlı 

olarak her iki tarafında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerekmektedir. Yerel kalkınmaya ektisinin 

tartışmasız çok fazla olduğu kabul edilen ekoturizmin yapılabilmesi için daha doğru bir tabirle uzun süreli yapılabilmesi 

için hem ekoturistlerin hem de ekoturizm bölgesi yerleşimcilerinin doğal hayatın korunması, çevrenin bozulmaması ve 

biyoçeşitliliğin yok olmaması için gereken sorumluluklarını bilmeleri ve kavramaları çok önemli hale gelmektedir. Aksi 

halde başta doğanın ve çevrenin tahribatı ve bunun bir doğal sonucu olan bioçeşitliliğin yok olması ve son olarak da 

ekoturizm faaliyetinin son bulması ile sonuçlanan acı bir gerçekle karşılaşılması kaçınılmazdır. 

Ekoturizm faaliyeti için kurulan firmaların ya da hali hazırdaki turizm firmalarının ekoturizm alanına girmek 

maksadıyla yapmış oldukları turizm yatırımların önünün açılması gerekmektedir. Ancak bu politikalar kapsamında 

denetimin gerek resmi kurumlarca ve gerekse de ekoturizm için tercih edile yörenin halkı tarafından çok dikkatli ve 
özverili bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde arz-talep dengesi gereği firmalar kar odağı ile her türlü 

faaliyetin yapılabilir olduğunu kabul ederek kar oranlarını yükseltmeyi hedeflemektedir. Ancak yöreye sahip çıkan 

birilerinin olması halinde ilgili firmalar da atacakları adımları daha temkinli ve ileriye dönük planlamalar doğrultusunda 

atacaktır. Bunun sonucunda da firmalar ile yerleşimciler arasında çatışmanın önü kapatılmış olacak ve hatta 

dayanışmanın yolu da açılmış olacaktır. Çevre bilincinin oturması sayesinde dayanışmanın kemikleşmesi sağlanacak ve 

doğal bir sonuç olarak da sürdürülebilir ekoturizm gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Doğal yaşam alanları, çevre, insan sağlığı, bioçeşitlilik gibi geri dönülmez sonuçları olan hatalara kurban edilemeyecek 
hassas konularda her zaman geçerli olan bilinç düzeyinin yerleşmiş olması çok önemidir. Eğer bu bilinç düzeyi gereken 

seviyeye ulaştırılamazsa ekoturizm alanları politik yatırımların tahribatına maruz kalmaya mahkum olacaklardır. Bunun 

en yakın örnekleri olarak Ayder Yaylası ve Uzungöl verilebilir. Bu iki ekoturizm alanı da artık eski doğal ve el 

değmemiş güzelliklerine maalesef sahip değildirler. Maalesef aç gözlü ve bilinçsizce yapılmış olan tüketimin kurbanı 

olmuşlardır. Pek çok açıdan tahribata uğrayan bu yerlerde şu an binaların çokluğu, aşırı nüfusun oluşu ve çevrenin 

yapısının değişmesi oluşan tahribatı giderek de arttırmaya devam etmektedir. 

Az turist, az tahribat ve çok bilinç, çok denetim ile doğal ve çevresel güzelliklerin muhafazası sağlanabilecektir. 

Böylece sürdürülebilir ekoturizm yapılmasının önü açılacak ve gelecek nesillere çok fazla tahribata uğramamış alanlar 

da bırakabilmenin sorumluluğu ve mutluluğu da hissedilebilecektir. 
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ÖZET 

Gelişen ve değişen ekonomi dinamiklerine bağlı olarak Türkiye’de 1950 sonrasında çok hızlı bir artış 

gösteren kentleşme, köklü değişimler meydana getirerek günümüz kıyı kentlerini şekillendirmiştir. Kentleşme 

modellerinden biri de turizmin getirdiği “turizm kentleşmesi” olarak adlandırılabilecek bir modeldir. 

Türkiye’de turizm, kentlerin gelişme ve büyümesinde oldukça önemli bir faktör olmuştur. Özellikle 1950’li 

ve 1960’lı yıllarda turizmin gelişmesi yerleşmelerin ekonomilerine olumlu katkılar sağlarken, hazırlıksız ve 

plansız gelişim zamanla turizmin rahatsız edici boyutlara ulaşmasıyla dikkat çekmeye başlamıştır. 

Sahip olduğu iklimsel özellikler, tarihi değerler, benzersiz doğal alanlar ve kıyı alanları ile Akdeniz havzası 

her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Türkiye’de özellikle 1982 Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte 
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan kentler küresel ölçekte daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Kontrolsüz kıyı 

turizmi; kıyı ardı ve doğal alanlara inşa edilen turizm tesisleri, ikinci konutun yaygınlaşması, büyük altyapı 

çalışmalarının yapılması sonucu kıyı alanlarının hızlı değişiminin yanı sıra doğal ve kültürel çevreler üzerinde 

büyük baskılar meydana gelmiştir. Bu baskılar; kıyıların tarihi ve kültürel mirasının bozulmasına, önemli 

kıyısal ekolojik yaşam alanlarının ve peyzajların yok olmasına, su kaynaklarının tehlikeye girmesine, deniz 
kirliliğinin artmasına ve bölgenin yerel kimliğinin değişmesine neden olmaktadır. 

Bu bildirinin amacı, turizm kentleşmesinin baskın olduğu Alanya ilçesinin değişimininin 

değerlendirilmesidir. Turizm kentleşmesi ve çevresel etkileri ile ilgili literatür incelenerek kıyı planlaması ve 

yönetiminin temel özellikleri ve turizm kentleşmesinin göstergeleri açıklanacaktır. Alanya ilçesinin tarihsel 

değişimi harita ve görsellerle açıklanacak ve sürdürülebilir kent planlama bağlamında değerlendirmeler 
yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kentleşme, Kıyı Planlaması, Alanya. 

 

ABSTRACT 

Urbanization showing a rapid increase in Turkey after 1950 due to the growing and changing economy 
dynamics of Turkey has shaped today's coastal cities by bringing fundamental changes. One of the 
urbanization models is a model that can be called "tourism urbanization". Tourism in Turkey has been an 
important factor in the development and growth of the cities. Especially in the 1950s and 1960s, meanwhile 
tourism developments was providing positive contributions to the economies of the settlements, unprepared 
and unplanned development began to attract attention due to the fact that tourism reached to a disturbing 
dimension over time. 

The Mediterranean basin has always been a center of attraction, with its climatic characteristics, historical 
values, unique natural areas and coastal areas. Especially with Tourism Incentive Law of 1982 in Turkey, 
cities located in the Mediterranean region received more attention on a global scale. Due to uncontrolled 
coastal tourism, tourism facilities built on the coastal and natural areas, widespread use of the second estate, 
large infrastructures coastal areas have been scene to a rapid change and natural and cultural environments 
have undergone a great presure. These pressures have led to the deterioration of the historical and cultural 
heritage of the coasts; the destruction of important coastal ecological habitats and landscapes, the threating of 
water resources, the increase of marine pollution and the lose of local identity. 

The aim of this paper is to evaluate the change of the Alanya district, which is dominated by tourism 
urbanization. The literature on tourism urbanization and its environmental effects will be examined and the 
basic characteristics of coastal planning and management and the indicators of tourism urbanization will be 
explained. The historical development of the Alanya district will be given with the maps and other visual 
materials, the evaluation will be done in the context of sustainable urban planning. 

Key Words: Tourism, Urbanization, Coastal Planning, Alanya. 
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1. GİRİŞ 

Dünya genelinde kentleşme hareketleri hızla devam etmektedir. Henüz 1950 yılında kentleşme oranı yalnızca % 30 iken 
2010’a gelindiğinde bu oranın % 50’ye ulaştığı görülmektedir. Yapılan nüfus projeksiyonlarına göre 2050 yılında kentlerde 
yaşayan nüfusun % 68 olması beklenmektedir ve Türkiye 94 milyon 585 bin olarak tahmin edilen nüfusuyla, 187 ülkenin 

nüfus yoğunluğu sıralamasında 21. sıradan 19. sıraya gelecektir (United Nations, 2017). Bu tahminler Türkiye’de hızlanan 

bir kentsel büyüme eğilimi olduğunu göstermektedir.  

Bradshaw ve Fraser’a göre ekonomik açıdan bakıldığında, kentsel alanlarda yaşayan nüfusun payındaki artışlar, 

modernleşme ve sanayileşmenin doğal bir yan ürünü olarak kabul edilir (Lou vd., 2016:26). Nitekim gelişen ve değişen 

ekonomi dinamiklerine bağlı olarak Türkiye’de 1950 sonrasında çok hızlı bir artış gösteren kentleşme, geniş bir alanda 

köklü değişimler meydana getirerek günümüz kentlerini şekillendirmiştir.  

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız kazanan kentleşme süreci, birçok ülkede kentlerde yaşamanın ekonomik, 

sosyal ve kültürel cazibesine bağlı olarak aldığı göçler dolayısıyla nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur. Özellikle 

işgücü istihdamı konusunda çekim merkezi haline gelen kentler, çevrelerinden yoğun şekilde göç almaktadır. Ekonomik 
sektörler arasında mekansal ve sosyo-kültürel değişimi en fazla gerçekleştiren sektör turizm sektörüdür. Etkileri yerel ve 

bölgesel ölçekte görülebilen turizm sektöründen en fazla zarar gören alanlar doğal alanlar olmakla birlikte, kentsel alanlar 

da sektörün gelişiminden oldukça etkilenmektedir. Bununla birlikte, kent, kentleşme, kentlilik bilinci kavramları ile turizm 

olgusu, birbirini tetikleyen ve dönüştüren olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır (Öztürk, 2009:1). 

Yakın zamana kadar geleneksel sanayi merkezlerine yönelik göçlerin egemen olduğu kentleşme, ülkemizdeki mevcut 

kentleşmenin temelini oluştururken; buna, kaynağını tarım ve turizm faaliyetlerindeki gelişmelerden alan kentleşme 

modellerinin eklendiği gözlenmektedir. Bu kentleşme modellerinden biri de ülke ekonomisinde büyük bir pay alan turizmin 

getirdiği “turizm kentleşmesi” veya “turistik kentleşme” olarak adlandırılabilecek bir modeldir.  

Türkiye’de turizm, kentlerin gelişme ve büyümesinde oldukça önemli bir faktör olmuştur. Türkiye’nin aktif dış turizmi 

özellikle 1980’lerden itibaren önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan gelir 

kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. Özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda turizmin gelişmesi yerleşmelerin 

ekonomilerine olumlu katkılar sağlarken, hazırlıksız ve plansız gelişim zamanla turizmin rahatsız edici boyutlara 

ulaşmasıyla dikkat çekmeye başlamıştır. 

Mullins (2003)’e göre kentlerin sahip olduğu özel alanlar, sosyo-kültürel yapılanmalar ve ortaya çıkardığı özgün mekansal 

değişimler, kentin sahip olduğu veya bağlı olduğu doğal alanlar, kültürel imgeler ve tarihi yapılar turizm faaliyetinde 

bulunmak isteyen kişilere mekanlar yaratmaktadır. Bu özellikleri ile kentler, sahip olduğu çeşitli mekansal yapıları ile 

turizmi teşvik etmektedirler. Türkün (2007)’de belirtildiği gibi, turizmin kentleşmeye etkileri, ulusal ve kentsel 

bağlamlarda, kimi zaman ortak, kimi zaman da mekana özgü dinamiklere bağlı olarak açıklanabilmektedir. Bu ortak 
dinamiklerden en önemlisi, turizmin özellikle kıyı alanlarında kentleşmeye iki yönlü olarak neden olduğudur. Birincisi yöre 

halkının ve bölge ziyaretçilerinin talebi doğrultusunda değişen fiziksel mekanlardır. Bu durum “kent turizmi” kavramını 

doğururken, ikincisi, kentleşmenin daha geniş bir sürecin parçası olarak kabul edildiği ve kentsel alanlardaki belirli 

bölgelerin turizm alanları olarak kullanılmasının katkı sağladığı kentleşme biçimi olan “turizm kentleşmesi” olarak 

adlandırılan turizm merkezlerinin oluşturulmasıdır (Öztürk, 2009:14). 

Kentlerin sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerin, ziyaretçilerin beklentilerini karşılamada yeterli unsur olmaması 

nedeniyle, bu mekanlar birçok turistik altyapı ve üstyapı servisleriyle desteklenmektedir. Kentsel alanlarda bu servislerin 

gelişmesi turistik çekim unsurunu artırarak, turizmin ciddi boyutlarda çevresel değişimler gerçekleştirmesine sebep 
olmaktadır. Bu değişimlerin başında; turizm merkezlerinin gelişmesi ve değişmesi, kentlerde altyapı ve turistik servislerin 
gelişmesi ve ikinci konutta artış gösterilebilir. Bu doğrultuda turizm sektörünün neden olduğu dönüşümlerin en fazla 

görüldüğü fiziksel alanlar, çoğunlukla kitle turizmine kaynak oluşturan kıyı alanlarıdır. Turizmin sağladığı ekonomik 

getirilerin göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşması, günümüzde niteliksel olarak kıyı alanlarında önemli çevresel 

bozulmalara neden olmuştur. Bu durum fiziksel ve sosyal çevreyi etkilemekle birlikte, Akdeniz’deki kıyı yaşam kültürünün 

ve bu kültürün ürünü olan yerleşmelerin gelecek nesillere aktarılmasında tehdit edici olumsuz etkiler yaratma sürecini de 

başlatmıştır. Ülkemizde doğal çevresel kaynakların tükenebilir ve geri getirilemez nitelikte olduğu göz ardı edilerek, 

ekonomik çıkarlar doğrultusunda yanlış yönetim planlarının hayata geçirilmesiyle, özellikle turizm sektöründe görülen 

baskın yapılanma biçimi, doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi ihmal edilerek sürdürülebilir biçimde 

kullanılmamasına sebebiyet vermektedir.  

Kıyı alanlarının ve deniz ekosisteminin etkileşiminde olması sebebiyle ortaya çıkan çekicilikler, imkanlar ve potansiyeller 

insanoğlunun bu alanlara olan ilgisini artırmıştır. Geçmişten günümüze kadar insanoğlunun yerleşme başta olmak üzere 

tarım, ulaşım, sanayi, turizm gibi birçok faaliyetini kıyı alanlarında yapması, bu alanlara olan ilginin göstergesidir 

(Oğuztürk, 2016:1). Ancak kıyıların doğal yapısı beşeri faaliyetleri sınırlandırmaktadır. Ancak bazen beşeri müdahaleler bu 

sınırları aşmakta ve kıyıların doğal yapısını değiştirerek kıyı alanlarında her türlü faaliyete olanak sağlamaktadır. Kıyı 

alanlarında oluşturulan bu faaliyetler kıyının bütün unsurlarını etkilemektedir. Buna bağlı olarak kıyı alanlarının doğal 

niteliğini bozucu boyutlara ulaşan bu faaliyetler, yenilenmesi çok zor olan kıyı alanlarını yoğun şekilde tahrip etmektedir 

(Uzun, 2014:2034). 
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UNEP (2010)’in belirttiği üzere kontrolsüz kıyı turizmi; kıyı ardı ve doğal alanlara inşa edilen turizm tesisleri, ikinci 

konutun yaygınlaşması, kentsel alanlar ve tesislere hizmet eden havaalanı, yollar ve limanlar gibi büyük altyapı 

çalışmalarının yapılması ile kıyı alanlarının silüetinin hızlı değişiminin yanı sıra doğal ve kültürel çevreler üzerinde büyük 

baskılar meydana gelmektedir. Bu baskılar; kıyıların tarihi ve kültürel mirasının bozulmasına yol açmakla birlikte; önemli 

kıyısal ekolojik yaşam alanlarının (kumullar, sulak alanlar vb.) ve peyzajların yok olması, su kaynaklarının tehlikeye 

girmesi, deniz kirliliğinin artması ve bölgenin yerel kimliğinin değişmesine neden olmaktadır. Bütün bu olumsuz etkilerine 

rağmen turizm dünyanın hızla gelişen sektörlerinden birisi olarak önemini korumaktadır (Naycı, 2009:83). Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de kıyı ve deniz alanlarının doğal, tarihi ve kültürel değerleri, kentsel baskı ve kirlilik tehdidi 
altındadır. 

 

2. TURİZM KENTLEŞMESİNİN KIYI KENTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA ÖRNEĞİ 

2.1. Araştırmanın Konusu, Amacı Ve Önemi 

Sahip olduğu iklimsel özellikler, tarihi değerler, benzersiz doğal alanları ve kıyı alanları olmak üzere Akdeniz havzası her 

zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Türkiye’de özellikle 1982 Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte Akdeniz Bölgesi’nde yer 

alan kentler küresel ölçekte daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Günümüzde, uluslararası turizm hareketlerinde kitle 

turizminin % 30’unu çeken Akdeniz ülkelerine 2017 yılının 8 ayı itibari ile 235 milyon turist giriş yaparken, Türkiye en 

çok ziyaret edilen Akdeniz ülkeleri arasında 5. sırayı almıştır. 

UNEP ve MAP (2015b)’de belirtildiği üzere sürdürülebilir turizm kavramı, Akdeniz havzası için büyük önem taşımaktadır. 

Akdeniz, okyanus bağlantısı dar, su yenileme kapasitesi sınırlı, kapalı bir deniz olup, kirlilik konusunda da hassas bir 
bölgedir. Ilıman iklimi ile geniş ekosistem ve farklı türler için ev sahipliği yapmaktadır. Bölgedeki yatırım ve gelişimi 

olumsuz etkileyen çatışmalar, kalkınma düzeyleri ve ülkeler arasındaki yaşam standartları farklılıkları, aynı zamanda 
Akdeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliğin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda özellikle son yıllarda 

sürdürülebilir gelişme ve turizm ilkesine bağlı olarak; uluslararası örgütlerin kıyılarda koruma kullanım dengesini gözeten 

turizm yaklaşımlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar ivme kazanmıştır. Bölgenin kırılgan yapısı, iklim değişikliği 

hassasiyet ile daha da artmış, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu'nda, iklim 

değişikliği tarafından etkilenen en hassas ekosistemler arasında Akdeniz havzası yer almıştır (Dündar, 2017:190). 

Bu noktadan hareketle bildirinin amacı, turizm kentleşmesinin etkin olarak görüldüğü Antalya’nın Alanya ilçesinin turizm 

kentleşmesine yönelik değişimininin değerlendirilmesidir. Bu çalışma, 1975-2017 yılları arasında Antalya’nın Alanya 

ilçesinin zamana göre değişim verisi ile turizmin gelişimi ve kentleşme arasındaki ilişkinin niteliğini incelemeye ve 

tanımlamaya çalışmaktadır. Çalışmanın temel hedefleri şunlardır:  

 Alanya ilçesinin turizme bağlı kentsel değişimini gözden geçirmek; 

 Kentleşmenin turizmin gelişimini ve kentleşme ile turizmin gelişmesi arasındaki ilişkinin doğasını nasıl belirlediğini 

analiz etmek; 

 Turizme bağlı kentleşmenin kıyı ekosistemini etkilemedeki önemini değerlendirmek. 

2.2. Materyal 

Çalışma alanı Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden ve marka kentlerinden biri olan Antalya’nın Alanya ilçesi ve 

turizm yerleşmelerinin yaygın olduğu kıyı ve çevresini kapsamaktadır. 

Araştırmanın ana materyalini, 

 1975 ve 2017 yıllarına ait Alanya hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri 

 Alanya İlçesi 1/25.000 ölçekli imar planı ve plan raporu 

Yardımcı materyali ise, 

 Turizm kentleşmesi ve kıyı alanları ile ilgili kitap, makale ve bilimsel araştırma sonuçları, yazılı ve sözlü kaynaklar, 
Alanya kıyı alanları ile ilgili yapılmış araştırma, makale ve tezler,  

 Araştırmanın yöntem ve içeriğine ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda yurtdışından elde edilen, bilimsel makaleler 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, gerekli analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi için çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan elde edilen, her türlü bilgi ve belge çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. TÜİK, Antalya Valiliği'nden 

elde edilen nüfus ve sosyo-ekonomik veriler, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), ve Antalya İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü'nden sağlanan turizm ile ilgili verilerden yararlanılmıştır. 
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2.3. Yöntem 

Çalışma, birbirini tamamlayan farklı aşamalarda gerçekleşmiştir. Bunlar; veri toplama ve hazırlama, sınıflandırma, analiz 

ve değerlendirme olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır. 

Şekil 1. Yöntem Akış Şeması 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırmanın birinci aşaması araştırma alanıyla ilgili verilerin toplanmasıdır. Bu aşamada arazi incelemelerinin yanısıra 

daha önce yapılan çalışmalar incelenerek; çalışma alanı ve yöntemle ilgili tezler, araştırma projeleri, makaleler ve 

kitaplardan bilgi edinilmiştir. Kuramsal bilgiler bölümünde, turizm, kentleşme ve kıyı kavramları ve turizmin çevresel 

etkileri ele alınmıştır. Veri hazırlık aşamasında ise Alanya ilçesinin 1/25.000 ölçekli imar planı ve plan raporları 

incelenmiş, Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen 1975 ve 1978 yıllarına ait hava fotoğrafları ile 2017 yılı uydu 

görüntüleri CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılarak Arc-Gis Programı yardımıyla mekansal haritalar üretilmiş ve 

Alanya ilçesinin kıyı ve çevresinin arazi kullanım açısından yıllara göre değişimi ortaya konulmuştur. 

Alanya ilçelsinde zamana bağlı olarak arazi kullanımı ve örtüsündeki  (AK/AÖ)  değişimin belirlenmesi ve kıyı 

kullanımına olası etkisinin ortaya konulabilmesi amacı ile yürütülen bu çalışmanın sınıflandırma işlemine geçmeden önce, 

çalışma alanına ait halihazır arazi kullanım türlerinin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada 1/25000 ölçekte 

tanımlanabilen CORINE lejantı esas alınmıştır (Heymann,1994). Bu kapsamda bölgenin ekolojik ve sosyo-kültürel 

durumları da dikkate alınarak ve CORINE’e göre, arazi kullanım sınıfları lejantı oluşturulmuş ve CORINE’e göre 

oluşturulan Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü (AK/AÖ) lejantı, 2.  Düzeyde yedi ana sınıf olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda CORINE’e göre ve oluşturulan arazi kullanım sınıfları şeması Çizelge 1’ de verilmiştir. 

Çizelge 1. CORINE’e Göre Belirlenen Arazi Kullanım Sınıfları Şeması. 

Seviye 2 Seviye 3 

Kentsel Doku 
Sürekli şehir yapısı 

Kesikli şehir yapısı 

Karışık Tarımsal Alanlar Sera Alanları 

Meyve Bahçeleri 
Narenciye, Zeytinlik 

Muz Bahçeleri 

Ekilebilir Alanlar Kuru-Sulu Tarım 

Ormanlar Karışık Ormanlar 

Kumsal ve Kayalık Alanlar Dere Yatağı, Sahil, Kumul 

Su Yüzeyi Su Yüzeyleri 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

Veri Toplama ve 
Hazırlık 

İmar Planı 

Arazi Gözlemleri 

Uydu Verileri 

AK/AÖ sınıflarının 

CORINE’e göre 

Belirlenmesi 
Sınıflandırma 

Analiz Analiz 

Değişim ve Etkileşim Değerlendirme ve Sonuç 

1 

2 

3 

4 
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2.4. Literatür İncelemesi 

Burak ve ark. (2004), “Impact of urbanization andtourism on coastal environment” başlıklı çalışmalarında kentleşme ve 

turizmin kıyı bölgeleri üzerindeki etkilerinin, genel olarak, sorunlu bölgelere, Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerine, aşırı 

tüketime bağlı olarak kıyı akiferlerinin tuzlanması gibi konulara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeden sonra (örn. Ceşme) 

ve kıyı şeridi boyunca tarım arazilerinin kaybına neden olan çok katlı binaların yoğun inşaatı (örneğin Mersin) 

vurgulanmakta ve Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerini daha fazla bozulmadan korumak ve korumak için araçlar 

önerilmektedir. 

Akış (2007), “Alanya’da Turizm ve Turizmin Alanya Ekonomisine Etkisi” başlıklı çalışmasında turizmin bölge 

ekonomisine olumlu yönde etkilerini değerlendirirken, diğer yandan kitle turizmi için gerekli altyapı ve üstyapı 

servislerinin çevresel etkilerine de değinmiştir. Turizmin büyük ekonomik getirilerinin yanısıra kent dokusunu ve doğal 

çevreyi değiştiren baskın güç olduğu tartışılan çalışmada, Alanya ilçesinde yaşanan ekonomik ve ekolojik köklü değişimler 

ele alınmıştır. Buna göre kitle turizmi Alanya’yı ekonomik olarak zenginleştirirken, geçmişte tarımsal yönüyle kuvvetli 

olan ilçe özellikle yaylalarda çoğalan yapılaşmayla bu özelliğini kaybetmektedir. Kıyı bandı boyunca yüksek katlı blok 

yapıların inşa edilmesi ilçenin kentsel dokusunu değiştirmenin yanısıra iklimsel açıdan da farklılıklara sebep olmuştur. Bu 

durum aynı zamanda kıyı bandında yer alan tarihi dokuyu da etkilemektedir. Turizmin bölgeyi cazibe merkezi haline 

getirmesi sebebiyle ikincil konutta artışların olması rant oluşturmuş ve kıyı çevresinde yığılmalara sebebiyet vermiştir. Bu 

sebeple kumullarda kayıplar meydana gelmiştir. 

Hamamcıoğlu ve Kerestecioğlu (2007) Antalya İçkale Mahallesi, Alanya Hisariçi Mahallesi ve Girne Tarihi Liman 

Mahallesi’ni konu aldıkları çalışmalarında topoğrafyasını koruyan Ortaçağ Limanları’nda turizmin çevresel etkilerini 

değerlendirmişlerdir. Turizmin çevresel etkilerinin sınıflandırmasında H. Green – C. Hunter (1995) ve Funda 
Kerestecioğlu’nun (1999) oluşturduğu modelden yararlanılmıştır. Doğal yapı ve yapılı çevre; fiziksel verileri oluştururken; 

sosyal çevre; işletme sahiplerinin ve yöre halkının ekonomik aktiviteye -turizme- katılım şekillerinin sorgulanması 

başlıklarında gelişmiştir. Çalışmada, yapılan yatırımların tarihi dokuyu bozduğunu ve sağlanan ekonomik refahın ikinci 
konuta yönelimi artırdığı böylece sürekli kullanılmayan betonarme yapıların kıyılarda yığılmaya sebep olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Naycı (2009) Kıyı Alanlarında Kitle Turizmi: Türkiye’de Kalkınma Planları Bağlamında Kıyıların Dönüşümü Ve Tarihi-
Doğal Çevreler başlıklı makalesinde Türkiye’de kıyı alanları ve kitle turizmine yönelik geliştirilen ulusal politikaların 

tarihsel gelişimi ve bu politikaların kıyıların doğal ve kültürel mirası üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Çalışma 

kapsamında planlı dönem olarak adlandırılan 1960 ve sonrası kalkınma planları ile ilgili ilişkili ulusal mevzuattaki 

gelişmeler ve kıyılardaki turizm yatırımlarının yarattığı sorunları değerlendirmeye yönelik Akdeniz Bölgesi’nden seçilen 

Adana, Mersin, Antalya ve Muğla illeri bağlamında kıyılardaki mevcut durum aktarılmıştır. Buna göre ilk yıllardan itibaren 

kalkınma planlarında öncelikli hedef olarak belirtilmiş olsa da kıyıların ikinci konut gelişmesi ve yoğun turizm yapılarına 

karşı korunması başarılamadığı ve bu noktada en büyük etken kıyıların kullanım ve planlama şartlarını belirleyen Kıyı 

Kanunu’nun çok geç kalmış olması sebep olarak belirtilmiştir. 

Kapluhan (2014) “Tükiye’de Turizme Bağlı Kentleşmelere Farklı Bir Örnek: Milas (Muğla)” başlıklı makalesinde 

Türkiye’de turizm odaklı kentleşmelerden farklı bir özellik arz eden Milas’ta kentleşmeyi tarihsel süreçte inceleyerek, 

farklılıkları ve nedenlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışma sonucunda Milas kent merkezinin önemli bir turizm bölgesi 

olan Bodruma yakınlığı ile bir potansiyele sahip olsa da daha çok bir transit geçiş bölgesi olarak kaldığı ve turizm 

potansiyelini tanıtımın yetersiz kalması, kent merkezine olan çekiciliğin sağlanamaması gibi sebeplerden dolayı 

değerlendirilemediğine değinilmiştir. Bu da kentleşme açısından Türkiye’de turizm odaklı kentlerden ayrılmasına neden 

olmaktadır.  

Işık ve Zoğal (2017) Antalya’da yürüttükleri çalışmalarında turizm kentleşmesi kavramını ele alarak kavramsal açıdan 

diğer kentleşme biçimlerinden ayıran temel özellikleri incelemişlerdir. Antalya’daki turizm kentleşmesinin, Türkiye’nin 

diğer önemli kentlerinden farkını ortaya koyabilmek için nüfus artış hızı ve göç verileri, işgücünün hem miktar hem de 

yapısal değişimini ortaya koyan veriler, yabancı nüfus ve onların mülk edinimleri, turist ve turizm tesislerine ilişkin veriler 
kullanılarak, iller arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Antalya’nın 1980 sonrasında turizme dayalı 

olarak ortaya çıkan ekonomik yapılanmaya, hem nüfusta hem de işgücünde hızlı bir büyümeye sahip olduğunu ortaya 
koymuştur.  

Luo ve ark. (2016) “An Analysis of Tourism Development in China From Urbanization Perspective” başlıklı 

makalelerinde, 1994-12010 dönemi için Çin'deki Guangdong Eyaleti'nin zamana bağlı değişim verileri kullanılarak, 

kentleşme ve turizm gelişiminin tarihsel süreci incelenmektedir. Araştırma sonuçları, turizm gelişimi ve kentleşme 

arasındaki ilişkiyi inceleyen sistematik bir analize dayanmaktadır. Bu çalışma, kentleşmenin, genel olarak turizm gelişimini 

artırmasına rağmen, her türlü turizm gelişimini tek tipte etkilemediğini göstermektedir. Sonuçlar, kentleşmenin iç turizmin 

gelişmesi için önemli bir faktör olduğunu, ancak Çin'de yabancı turizm gelişimi için önemli olmadığını göstermektedir. 
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3. BULGULAR 

3.1. Coğrafi Konum ve Yapısı 

Araştırma sahasını oluşturan Alanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesin'deki Antalya ilinin doğusunda yer alan bir turizm 

ilçesidir. Şehir merkezine uzaklığı 135 kilometredir. Türkiye'nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 175.658 hektarlık bir 

alana sahiptir ve 2015'te nüfusu 291.643 kişidir (Alanya Kaymakamlığı, 2018). Alanya, batısında Manavgat (Antalya); 

kuzeyinde Gündoğmuş (Antalya); kuzeydoğusunda Taşkent (Konya) ve Hadim (Konya); doğusunda Sarıveliler (Karaman) 

ve Gazipaşa (Antalya); güneyinde Akdeniz’le çevrilidir (Şekil 2-3).  

Alanya’nın kuzeyinde Torosların uzantısı olan dağlık ve platoluk kısmında bulunan yayla kesiminin denizden yüksekliği 

1000 metre civarındadır. Güneyde etrafı 6500 metre uzunluğunda surlarla kaplı Alanya yarımadası yer almaktadır. 

Yarımada, ovalarla Toroslar’dan ayrılmıştır. Denizden kuzey yönüne geçit vermeyen Toroslardan İç Anadolu’ya Koçdovat 

Gediği, Kuşyuvası, Yelköprü, Dim ve Alara Çaylarından adlarını alan Dim ve Alara vadilerinden geçmek mümkündür. İç 

Anadolu ile bağlantısının güç olması ve kıyıdan çok dik bir profille yükselen Alanya yarımadasının doğusunda tabii bir 

limana sahip olması zaman içinde bölgede deniz ulaşımının gelişmesine neden olmuştur. Gerek karayolu, gerekse hava 

yolu ile Ulusal ve Uluslararası merkezlerden Alanya’ya ulaşım genellikle Antalya üzerinden karayolu ile sağlanmaktadır 
(Alanya Kaymakamlığı, 2018). 

Şekil 2. Alanya İlçesinin Ülke Ve Bölgedeki Konumu 

 

Kaynak: www.cografyaharita.com 

Şekil 3. Alanya İlçe Haritası 

 

Kaynak: www.oneworldmap.com 
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3.2. Arazi Durumu 

Alanya’nın toplam yüzölçümü 175.678 hektardır. Bunun % 16,45 i olan 28.880 hektarını tarım, % 6,26’ı olan 9.860 

hektarını çayır ve mera, % 65,48’i olan 115.013 hektarını fundalık ve orman, % 0,10 olan 185 hektarını su yüzeyi, % 

11,70’i oluşturan 20.560 hektarını da tarım dışı alanlar ve meskun sahalar oluşturmaktadır. İklimi ve konumu ile Akdeniz 

bölgesinin en verimli topraklarına sahip bir yöresidir. Bu nedenle de yetişen bitki türleri çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz 
bölgesinin en fazla orman zenginliği Antalya ili sınırları içindedir. Alanya’da bulunan ormanlar ülke ormanlarının % 

0,5’ini oluşturmaktadır. (Alanya Kaymakamlığı, 2018). 

3.3. Turizm ve Kaynak Değerleri 

Antalya turizm amaçlı olarak kullanabilecek kaynak potansiyeli açısından zengin bir kenttir. Kıyılar, koylar ve plajlar, 

deniz ve yat turizmine çok elverişlidir. Orman alanlarının yayılımı ve yarattığı biyoçeşitlilik, milli park alanlarının varlığı, 

iklim koşullarının turizm mevsiminin uzun olmasına olanak sağlaması, antik yerleşmeler, arkeolojik sitler, kentsel doku ve 

kentsel sitlerin yarattığı kültürel birikim, dağların kayak, trekking, akarsuların rafting gibi doğa sporlarına imkan vermesi, 
ilde turizm gelişmesinin başlıca kaynaklarını oluşturmaktadır (Manavoğlu, 2013:70). 

 

Şekil 4. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Bölgelere Dağılımı  Şekil 5. Türkiye’de Turizm Bakanlığı’ndan Işletme Belgeli 

Tesislerdeki Yatak Kapasitesinin Bölgelere Dağılımı (%) 

 
 

Kaynak: Emitt, 2016. 

 

Kaynak: Emitt, 2016. 

Akış (2007)’ın çalışmasında belirttiği üzere Alanya’yı turizm varlıkları bakımından zengin kılan birçok doğal, tarihi ve 

beşeri unsurları vardır. Bunlardan özellikle doğal varlıklar oldukça dikkat çekici nitelikte olup, birçok plaj, mağara ve 

yaylaya sahiptir. Doğal kıyı peyzajıyla bütünleşen tarihi dokusuyla da hem doğal hem kültürel zenginlikleri bir arada 
bulunduran ender kıyı kentlerinden birisidir. Alanya Kalesi, Kızılkule, Tersane, Tophane, Sinek Kalesi, Süleymaniye Cami 

ve Karamanoğlu Alaaddin Türbesi gibi birçok tarihi alana ev sahipliği yapmaktadır. 

Yaklaşık 70 km’lik bir plaj uzunluğuna sahip Alanya ilçesinin en önemli plajları batıdan-doğuya; Yeşilköy, İncekum, 

Avşallar, Türkler, Konaklı, Ulaş, Demirtaş ve Seki’dir. Alanda aynı zamanda Aydap ve yakınlarında bazı küçük koylar yer 

almaktadır. 

Alanya’nın en önemli zenginliklerinden birisi kıyıdan hemen sonra yükselerek 3000 metre yükseltiyi bulabilen dağlardır. 

Bu dağlar aynı zamanda araştırma alanının iç kesimlerle bağlantısını engelleyen kütlelerdir. Alanya’yı iç kesimle, kendi 

sınırları içersinden, bağlayan en önemli geçit “Dim Çayı Vadisi” ve hemen devamında yer alıp Göksu Irmağı’na birleşen 

“Gevne Çayı Vadisi”dir. Birbirinin devamı durumunda olup, kabaca kuzeydoğu güneybatı istikametinde uzanan bu eşik 

yaz ve kış aylarında önemli bir geçittir. Alara Çayı ise Alanya’nın batı kesimini iç kısımlara bağlayan diğer geçittir. 
Bölgede bulunan yaylalardan bazıları ise; Gedevet Yaylası, Gökbel Yaylası, Köprübaşı Yaylası, Çayarası Yaylası, 

Söbüçimen Yaylası, Cikcilli Yaylası ve Bozbelen Yaylası’dır. 

İlçede turizm hareketlerinin başlama nedeni olarak 1948 yılında bulunan ve 1954 yılında Sağlık Turizmi’ne sunulan 

Damlataş Mağarası olarak gösterilmektedir. Günümüzde de yoğun bir ilginin bulunduğu Damlataş Mağarası yanında 

Alanya’yı turizm için cazip kılan başka mağaralar da vardır. Bu mağaralar sarkıt, dikit, sütun oluşumları gibi güzellikleri 

yanında uzunlukları ile Türkiye’nin en önemli mağaralarındandır. Bunlardan; Dilvarde (Kale) Burnu’nda deniz kıyısında 

Fosforlu Mağara, Korsanlar Mağarası ve Aşıklar Mağarası bulunmaktadır. İç kısımda Dim Mağarası ve Kadıini Mağarası 

bulunur. Damlataş Mağarası başta olmak üzere, bu mağaralar oldukça fazla turisti bölgeye çekmektedir. 
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3.4. Arazi Kullanımı 

Çalışmada, arazideki çevresel kullanımlara bağlı değişimlerin belirlenmesi, özellikle çalışmanın temel materyali olan 

turizm kentleşmesinin yıllara göre değişiminin ortaya konulması, bu kapsamda doğal kaynakların optimum fayda 

gözetilerek koruma-kullanma dengesi çerveçesinde yönetilmesi ve ilgili politikaların oluşturulmasına yönelik verilerin 

oluşturulmasını hedefleyen AK/AÖ belirleme hiyerarşisi için CORINE (Coordination of Information on the Environment) 
sınıflandırması kullanılmıştır.  

Çalışmada, Alanya kıyı bölgesinin 1982 Turizmi Teşvik Kanunu’ndan önceki durumu ile (1975) günümüze kadar geçen 

süreçte değişim ve dönüşümünün uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belirlenmesi hedeflendiği için, 

öncelikle alandaki AK/AÖ yüzde değişimleri belirlenmiş ve analiz edilmiştir (Çizelge 2.). 

Çizelge 2. Arazi Örtüsünün yıllara göre değişimi. 

 1975 (m2) 2017 (m2) Toplam Değişim 
(m2) 

Sürekli Şehir Yapısı 647583 7973482 +7.325.899 

Kesikli Şehir Yapısı 589489 415296 -174.193 

Karışık Tarımsal Alanlar 4524975 1067563 -3.457.412 

Meyve Bahçeleri 2345095 755656 -1.589.439 

Ekilebilir Alanlar 177189   

Ormanlar 3735351 2044534 -1.690.817 

Kumsal ve Kayalık Alanlar 649291 486821 -162.470 

Su Yüzeyi 74379   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Çizelgeden de görüleceği üzere çalışma alanındaki orman arazileri ile yerleşim alanları arasında doğrudan negatif bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Nitekim 1975 yılında 3.735.351 m2 olan orman arazileri, 2017 yılına kadar olan süreçte hızlı bir 

azalış göstererek 1.690.817 m
2 

ye düşmüştür. Bu alanlar 1975’te toplam alanın yaklaşık %30’unu kaplarken, 2017 yılında 

%16’ya gerilemiştir. Buna karşılık 1975 yılında 1.237.072 m
2 

olan yerleşim alanları, 2017’de 8.388.778 m
2 

ulaşarak hızlı 

bir artış göstermiştir. Dolayısıyla elde edilen yazılı verilerin de bölgedeki nüfus ve turistik taleplerdeki artışa dikkat çekiyor 
olması (TUİK 2016), bu nüfusu karşılayacağı düşünülen konut ve tesislerin artmasına, bunun yanında yerleşim alanları için 

gerekli olan arazi parçalarının temininde orman arazileri üzerine yoğun bir baskı olduğu sonucunu doğurmaktadır. Nitekim 
yerleşim alanlarının 1975 yılından 2017 yılına kadar yaklaşık 8 kat büyümüş olması bu olguyu desteklemektedir (Şekil 6). 

Şekil 6. Arazi Örtüsü Sınıflarının Yıllara Göre Değişim Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 6’da görüldüğü üzere, karışık tarımsal alanlar, meyve bahçeleri, orman arazileri ve kumsal ve kayalık alanlardaki 

azalış ile sürekli şehir yapılarındaki artış doğru orantı göstermektedir. Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden olan 

Alanya kıyı ve çevresinde kentleşme oranının 1982 sonrası “turizm planlaması” çalışmalarından sonra hızlı bir artış 

gösterdiği ve kent yüzeyinin % 62’sini kapsadığı görülmektedir. 

Elde edilen bu bulgu, çalışma alanında turizmin gelişmesi açısından olumlu bir durum olarak görülse bile, özellikle orman 

arazileri ve kumul alanlarında turistik tesislerin ve kentleşmenin hızlı artışı nedeni ile sahile yakın kesimlerde önemli 

ölçüde değerli arazi kayıpları olduğu ve bu alanların kentleşme tehdidi altında olduğu olgusunu güçlendirmektedir (Şekil 7-
8). 

Şekil 7. Çalışma Alanı 1975 Yılı Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 8. Çalışma Alanı 2017 Yılı Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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SONUÇ 

Gelişen ekonomik dinamiklere bağlı olarak dünya genelinde özellikle 1970’lerden sonra başlayan “turizm planları” başta 

Akdeniz ülkelerini çevre ve kültürel alanlarda yarattığı baskılar ile oldukça etkilemiş ve turizmin yapıcı yönünün yanında 

yıkıcı etkisi giderek görülmeye başlamıştır. “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” raporunda da Türkiye’nin turizm sektöründe 

içinde bulunduğu durum değerlendirilerek, kitle turizmine yönelik gelişmelerin plansız gerçekleştiği, Antalya, Muğla ve 

Aydın kıyı kesimlerinde tatil turizminin doygunluğa ulaştığı ve turizm planlamasında bütüncül yaklaşımlardan uzak 

uygulamaların özellikle kıyı bölgelerinde büyük tahribatlara yol açtığı vurgulanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2007:2). Özellikle 1982 Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte Akdeniz ve Ege kıyılarında hızla artan yığılma, kıyı gerisi ve 

çevresinde çarpık kentleşme ve yapılaşma, ormanlık alanların tahribatı ile birlikte birçok çevre sorununu beraberinde 

getirmiştir.   

1980’lerin ilk yarısı doğal-kültürel alanların ve kıyıların korunmasına yönelik yasal düzenlenlemelerin hız kazandığı bir 

dönem olsa da aynı zamanda, önceki dönemlerde öncelikli hedef olarak kitle turizmine yönelik yapılaşmanın hızla arttığı 

ve turizmin tahribat etkisinden çok ekonomik getirilerinin vurgulandığı bir dönem olmuştur. Bu gelişmelere yönelik 

turizmin gelişmesinde öncelikli yöreler olarak Güneybatı Ege ve Batı Akdeniz (Antalya ve Muğla) başta olmak üzere pek 

çok kıyı bölgesinde turizm merkezleri ilan edilmiş ve ulaşım, altyapı projeleri hızla hayata geçirilmiştir. V. Kalkınma 

Planı’nda (1985-1989); önceki planlardan farklı olarak çevreye duyarlı turizm politikalarının geliştirilmesi amacıyla 

mevcut turizm türlerinin çeşitlendirilmesi vurgusu yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye‟nin tabii, tarihi, arkeolojik ve kültürel 

özellikleri ile sahip olduğu turizm potansiyelinin ekolojik dengeyi koruma ve çevreyi temiz ve sağlıklı tutma ilkeleri 

doğrultusunda değerlendirileceği belirtilmektedir. Kitle turizmine öncelik verilecek ancak bireysel turizm de ihmal 
edilmeyecektir. Doğal ve kültürel çevre değerlerinin turizm amaçlı kullanımından koruma stratejileri ile turizm geliştirme 

stratejilerinin bütünleştirilmesi sağlanacaktır (madde 431). Bu dönemde, her ne kadar koruma ve turizm gelişme 

stratejilerinin bütünleştirilme çabaları ulusal politika düzeyinde tanımlanmışsa da; uygulamada turizm tesislerinin başta kıyı 

alanları olmak üzere doğal ve kültürel çevre üzerindeki baskılarına ilişkin yoğun çatışmalar yaşanmaktadır (Naycı, 

2009:89). 

Türkiye çeşitli dönemlerin bir arada bulunduğu tarihi mekanları, arkeolojik kalıntıları, kültürel dokusu, zengin doğal 

güzellikleri, önemli flora-fauna türleri ve kısmen korunmuş doğal çevresi ile benzer coğrafyalar içerisinde öne çıkan kıyısal 

miras alanlarına sahiptir.  Özellikle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Akdeniz gerek iklimi gerekse doğal peyzaj 

unsurlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak son 40 yıllık süreçte turizmde yaşanan gelişmeler doğrultusunda kıyı alanlarında 

uygulanan politikalar bu eşsiz alanların hızla bozulmasına sebep olmuştur. Her ne kadar kalkınma planlarında öncelikli 

hedef olarak kıyı alanları ve gerisinin korunması öncelikli strateji olarak belirtilmiş olsa da özellikle Güney Ege ve Batı 

Akdeniz kıyıları yoğun turistik yapıların ve ikinci konut yığılmasından korunamamıştır. Bu konuda en büyük etken 

kalkınma planlarında belirlenen koruma-kullanma dengesi hedeflerinin sağlanmaması ve kıyıların kullanım şartlarını 

belirleyen 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun geç yürürlüğe girmiş olmasıdır.  

Literatürde dikkate alınan göstergelerle parallel olarak bulgular da göstermektedir ki Alanya, turizm kentleşmesinin 

Türkiye’deki somut örneklerinden birisidir. Başka bir ifadeyle turizm, Alanya ilçesi için önemli bir endüstri haline gelmiş 

ve kenti birçok konuda etkileyerek değiştirmiştir. 1950'li yıllarda Damlataş Mağarası'nın şifalı havası nedeniyle sağlık 

amaçlı iç turizm hareketlerinin ortaya çıkması ve yine bu yıllarda Almanların yöreye gelmeye başlamasıyla Alanya 

turizmle tanışmıştır. Bireysel olarak seyahat eden turistlerin Alanya'yı ziyaret etmeleri 1970'li yıllarda ilçede ev 

pansiyonculuğunun gelişmesine yol açmıştır. 1982 yılında Turizmi Teşvik Kanunu'nun çıkarılmasıyla Alanya'nın doğu ve 

batısı turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve bu durum ilçede turistik yatırımlara hız kazandırmıştır. Başta konaklama 

tesisleri olmak üzere gerçekleştirilen turistik yatırımlarla o yıllarda başlayan kitlesel turistik hareketler bölgede yoğunluk 
kazanmış ve Alanya Türkiye'de kitle turizminin başladığı ilk yöre olmuştur. Bahsi geçen kanunların Alanya kıyılarına da 

oldukça fazla etkisi olmuştur. Kitle turizminin patlamasından önce tarımsal niteliğiyle öne çıkan Alanya kıyı bölgesi, 

yürütülen politikalar ve teşviklerle birlikte kıyı ardında yer alan tarımsal alanlarda daha yoğun olmak üzere meyve 

bahçelerinin hakim olduğu alanlarda, yoğun-sürekli şehir yapılarının plansız şekilde konumlandırılmasıyla bu niteliğinden 

uzaklaşmıştır.  

Bölgenin doğusunda bulunan Gazipaşa’ya uzanan kıyı kesiminde herşey dahil sistemdeki turistik yapılanmanın kıyı 

silüetinde daha baskın olduğu görülmektedir. Bu alanlarda ticari sirkülasyonun artması aynı zamanda arazi değerlerinin 

artmasına ve ikinci konut sahipliliğine yönlenmeyi ve turistlerin taşınmaz mal satın alma eğilimini de artırmaktadır. Tarihi 

ve ekolojik öneme sahip bu kıyı alanlarında yılın yalnızca belli dönemlerinde kullanılan bu konut yapıları halkın şehir 

hayatından soyutlanmasına ve sağlıklı konut yaşantısının sürdürülememesine neden olmaktadır. 

Kıyılarda konuşlanan bu turizm kentleşmesinin bir diğer etkisi de şüphesiz ki iklimsel değişimlerdir. İklim değişikliği ve 

turizm arasında iki yönlü ilişki mevcuttur (Şekil 9). Tüm insan kaynaklı aktivitelerde olduğu gibi turizm aktiviteleri 

sonucunda da atmosfere sera gazları salınır. Bu gazlar atmosferde ısınmaya ve soğumaya neden olurlar. Fakat ısınma etkisi 

daha kuvvetlidir. Isınan atmosfer iklimleri değiştirmekte, dünyanın ısınmasına ve deniz seviyesinde yükselmeye neden 

olmakta ve uç hava olaylarının görülme sıklığını arttırmaktadır. Denizin doldurularak liman vb. kullanımların yapılması da 

bu ender iklimsel olayları tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. Nitekim geçtiğimiz aylar içerisinde Alanya ilçesinin 

İncekum Plajı ve Türkler Mahallesi’nde denizden 100 m açıkta hortum meydana gelmiştir. 
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Şekil 9. Küresel Isınan Dünyada Turizm Ve İklim Değisikliği İlişkisi 

 

Kaynak: Giles ve Perry, 1988’den uyarlayan: Sevim ve Zeydan, 2007:6. 

Kıyı boyunca yükselen betonarme yapılar ve sistematik bir yeşil alan ağının planlanmamış olması hava sirkülasyonuna 

engel olarak, dağ meltemi ve deniz melteminin şehrin iç kısımlarına kadar ulaşmamasına sebebiyet vermektedir. Bu 
nedenle yaz mevsiminde hissedilen sıcaklık gittikçe artmaktadır. Turizm sektörü bu değişikliklerden doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilenmektedir.  

Turistik bölgelerin çok ısınarak turizm faaliyetlerine elverişsiz hale gelmeleri, deniz seviyelerindeki yükselmeler nedeniyle 
plajların sular altında kalması, kıyı ekosistemlerinin bozulması, aşırı yağışların ve sellerin turizm faaliyetlerini engellemesi 
doğrudan etkiler arasında sayılabilir. Isınma etkisinden dolayı yaz sezonu uzayıp turizm talebi artabilir, fakat bu uzun 
vadede daha da fazla çevre sorununu ve ısınma etkisini beraberinde getirecektir. Kuraklığa bağlı olarak oluşacak su stresi 

ve temiz suya erişilememesiyle ortaya çıkacak salgın hastalıklarla aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklar ise dolaylı etkileri 
oluşturmaktadır. Sonuç olarak turizm merkezleri, turizm sezonu, turist sayıları ve turizm talebi değişmektedir (Sevim ve 
Zeydan, 2007:5) 

Naycı (2007)’nin de belirttiği üzere bu kapsamda; turizm politikalarında kıyıların tarihi, kültürel, sosyal ve doğal 

değerlerinin koruma-kullanım dengesini gözetecek bir master plan hazırlanarak ulusal-bölgesel-yerel ölçekte geliştirilen 

kararların birbiri ile uyumlu olması sağlanmalıdır. Mevcut tarihi, kültürel ve doğal niteliklerin birliktelikleri doğrultusunda 

hassas alanlar tayin edilerek derecelerine göre bölgelemeler yapılmalı ve turizm taşıma kapasitesleri belirlenmelidir. Bu 

çevreler üzerindeki mevcut baskıların nitelikleri ve yoğunluklarının dağılımları yapılmalı; bu doğrultuda olası tehditlere 

göre risk bölgeleri tanımlanmalıdır. Risk altındaki alanlarda planlama ve yönetim çalışmalarının yaygınlaşmasına öncelik 

verilmelidir. 

Kıyı alanlarında geliştirilecek turizm politikalarının Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) ilkeleri ile birlikte ele 

alınması; geliştirilecek sektörel stratejiler, planlama gibi konularda parçacıl yaklaşımlar yerine bütüncül yönetim 

yaklaşımları geliştirilmelidir. Bölgesel turizm stratejileri ile doğal, tarihi ve kültürel çevrelere yönelik koruma politikaları 

ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2023 kapsamında kıyı alanlarında yapılaşmanın 

kontrol altında tutulması, yeni yapılacak yapılarda kat yüksekliklerine iklimsel konfor göz önünde bulundurularak karar 

verilmesi, fonksiyonel ve sistematik bir yeşil alan sisteminin kentlere entegre edilmesi, ormanlık alanlarda yapılaşmanın 

önüne geçilmesi alınması gereken diğer önlemlerin başında gelmektedir.  

Kitle turizmine alternatif olarak yerel halkın sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerini kaybetmeyecek ve sürdürülebilir 

gelişmelerini sağlayacak turizm yaklaşımları geliştirilmelidir. Böylece büyük sermayelerin dışında ülkenin istihdam gücüne 

de katkı sağlanacaktır. Yöredeki kırsal çevrelerin devamlılığın sağlanması; geleneksel tarım faaliyetlerinin devam 

ettirilerek; mevcut kültür-turizmi yaklaşımlarının, eko-turizm, yayla turizmi ve kırsal turizm olanakları ile güçlendirilmesi 

ve turizmin çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır. 
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ÖZET  

Türk kamu yönetiminde 6360 sayılı Kanun ile birlikte önemli değişiklikler yaşanmıştır. Öncelikle 

büyükşehir belediyelerinin bulunduğu kentlerde il özel idareleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 

Böylece büyükşehir belediyesi sınırları il sınırlarına genişletilerek bir anlamda kırsal alanlar kentsel 

alanlara dahil olmuştur. Bu durum, kır-kent karşıtlığının doğasını ve yaşantısını ihmal ederken; kırsal 

kesimleri ve özelikle tarım sektörünü etkilemiştir. 

Yeni yasayla birlikte, kentsel alanlara hizmet sunan büyükşehir belediyeleri daha önce köy olan 

mahallelere belediye hizmetleri götürmek, tarımsal alt yapı hizmetleri, hayvancılık yatırımları ve diğer 

faaliyetleri desteklemek gibi kırsal alanlara yönelik yeni yetki ve sorumluluklara sahip olmuşlardır. Bu 

noktada, önemli bir tarımsal üretim mekanı olan Çarşamba Ovası’nın kırsal kesimlerini de artık birer 

kentsel mekan olarak görmek gerekmektedir. Bu da kırsal kesimde yaşayanların önemli bir geçim ve 

istihdam kaynağı olan tarımsal faaliyetleri etkilemiştir. 

Bu çalışmada, Çarşamba özelinde büyükşehir düzeninin kırsal kesimi ve tarım sektörünü nasıl etkilediğini 

ortaya koymak hedeflenmektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 6360 sayılı Kanun’un 

kır/kent karşıtlığına olan etkileri ele alınacaktır. İkinci bölümde 6360 sayılı Kanun’un Çarşamba kırsalı ve 

tarım sektörüne olan etkileri analiz edilecektir. Çalışmamızda, literatür taraması ve Çarşamba ilçesinden 

seçilecek olan köylerdeki muhtarlarla ve/veya köylülerle görüşmeler yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Büyükşehir Belediyesi, 6360 Sayılı Yasa, Kırsal Alan, Tarım, Çarşamba Ovası. 

 

ABSTRACT 

There have been significant changes in the Turkish public administration together with the Law No. 6360. 
At first, the provincial special administrations and the legal personality of the villagers were removed in 
the cities where the metropolitan municipalities were located. Thus, the borders of the metropolitan 
municipalities were extended to the provincial borders, which meant that rural areas were included in 
urban areas. While this situation neglects the nature and the experience of the rural-urban divide; this has 
affected the rural areas and especially the agricultural sector. 

By the law, the metropolitan municipalities serving urban areas have had new powers and responsibilities 
for the rural areas, such as transferring municipal services to rural areas, supporting agricultural 
infrastructure services, animal husbandry investments and other activities. At this point, it is necessary to 
see the rural areas of Çarşamba Plain, an important agricultural production place, as an urban space. This 

has also affected agricultural activities, which are an important source of livelihood and employment for 
people living in rural areas. 

In this study, it is aimed to how the new metropolitan arrangement influences the rural sector and 
agriculture sector in Çarsamba. The study is divided into two parts. In the first part, the effects of Law no 

6360 on rural / urban divide will be discussed. In the second part, the effects of Law no 6360 on the rural 
and agricultural sector in Çarşamba will be analyzed. Our work will include interviews with the village 

headmen and / or villagers who will be selected from the city of Çarşamba and also the literature review 

will be conducted. 

Key Words: Metropolitan Municipality, Law Numbered 6360, Rural Area, Agriculture, Çarşamba Plain. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de, 2012 yılında yayınlanan 6360 sayılı Kanun çerçevesinde yerel yönetim sistemi başta olmak üzere kırsal 

alanların yönetiminde de önemli değişiklikler yaşanmıştır. Büyükşehirlerde bu yasayla birlikte köylerin ve il özel 

idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış ve belediyelerin hizmet sınırları, il mülki sınırlarına kadar genişletilmiştir. 

6360 sayılı yasa, yerel yönetimlerde reform niteliğinde bir değişim ortaya koymakla birlikte; sadece kent yaşamını 

ve kentliyi değil kır yaşımını ve köylüyü de doğrudan etkilemiştir. Ayrıca yasadan sonra kent ve kır arasında idari 

anlamda bir fark kalmamış; kırsal nüfus, kırsal alan gibi kavramların nitel ve nicel olarak içeriği değişmiştir. Bu 
durum, kır-kent karşıtlığının doğasını ve yaşantısını ihmal ederken; kırsal kesimleri ve özelikle tarım sektörünü 

etkilemiştir. Bu konuda yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak, köyde yaşayanların idari anlamda kentli olmasının, 
köy yaşamını sekteye uğratacağı, tarım topraklarının arsa olarak kullanılacağı, kültürel değerlerin kaybolacağı, 

tarımsal sulama yatırımlarının azalacağı, kırdan kente göçün artacağı, büyükşehir belediyelerinin uzakta olan 
köylere hizmet götürecek olmasının hizmetleri aksatacağı vurgulanmaktadır. 6360 sayılı yasanın kırsal kesime etkisi 
konusunda yapılan çalışmaların bazıları sahadan veri toplama şeklinde yapılmıştır. Bazıları mevzuata ve idari 
kayıtlara göre yapılmıştır. Bir kısmı ise konuya kavramsal olarak yaklaşmıştır. 

Zengin (2014:13) tarafından yapılan çalışmada 6360 sayılı yasayla birlikte tarımsal üretimin zarar göreceği, üretim 

kapasitesinin düşeceği, kırsal kesimin hukuki, idari ve mali kayıpları sonucunda kırdaki yaşantısını sürdürmede 
zorluk çekeceği ve geleneksel ve doğal tarımsal üretim yerine ticarileşmiş tarımsal üretim sisteminin yaygınlaşacağı 

ifade edilmiştir. Ayrıca Keleş (2014), özellikle köyler açısından kimlik ve aidiyet duygusunun kaybolacağını, taşınır 

ve taşınmaz mallarının köylülerin elinden alınmasıyla ve içme ve kullanma suları için ödenecek ücretler 

nedeniyle tarımsal etkinliğin güçleşeceğini, genel olarak artan vergilerin ve harçların kırsal alanlarda yaşamı 

kolaylaştırmayacağını aksine güçleştirebileceğine dikkat çekmiştir. Genç ve Korkın (2017:90) ise Aydın İli’nin 
Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Atça belde belediyesinin kapatılmasına dair yaptıkları alan araştırmalarında, kapatılan 

belde belediyesinin, mevcut büyükşehir belediyesine oranla daha etkili ve verimli çalıştığını, dönüşümden sonra 

belde de sosyo-kültürel ve siyasi katılımda düşüş yaşandığını tespit etmişlerdir.   

Göküş ve Alptürker (2016), Silifke Köyleri örneğinde 6360 sayılı yasanın etkin hizmet sunumuna ilişkin 

muhtarların görüşlerini incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, muhtarların tüzel kişiliklerinin ellerinden 

alınmasından dolayı ciddi bir itibar kaybı yaşadıkları, belediyelerin sundukları hizmetin belediye başkanının keyfine 

bırakılmaması gerektiği ve büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının artması, yasanın yeni olması ve 

belediyelerin idari teşkilatlanmasının tam olarak gerçekleşmemesinden dolayı etkili bir hizmet sunumunun söz 

konusu olmadığını tespit etmişlerdir. Kır-kent ayrımını ortadan kadıran 6360 sayılı yasanın köylüye ekonomik ve 
sosyal getirilerinin tarımı ne yönde etkileceği, özelllikle verimli tarım topraklarının arsa olarak kullanılma sürecinin 

tarımsal üretimi etkileyeceği ve bu toprakların sanayi, konut, turizm amaçlı kullanıma dönüşüsünün hızlanacağı Gün 

(2014:473) tarafından vurgulanmıştır.  

Yaman ve Kutlar (2017:1300) da yaptıkları çalışmada yerel halka sorulmadan çıkarılan 6360 sayılı yasanın, yerelin 

değerlerini ve sosyo ekonomik yaşam biçimini etkileyeceğini, kırın kır gibi kalmayacağını, kırsalda yaşayanlara 

yeni mali yükler getireceğini, bitkisel ve hayvansal üretim yapmaktan vazgeçireceğini ve kırdan kente yeni göç 

dalgalarının oluşmasına neden olacağını ortaya koymuşlardır. Ayyıldız vd. (2016:284) tarafından ise 6360 sayılı 

Kanun’un kırsal kesime olası etkilerinin azaltılabilmesi için, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin norm kadrolarında 
kırsal alana ilişkin zorunlu birimler oluşturulması ve bu birimlere bütçe ayrılması gerektiği ifade edilmiş ve kırsala 

hizmet sunma deneyimi bulunmayan büyükşehir belediyelerinin yapısal olarak düzenleme yapmalarının zorunlu 

olduğu belirtilmiştir.  

6360 sayılı yasanın kırsal kesime ve tarım sektörüne etkilerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 

ortaya konan önerilerin önemli bir kısmı yasanın tekrar gözden geçirilmesi ya da büyükşehir belediyelerinin kırsala 

hizmet sunma kapasitlerinin geliştirilmesi gerektiği yönünde olduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede, araştırmada şu sorulara cevaplar aranmıştır; kent ve kır ayrımını ortadan kaldıran bu yasa, kırsal 

nufüsü ekonomik ve sosyal açıdan nasıl etkilemiştir? Tarım sektörü üzerinde ne gibi etkiler ve sonuçlar 

doğurmuştur? Bu kapsamda çalışmanın amacı, 6360 sayılı Kanun’un, kırsal kesime ve tarım sektörüne etkilerini, 

nüfusunun önemli bir bölümü köylerde yaşayan ve kırsal karakteri güçlü olan Samsun’un Çarşamba ilçesinde 

incelemektir. Çalışmada veriler, Çarşamba kırsalında yaşayan köylülerle ve muhtarlarla yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniğiyle toplanmış ve analiz edilmiştir. 
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2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE KIRSAL HİZMETLER 

Türkiye’de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel idaresi, belediye ve köylerdir. 

Belediyeler, bu üç birim arasında birçok yönden ön plana çıkmaktadır. Özellikle ülke nüfüsünün yüzde 93,3’ü 

belediye yönetimleri altında yaşamakta ve belediyelerin kentle ve kırsal alanla ilgili çeşitli görevleri ve 

sorumlulukları yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyeler içerisinde de büyük yerleşim yerlerine dair 

kentsel ve kırsal hizmetlerden sorumlu büyükşehir belediyeleri ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de büyükşehir 

belediyeleri, gerek nüfüs oranının fazla oluşu gerekse de ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerinin bazı kentlerde 

farklılık göstermesi nedeniyle kentlere yönelik özel yönetim biçimlerinin kurulmasını zorunlu kılmıştır. 1982 

Anayasasının 127. maddesinde yer alan; “büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” 
şeklindeki ifade ise büyükşehir yönetiminin kurulması için hukuki zemini hazırlamıştır.   

Türkiye, büyükşehir belediyesi yönetim biçimiyle 1984 yılında çıkarılan 195 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakıkında Kanun Hükmünde Kararname” ile tanışmış, yine aynı yıl çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu ise yeni sistemin kurumsal, yönetsel ve hukuksal temellerini ortaya koymuştur. Büyükşehir 

belediyelerinin yetki, görev ve çalışma usullerini düzenleyen 3030 sayılı Kanun ise 2004 yılında çıkarılan 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ise 
büyükşehir sisteminde önemli değişiklikler getirmiştir.  

6360 sayılı yasayla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na “büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve 

hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü eklenmiştir. Bu değişiklikle 

birlikte büyükşehir belediyesi olan illerde kırsal alanlara hizmet götürme görevi büyükşehir belediyelerine 

aktarılmıştır. Yasayla birlikte büyükşehir belediyeleri sadece kente yönelik hizmetleri değil tarım sektörüne ilişkin 

farklılaşan yeni görevlerini aynı alt yapıyla götürmek durumunda kalmışlardır. Ayrıca yeni kurulun büyükşehir 

belediyelerinde bu sorun daha fazla hissedilir olmuştur. Bu durum görev ve yetki alanları il sınırına kadar genişleyen 

büyükşehir belediyelerinin, kırsal alanlara etkili hizmet sunumu için, kapasitelerinin geliştirilmesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Nitekim kapasite geliştirme yaklaşımı, 2014–2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma 

Planı’nda; başta yeni kurulanlar olmak üzere büyükşehir belediyelerinin yeni görev alanları ve kırsal kesime hizmet 

sunumu kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal yerleşimlerin yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi yönünde 

yerel sahiplenmeyi sağlayabilecek, kırsal kesimin sorun çözme kapasitesini geliştirebilecek yerel nitelikteki 

kalkınma girişimlerinin desteklenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, AB uyum süreci hazırlıkları 

kapsamında 2007–2013 döneminden itibaren düzenli olarak hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) 

belgeleriyle kırsal kesimin daha yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtilerek Onuncu Kalkınma 

Planı hedefleri ışığında; kırsal kesimdeki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelinin ulusal kalkınma yolunda en 

verimli şekilde değerlendirmeye imkân verecek kırsal politikaların belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır 

ve bu kapsamda Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi belgesinin ikincisi (UKKS II) hazırlanmıştır. UKKS II’de 

stratejik çerçeve nihai olarak, UKKS-I döneminde gerçekleştirilen kırsal kalkınma faaliyetleri ile kırsal alandaki 

kamusal hizmetlerin sunumu ve ilişkili yatırım projeleri ile merkezi ve yerel düzeydeki kurumsallaşma deneyimleri 

esas alınarak belirlenmiştir.  

Büyükşehir belediyelerinin kentte olduğu gibi kırsal alanlarda da etkili bir şekilde yeniden yapılanarak kırsala 

hizmet götürmesi gerektiği artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin öncelikle 
tarım sektörünü koruma ve geliştirmeyi hedefleyerek kırsal alanlara yönelik politika üretmesi gerekmektedir. Daha 

sonra mevcut kırsal alan analizi yaparak arz yönlü temel ihtiyaçları belirlemeli ve bu çerçevede de kapasitesini 
geliştirmelidir.  

Büyükşehir belediyelerinin kırsala hizmet sunma kapasitlerinin geliştirilmesinin öncelikli olarak şu başlıklar altında 

yapılması gerekmektedir. Bunlar; (1) insan kaynağı, (2) alt yapı, (3) hizmet sunma yöntemleri ve (4) kurumsal yapı. 

İnsan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi hem nitelik hem de nicelik olarak gerekmektedir. Öncelikli olarak ziraat 
mühendisleri istihdam edilerek tarımsal yayım ve danışma hizmetleri yerine getirilmelidir. Alt yapı kapasitesinin 

geliştirilmesi, belediyenin sadece temel hizmetler bağlamında alt yapıya sahip olmaması, kırsal alanların ve özellikle 

tarım sektörünü sekteye uğratmayacak alt yapıya da sahip olması gerekmektedir. Hizmet sunma yöntemlerinde 

kapasitenin geliştirilmesi, tarımsal üretimin etkili, etkin ve verimli şekilde gerçekleşmesi için önemlidir. Kurumsal 
yapıda kapasitenin geliştirilmesi ise, kırsal kesime etkili hizmet götürme amacıyla planlama, örgütlenme, eşgüdüm 

ve denetimin sağlanarak kurumsallaşmanın sağlanmasını içermektedir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

6360 sayılı yasanın kırsal kesime, kırsal alanlara ve tarım sektörüne olası etkilerinin neler olacağı alanyazında yasa 
uygulamaya konulduktan sonra sürekli çalışılan bir konu olmuştur. Ancak yapılan çalışmaların büyük kısmında 

6360 sayılı yasanın tarım sektörüne ve kırsal kesime etkilerinin somut olarak neler olduğu incelenmemiş, daha 

ziyada yasanın olası etkileri, fırsatları ve tehditleri irdelenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla 6360 sayılı yasanın kırsal 

kesime ve tarım sektörüne etkilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik alan uygulaması eksikliği göze çarpmıştır. Bu 

araştırma ile alandaki boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.  

Samsun ile sahip olduğu coğrafi konum ve doğal kaynaklarıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. İlin toplam 
yüzölçümü 957. 900 ha olup, bunun yüzde 40,3’ünü tarım alanları oluşturmaktadır. Samsun ilinde Çarşamba ilçesi, 

nüfusunun büyük bir bölümünün kırsalda yaşamasıyla ve 54.041 hektarlık tarım alanına sahip olması bakımından ön 

plana çıkmaktadır. İlçe nüfusu yıllar itibariyle pek değişmemekle birlikte, özellikle il merkezi olmak üzere başka 

büyükşehirlere göç vermektedir. Çarşamba’nın sosyo-ekonomik yapısı değerlendirildiğinde ise tarım sektörünün 

yoğun etkisini görmek mümkündür. İlçenin ticaret hayatı ve imalat sanayi tarıma bağlı olarak biçimlenmiştir. 

Özellikle sebzecilik ve meyvecilikte fasulye, biber, fındık gibi bazı ürünlerde yurtiçi üretimin büyük bir kısmını 

sağlamaktadır.  

Çalışmanın ana materyalini yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle, Çarşamba kırsalında yaşayan muhtarlar ve 

köylülerden elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Çarşamba Muhtarlar Derneği aracılığıyla 25 

muhtar ve 85 köylü ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca, konu ile ilgili yerli literatür verilerinden ve bulgularından 

yararlanılmıştır. Araştırmada, 6360 sayılı yasanın kırsal kesime ve tarım sektörüne etkileri, elde edilen bulgulara 

bakılarak analiz edilmiştir.  

3.1 Araştırma Bulguları 

Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz’e döküldükleri deltalar 

arasında yer alan Samsun, Karadeniz’in önemli illerinin başında gelmektedir. 6360 sayılı yasadan önce 2012 TÜİK 

verilerine göre Samsun’un yüzde 67.14’ü kent, yüzde 32.86’sı ise kırsal alanları kapsamaktaydı. Ancak yasadan 

sonra kırsal nüfus kentsel nüfusa dahil edilmiş ve kent nüfusu yüzde yüze çıkmıştır.  Samsun İl nüfusu, 2013 
yıllarından itibaren artış göstermeye başlamıştır. Bununla beraber nüfus artış hızı hala Türkiye ortalamasının altında 

seyretmektedir. Samsun, ekonomisi ve nüfusu ile Karadeniz Bölgesi'nin halen en büyük kentidir. Karadeniz 

havzasında önemli bir coğrafi konuma sahip olan Samsun, deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkânları ile 

büyük potansiyele sahiptir. Bafra ve Çarşamba ovalarında yetiştirilen ürünler öncelikle bölge ihtiyacını gidermekle 

birlikte, yurdun dört bir yanına da pazarlanmaktadır. Tarım ürünlerinin ihracat imkânları şehrin ekonomisine ciddi 

katkı sağlayacak potansiyele sahiptir. Samsun’da yapılan hayvancılık ise ailelerin kendisini geçindirmesine yönelik 

olmakla birlikte gelişmeye müsait ve yatırım yapılabilecek bir alandır. 

     3.1.1. Görüşmeye Katılanların Yasa ve Hizmetler Hakkındaki Görüşleri  

Katılımcılar, büyükşehir belediyelerinin yerelde politika oluşturmada çok da etkili olmadıklarını düşünmektedirler. 

Ayrıca araştırmaya katılanların çoğu, merkezi hükümet politikalarının tarım sektöründe ve yönetiminde daha etkili 

olduğuna dikkat çekmiştir.   

6360 sayılı yasaya ilişkin olarak ise muhtarlar ve köylüler, öncesine kıyasla yasanın olumlu getirileri olduğu kadar 

olumsuz yönlerinin olduğunu da ifade etmişlerdir. Özellikle yol, su ve elektrik gibi temel hizmet ihtiyaçları 

giderilmiş mahalle (köy) muhtarlarının ve köylülerin yasaya daha olumlu baktıkları söylenebilir; diğer yandan, daha 

hizmet alamamış yerlerin ise sıranın artık kendilerine de gelmesini beklediklerini ifade etmişlerdir. Bu noktada, tüm 

görüşmecilerle yapılan derinlemesine mülakatta yol, su ve elektrik acil hizmetler olarak öne çıkmıştır. İl Özel 

İdaresi’ndeki döneme kıyasla önemli iyileşmelerin varlığı çok sayıda muhtar tarafından ifade edilmiştir. Bir 

görüşmeci bu iyileşmeyi şu şekilde belirtmiştir: “Önceden,, Çarşamba’ya 10 km yol hakkı veriliyordu ve herkes İl 

Özel İdaresi’nde kendisine pay almak için uğraşıyordu. Ancak şimdi belediye 200 km yol yaptı”.  

Yasanın hem kırsal kesime hem de tarım sektörüne olan etkilerine dair katılımcıların görüşleri farklılık 

göstermektedir. Katılımcılar, belediyenin kırsala hizmet sunmalarının, “köylerinin şehre yakınlığına ya da 
uzaklığına göre değiştiğini” ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra rakımı yüksek olan köylerde tarımsal ürün 

çeşitliliğinin az olmasının da belediye hizmetlerinin yeterli olarak sunulmamasında etkili olduğu vurgulanmıştır. Bu 

bağlamda, hem merkeze yakın hem de rakımı sıfır olan ve tam ovanın göbeğinde olan yerleşim yerlerinin temel bazı 

hizmetleri aldığı belirtilmiştir. Ancak bazı görüşmeciler belediyenin, ihtiyaç analizi yapmadan, kendi belirlediği 

şekil ve yöntemlerle yaptığını ifade etmiştir. Görüşmeciler gelinen noktada, belediyenin yaptığı hizmetlerden 

memnuniyet duyduklarını ifade ederek; yol, su ve elektrik konusundaki çalışmaların varlığı ve kalitesinin eskisine 
kıyasla daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Ancak katılımcıların belediye ve tarım sektörü arasında bir ilişki 

kurmadığı, tarımsal hizmetleri daha çok İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve muhtarlarla 

ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir.     
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Yasayla her ne kadar köy muhtarlarının tüzel kişiliği kaldırılmış olsa da köylülerin bu değişimi tam olarak 
benimsemediği ya da bunun bilincinde olmadığı söylenebilir. Bir görüşmeci “köylü danası kaçsa hala muhtar 

danam kaçtı, suyu kesilse ya da arızalansa muhtar su gitti, elektrik kesilse muhtar elektrik deyip halen yanımıza 

geliyor. Belediye ya da gerekli kurumu aramasını söylediğimizde de sen muhtarsın seni dinlerler deyip eskisi gibi 
tüzel kişiliğimiz varmış gibi düşünüyorlar” şeklinde ifade etmiştir. Bir diğer görüşmeciye göre ise “sadece nikah 

kıyma yetkimiz gitmiş gibi ama köylü diğer her şeyi yine yapmamızı bekliyor”.      

Tarımsal alanlara ve üretime ilişkin olarak genel olarak yasanın şu ana kadar olumsuz bir etkisinin olmadığı 

değerlendirilmektedir. Ovanın göbeğinde olan ve çok çeşitli tarımsal ürünün ekildiği yerlerde de bir azalma 
olmadığı belirtilmiştir. Diğer yandan bazı görüşmeciler ise “şu anda kırsal alanda bir azalma yok ancak ilerde 

belediye sizin köyün merasına depo vb. inşaat yapacağım diyebilir ve bunu yaptığında da bizim yapabileceğimiz bir 

şey yok” demektedirler.  

Ayrıca, belediyenin tarımsal çeşitliliği ve verimliliği artırmak için bazı ufak adımları attığı da kimi görüşmeciler 

tarafından ifade edilmiştir. Örneğin, köylere işçi maliyetinin azaltılması adına fındık toplama filelerinin verildiği; 

verimi artırmak için kimi yerlere ise gerekli ekipman yardımı yapıldığı; kimi köylülere ise süt tankları verildiği 

belirtilmektedir. Ancak bu yardımları alanların sayısının az olduğu ve kimi zaman da iyi bir planlama yapılmadığı 

için ihtiyacı olmayanların da yararlanabildiği ifade edilmiştir. 

3.1.2. Görüşmeye Katılanların Tarım Sektöründeki Sorunları ve Belediye Yönetiminden Beklentileri 

Katılımcılara göre yasanın, kıra ve kırsal alanlara olumlu ve olumsuz etkisinden ziyade, kırsaldaki asıl sorun tarım 

sektöründeki yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu noktada, temel sorunlar olarak dengesiz maliyet-fiyat 
ilişkisinin olması, satış ve pazarlama olanaklarının kısıtlı olması ve üretim planlamasının yapılmamasıdır. Nitekim 
katılımcılar hangi ürünleri ekeceklerini “deneme-yanılma” şeklinde belirlediklerini ifade etmişlerdir. 
Görüşmecilerden biri bu durumu “bizim burda karadüzen var; o yıl hangi ürün para ediyorsa gelecek yıl da o 

ekiliyor” şeklinde gözler önüne sermektedir. Bu noktada, görüşmeciler acil olarak üretim planlamasının yapılması 

gerektiğini ve bunu da belediye başta olmak üzere sektördeki diğer aktörlerin katılımıyla olmasını gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Ayrıca kentli-köylünün ürünü bekletme gibi bir şansı olmadığı, ürünü topladıktan sonra hemen sebze 

meyve halini götürüp sattığı belirtilmektedir. Depolama imkanı mevcut olsa bile üreticinin gerek gübreciye, 

tohumcuya, işçilere olan borçları ödeyebilmesi için ürünü elden çıkarması zorunluluğunun olduğu görüşmeciler 

tarafından vurgulanmıştır. Bu açıdan belediyenin bu konuda da küçük aile üreticilerini bir araya getirerek, lisanslı 
depoculuğu desteklemesinin katılımcıların beklentileri arasında olduğu söylenebilir. Diğer yandan katılımcılar, 
gelirlerinin büyük kısmının bir önceki yıl alınan borçları ödemeye gittiğini ve diğer kısmıyla da geçimini 

sürdürmede zorluk çektiğini ifade etmiştir. Bu noktada katılımcılar, aradaki açığı kapatabilmek için bankalardan 
kredi almayı tercih etmektedirler. Diğer yandan, var olan bazı üretici birliklerinin de piyasaya benzer oranda faizle 

borç verdiği bu bağlamda üreticiye çok da fazla katkısının olmadığına dikkat çekmişlerdir. Birkaç görüşmeci ise 

köylerinin adının neredeyse “denizbank köyü, akbank köyü, finansbank köyü olarak değişecek konuma geldiğini” 

vurgulamıştır. Bir köy muhtarı bu konuda “köyünde 90 hanenin olduğunu ve bunların 80 tanesinin bankaya borcu 

olduğunu ve borcu borçla ödediğini söylemiştir”. Bu konuda belediyelerden kendilerine finansal okuryazarlık 

konusunda yardım ve destek sunmalarını beklediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar kooperatif 

örgütlenmesinin ilçede çok aktif olarak işlemediğini yine bu konuda da belediyenin öncülük etmesi gerektiğini ifade 

ederken, bunun yanı sıra belediyenin maliyet-fiyat dengesini gözeterek gıda sanayisine girmesi ve şirket kurması 

gerektiği de beklentiler arasında sıralanmıştır.  

3.1.3 Yasanın Kır-Kent Karşılığı Bağlamında Çarşamba Kırsalına Etkileri 

Uygarlıkların temeli tarım devrimi ile atılmış, sanayileşme ile devam ederek başlayan yerleşik düzen bugünkü 

kentsel yerleşimlerin temelini oluşturmuştur. Bu kentleşme eğilimi, hiçbir zaman kırsal alanların önemini ortadan 

kaldırmamıştır. Ancak son yıllarda kırsal alanları kentsel olmayan alanlar ya da tarımın yapılmadığı mekanlar olarak 

tanımlamak bugünkü kır/kent yerleşimlerini tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de, 6360 
sayılı yasayla birlikte, kent ve kır ayrımına dayanan kavramsallaştırma bir kenara itilerek önemli değişikliklere adım 

atılmıştır (Tekeli, 2016: 58). Dolayısıyla mevcut kır ve kent kavramlarının var olan yerleşme yapısını temsil etmekte 

yetersiz kalması üzerine, yerleşmeler alanında yeni kavram ve kuram arayışlarına girildiği söylenebilir.  

Araştırma kapsamında yasayla kentsel alana dahil edilen köylerde kültürel ve bilinç düzeyi olarak çok fazla bir 

değişim olmadığına işaret edilmiştir. Diğer bir deyişle kırsal alanlar her ne kadar yasada artık kentsel alanlara dahil 
edilse de praktikte halen eski yaşam ve değerlerin önemli ölçüde korunduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

İlerleyen yıllara dönük olarak ise daha fazla kültürel dönüşüm olup olmayacağı, katılımcılar tarafından “eğer 

mahallelere park, sosyal merkez, ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi vb. gibi şeyler yapılırsa kültürel olarak da 

değişimin az da olsa hız kazanabileceğini” ifade etmişlerdir. Yasa sonrası kırsalda yaşayanların profili ise 

görüşmeciler tarafından şu şekilde betimlenmiştir; “bizim köyde eskiden 80 hane vardı şimdi ise 30 hane kaldı ve 

kalanlar da sadece bir karı koca. Gençleri tutamıyoruz artık. Benim çocuklar da şehre gitti. Eskiden 150 hane vardı 

bizim köyde şimdi ise 80 hane kaldı. Insanlar gidiyorlar. Yeni yasa çıktıktan sonra da şehre göç devam ediyor”. 

Sonuç olarak değerlendirildiğinde teorik olarak köy yaşamı ve kültürü ve pratikte ise mahalle ve kentsel yaşam alanı 

olarak görülen bu yerlerde yaşayan insanlara “kentli-köylüler” denilebilir. Köy kültürünü devam ettirmenin yanında 
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kent kültürüne ait ürün ve giyim tarzının yavaş yavaş hakimiyet kurması sonucu buralar geleneksel olarak ifade 

ediliş biçimiyle ne tam kırı ne de tam bir kenti betimlemektedir. Kentli-köylülük olarak tanımlayabileceğimiz yeni 

bir ara geçişi ifade etmektedir diyebiliriz. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada 6360 sayılı yasanın kırsal kesime ve tarım sektörüne etkileri Çarşamba kırsalı örneğinde ele alınmıştır. 

Yeni düzenlemeyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları il mülki sınırlarına kadar genişletilmiş ve kır 

kent ayrımı ortadan kaldırılmıştır. İlgili yasal düzenlemeden önce Samsun İli’nin toplam nüfusunun yüzde 33’ü 

kırsal alanlarda yaşarken, yasadan sonra köylerin tamamı mahalle olmuş, kırsal nüfus oranı diye bir şey kalmamıştır. 

Araştırma alanı olan Çarşamba İlçesi’nde ise çok önemli değişiklikler olmamakla birlikte, uzak yerleşim yerlerine 

götürülen hizmetlerin kalitesinde ve zamanında sunulması hususunda aksaklıklar olduğu söylenebilir.  

Yasaya ilişkin olarak, muhtarlar ve köylüler öncesine kıyasla yasanının olumlu getirileri olduğu kadar olumsuz 
yönlerinin olduğuna da dikkat çekmişlerdir. İl Özel İdaresi’ndeki döneme kıyasla önemli iyileşmelerin varlığı çok 

sayıda katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Yasanın hem kırsal kesime hem de tarım sektörüne olan etkilerine dair 

katılımcıların görüşleri farklılık göstermektedir. Belediyenin kırsala hizmet sunmalarının, köylerin şehre yakınlığına 

yada uzaklığına göre değiştiği belirtilmiştir. Ayrıca belediyenin tarımsal çeşitliliği ve verimliliği artırma adına bazı 

ufak adımları attığı da kimi görüşmeciler tarafından ifade edilmiştir. Katılımcılar yasanın, tarımsal alanlara ve 

üretime ilişkin olarak genel olarak şu ana kadar olumsuz bir etkisinin olmadığına dikkat çekmişlerdir. 

Görüşmeciler, gelinen noktada belediyenin yaptığı hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek; yol, su ve 

elektrik konusundaki çalışmaların varlığı ve kalitesinin eskisine kıyasla daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 

katılımcıların, belediye ve tarım sektörü arasında bir ilişki kurmadığı, tarımsal hizmetleri daha çok İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve muhtarlarla ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Yasayla her ne kadar köy 

muhtarlarının tüzel kişiliği kaldırılmış olsa da köylülerin bu değişimi tam olarak benimsemediği ya da bunun 

bilincinde olmadıkları da söylenebilir.  

Görüşmeciler tarım sektöründe üretim planlamasının yapılması gerektiğini ve bunu da belediye başta olmak üzere 

sektördeki diğar aktörlerin katılımıyla olmasını gerektiğini ifade etmişlerdir. Yine belediyelerin kendilerine finansal 
okuryazarlık konusunda yardım ve destek sunmalarını beklediklerini de ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra 

katılımcılar, kooperatif örgütlenmesinin ilçede çok aktif olarak çalışmadığını yine bu konuda da belediyenin öncülük 

etmesi gerektiğini ifade ederken; belediyenin maliyet-fiyat dengesini gözeterek gıda sanayisine girmesi ve şirket 

kurmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.  

Türkiye, 6360 sayılı yasayla birlikte, kent ve kır ayrımına dayanan kavramsallaştırmayı bir kenara iterek önemli 

değişikliklere adım atmıştır. Buna bağlı olarak da mevcut kır ve kent kavramlarının var olan yerleşme yapısını 

temsil etmekte yetersiz kalması üzerine, yerleşmeler alanında yeni kavram ve kuram arayışlarına girildiği 

söylenebilir.  

Araştırma kapsamındaki yerleşim alanları, her kadar yasada artık kentsel alanlara dahil edilse de praktikte halen eski 
yaşam ve değerlerin önemli ölçüde korunduğuna dikkat çekmek gerekir. Nitekim katılımcılar yasayla kentsel alana 

dahil edilen köylerde kültürel ve bilinç düzeyi olarak çok fazla bir değişim olmadığını ifade etmişlerdir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde kırsal alanlar, idari olarak mahalle ve kentsel yaşam alanı, pratikte ise köy yaşamı ve kültürü 

görülen bu yerlerde yaşayan insanlara kentli-köylüler denilebilir. Köy kültürünü devam ettirmenin yanında kent 

kültürüne ait ürün ve giyim tarzının yavaş yavaş hakimiyet kurması sonucu buralar geleneksel olarak ifade ediliş 

biçimiyle ne tam kırı ne tam bir kenti betimlemektedir. Kentli-köylülük olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir ara 

geçişi ifade etmektedir diyebiliriz. 

Sonuç olarak, kırsal kesimin büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu temel hizmetler bağlamında (yol, su, 

elektirik) olumlu bir algısı olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan kırsal kesimin tarım sektörüne ilişkin büyükşehir 

belediyesinden herhangi bir beklentisinin olmadığı saptanmıştır. Ancak katılımcılar büyükşehir belediyelerinin 

kırsala hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini ve tarım sekörüne ilişkin planlama, örgütlenme ve 

pazarlamaya yönelik politikalar üreterek kırsal kesime destek sağlamasından da memnuniyet duyacaklarını ifade 

etmişlerdir.   
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ÖZET  

21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarının başında iklim değişikliği gelmektedir. Son 

yıllarda yapılan ölçümler atmosferdeki sera gazı seviyelerinin kritik eşiği geçtiğini, toplumlar ve ekosistemler 

üzerinde ciddi yönde olumsuz etkilerinin olacağını göstermektedir. Kentler ve iklim değişikliği arasında çift 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kentler bir yandan yarattıkları sera gazı emisyonları nedeniyle küresel iklim 

değişikliğinin baş aktörü iken, diğer yandan iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalmaktadır. 

Deniz seviyesindeki yükselmeler sonucu kıyı kentlerinde yapılı çevrenin etkilenmesi, insan sağlığını tehdit 

eden hastalıklardaki artış, doğal felaketler, ekonomik kayıplar, yaşam kalitesinde düşüş, kaynaklara erişimde 

güçlük, biyolojik çeşitliliğin azalması, hava kalitesinin bozulması, iklim değişikliğinin olası sonuçları 

arasında yer almaktadır. Kentlerde yeşil alanların ve buharlaşma yüzeylerinin azalması, beton ve asfaltla 
kaplanmış yüzeylerin artması gibi nedenlerle meteorolojik parametreler değişmekte, yerel ve bölgesel ölçekte 

iklim değişimine neden olmaktadır. Kentsel alanlardaki bu iklimsel farklılaşma karşımıza “kentsel ısı adaları” 

olarak çıkmaktadır. 

Kentlerde ortaya çıkacak “ısı adası” etkisinin hafifletilmesinde kentsel açık ve yeşil alanların önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan bir araştırma, kenti çevreleyen 50 - 100 m. 
genişlikteki bir yeşil kuşağın hava sıcaklığını 3.5 °C azalttığını ortaya koymuştur. Türkiye İklim Değişikliği 

Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde ortalama hava 

sıcaklıklarının 2.5-4 °C artacağı öngörüsü dikkate alındığında, sadece kentlerimizi çevreleyen sağlıklı bir 

yeşil kuşakla iklim değişikliğinin kentsel peyzajlar üzerindeki olumsuz etkilerinin karşılanması ve diğer yeşil 

altyapı uygulamalarıyla etkilerden önemli ölçüde korunmak mümkün olabilecektir. Bu bildiride, iklim 

değişikliğinin kentsel peyzajlar üzerine olası etkileri çeşitli bilimsel araştırma sonuçları verilerek ortaya 

konulacak ve bu etkilerin azaltılması yönünde alınması gereken önlemler Alanya ilçesi örneğinde 

sıralanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kent, Yeşil Alan, Yeşil Kuşak, Yeşil Altyapı. 

ABSTRACT 

Climate change is at the forefront of worldwide environmental problems in the 21st century. Research in 
recent years indicates that the greenhouse gas levels in the atmosphere have passed the critical threshold and 
will have serious adverse effects on societies and ecosystems. There is a mutual relationship between cities 
and climate change. Cities, on one hand, are the main actors of global climate change due to the greenhouse 
gas emissions they release. On the other hand, they are also affected from the climate change. 

Sea level rise and its impacts on built environments in coastal cities, increases in diseases threatening human 
health, natural disasters, economic losses, decline in the quality of life, difficulties in access to resources, loss 
of biodiversity, degredation of air quality, are among the possible consequences of climate change. In cities, 
meteorological parameters are changing and causing climate change at local and regional scales due to 
decreases in green areas and evaporation surfaces and increases in concrete and asphalt-coated surfaces. The 
climatic differentiation in urban areas leads to “urban heat islands”. 

Urban open and green spaces play an important role in the mitigation of "urban heat island" effects that will 
emerge in cities. A research conducted in Frankfurt, Germany, showed that the green belt in a width of 50 - 
100 m. surrounding the city had been reducing the air temperature by 3.5 °C.  According to the Turkish 

Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan, due to climate change, the average air temperatures in 
our country will increase 2.5-4 ° C. With this anticipation and the results of the research in Germany are 

considered together, it can be concluded that with only well-established green belts surrounding our cities, the 
negative heat effects of the climate change can be met and, in combination with other green infrastructure 
applications, it may be provided significant protection from and the effects of heat islands. In this paper, the 
possible effects of climate change on urban landscapes will be specified by giving the results of various 
scientific researches and the measures that should be taken in order to reduce these effects will be given in 
case of Alanya disctrict. 

Key Words: Climate Change, City, Urban Green Spaces, Green Belt, Green Infrastructure. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzün en önemli çevre sorunlarının başında gelen küresel iklim değişikliğinin temeli Sanayi Devrimi’ne 

dayanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının sanayileşme sürecinde yaygınlaşmasıyla birlikte, arazi kullanımındaki h:ızlı 

değişimler ve doğal alanlar üzerindeki insan faaliyetlerinin artması sonucunda, atmosferde bulunan sera gazı 

konsantrasyonları artmaktadır. 20. yüzyıla gelindiğinde teknolojinin de gelişmesiyle yaşam kalitesi ve refah düzeyinin 
yükselmesine bağlı artan hammade ihtiyacı, fosil yakıtların yaşamın her alanında kullanılmasına ve doğal kaynakların hızla 

tüketilmesine neden olmaktadır. Her ne kadar sanayi faaliyetleri karbon salınımının baş aktörü olsa da, kontrolsüz nüfus 

artışı ve plansız kentleşme, orman tahribatları, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi gibi insan etkilerinden dolayı sera gazı 

etkisi artmakta ve bu etkiyi azaltması beklenen alanlar hızla yok edilmektedir. Artan sera gazı konsantrasyonları ozon 

tabakasına zarar vererek yansıması gereken ışınların yeryüzünde tutulmasına neden olup iklimi değiştirmekte ve küresel 

iklim değişikliği sorununu oluşturmaktadır.  

“İklim Değişikliği” ve “Küresel Isınmanın” etkileri başta çevre olmak üzere ekonomik, politik ve sosyal birçok alanda 

görülmektedir. Iklim değişikliğine neden olan birçok değişken bulunmaktadır ve bunun temelinde insanın doğayı kendi 

amaçları doğrultusunda şekillendirme arzusu yatmaktadır. Bu değişkenlerin neden olduğu atmosferdeki sera gazı 

konsantrasyonlarının artması iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak ekolojik bozulmalara da sebebiyet 
vermektedir. Güncel iklim verilerine dayanarak geliştirilen gelecek senaryolarının gerçekleşmesi durumunda; ozon 

tabakasının incelmesi, su kaynaklarının azalması, deniz seviyesinde yükselme, sel ve su baskınlarının artması, kıyı 

alanlarında su baskınları, kıyı erozyonunun artması, türlerin neslinin tükenmesi, hava kirliliğinde artış, fırtına ve 

hortumlarda artış, ormansızlaşmaya bağlı çölleşme vb. birçok çevre sorunu yaşanacaktır (Kılıç, 2009:26; Ortaçeşme, 2017). 

Küresel düzeyde yeryüzünün ortalama sıcaklığının artışı ile oluşan küresel ısınma, iklim değişikliği sorununun 

göstergelerinden sadece bir tanesini oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan ölçümler atmosferdeki sera gazı seviyelerinin 

kritik eşiği geçtiğini ve küresel ısınmanın toplumlar ve ekosistemler üzerinde etkili olmaya başladığını göstermektedir. 19. 
yüzyılın ortalarında yüzey sıcaklıklarında başlayan bu artışın günümüzde de etkisini sürdürdüğünü, ortalama hava 
sıcaklıklarının geçen yüzyıla göre 0,4 - 0,8 °C artış gösterdiğini belirten Marda ve Şahin (2007), en iyi iklim senaryoları 

incelendiğinde, 1990-2100 dönemi için ortalama yüzey sıcaklıklarında 1,5 - 5,8 °C arasında bir sıcaklık artışının 

olabileceğini belirtmektedir (Ateş, 2008:16). 

İkinci önemli gösterge ise su seviyelerinde meydana gelen artışlardır. Küresel ısınma nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarının 

artması buz kütlelerinin erimeye devam edeceğini buna bağlı olarak da deniz suyu seviyesi değişimlerinde artışlar 
olabileceğini göstermektedir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (2000) raporunda gel-git ve su seviyesi ölçüm kayıtlarına göre, 

iklim değişikliğine bağlı olarak küresel bazda ortalama deniz seviyesinin 1850’li yılların ortalarından günümüze kadar 

geçen süre içinde yaklaşık 20 cm’lik bir yükselme gösterdiği belirtilmektedir. Küresel deniz seviyesindeki bu yükselmenin 

önemli bir bölümünün, küresel ortalama sıcaklıktaki artışla aynı dönemde ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu durum da bizi, 
küresel sıcaklıktaki artışların buzulların erimesini hızlandırdığı, buzulların erimesinin de küresel çapta deniz suyu 

seviyesini arttırdığı sonucuna götürmektedir (Kılıç, 2009:24). Denizlerde su seviyesinde meydana gelecek bu değişim kıyı 

ekosistemlerinde denizlere yakın alanlarda bataklık alanların oluşmasına, denizlerdeki yükselmenin yerleşim alanlarına 

doğru ilerlemesi durumunda ise doğal felaketlerin yaşanmasına neden olacaktır. 

İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından olan deniz seviyesinde yükselme ve sıklığı artan aşırı meteorolojik olaylar, 

özellikle kıyı kentleri için tehdit oluşturmaktadırlar. Durum böyle olmakla birlikte dünya genelinde kıyıya yakın kesimlerde 

yaşayan nüfus sürekli artış göstermektedir. Elverişli özellikleri nedeniyle toplam uzunluğu yaklaşık 1 milyon km olan 

dünya kıyılarının 600 bin km alan kaplayan % 60’lık bölümünde yerleşim alanları ve dünya nüfusunun yaklaşık 2/3’ü yer 

almaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılında 8,5 milyara ulaşacağı düşünüldüğünde kıyı alanlarındaki gelişmenin çok daha 

fazla olacağı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün araştırmalarına göre 30 yıl içinde nüfusun dörtte üçü, 

yani yaklaşık 6.3 milyar kişinin kıyılarda yaşayacağı tahmin edilmektedir. Kıyılardaki kentsel yerleşim alanlarında ise 

yaklaşık 1 milyar insan yaşamaktadır. Bu artışın önemli bir bölümünü de gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadır (Kurt, 
2015:93). Kıyı kentlerinin doğal ve ekonomik sınırlarını aşan oranlarda büyüme göstermesi, iklim değişikliğinin etkilerinin 

ve beraberinde getireceği zararların artmasına neden olacaktır. Yapılan birçok araştırma iklim değişikliği ile birlikte 

özellikle kıyı kentlerinde çeşitli hidrolojik ve meteorolojik tehditlerin meydana gelebileceğini göstermiştir. 

Deniz seviyesindeki bu yükselmeler sonucu kıyı kentlerinde olası sonuçlar; yapılı çevrenin etkilenmesi, insan sağlığını 

tehdit eden hastalıklardaki artış, oluşacak doğal felaketlerden dolayı yaşam tehdidi, ekonomik kayıplar, yaşam kalitesinde 

düşüş, kaynaklara erişimde güçlük, biyolojik çeşitliliğin azalması, hava kalitesinin bozulması, sosyal ve ekonomik yapıda 

yaşanacak sorunlar olarak sıralabilir. Aynı zamanda su kaynaklarının azalması ve tarımsal üretim ve kalitede düşüş, orman 

yangınlarında artış, kuraklık, erozyon, çölleşme, sıcaklık artışlarına bağlı bulaşıcı hastalıkların ve ölümlerin artması bu 

senaryolara eklenebilir. 

Ancak iklim değişikliği ve kentler arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kent yapılanmaları bir yandan sahip 

oldukları faaliyetler nedeni ile doğal çevre ve iklim değişikliği üzerinde ciddi etkilere sahipken öte yandan iklim değişikliği 

sonucunda meydana gelmesi beklenen olaylar kentleri meydana getiren sistemlerin varlığını tehdit etmektedir. Dünya 

Bankası’nın (2009) verilerine göre yakın gelecekte 9 milyar olması beklenen dünya nüfusunun % 80’inin kentlerde 
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yaşayacağı ve buna bağlı olarak kentleşmenin % 95 oranında olacağı göz önünde bulundurulursa bu çift yönlü ilişkinin 

etkileri giderek artacaktır (Çobanyılmaz ve Yüksel, 2013:40). Nüfus artışına bağlı kentlerde yeşil alanların ve buharlaşma 

yüzeylerinin azalması, beton ve asfaltla kaplanmış yüzeylerin artması gibi nedenlerle meteorolojik parametreler 
değişmekte, yerel ve bölgesel ölçekte iklim değişimine neden olmaktadır. Kentsel alanlardaki bu iklimsel farklılaşma 

karşımıza “kentsel ısı adaları” olarak çıkmaktadır. 

Kentlerde ortaya çıkacak “ısı adası” etkisinin hafifletilmesinde kentsel açık ve yeşil alanların önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan bir araştırma, kenti çevreleyen 50 - 100 m. genişlikteki bir yeşil 

kuşağın hava sıcaklığını 3.5 °C azalttığını ortaya koymuştur (Olembo ve Rham, 1987). Türkiye İklim Değişikliği Uyum 

Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde ortalama hava sıcaklıklarının 2.5-4 °C artacağı 

öngörüsü dikkate alındığında, sadece kentlerimizi çevreleyen sağlıklı bir yeşil kuşakla iklim değişikliğinin kentsel peyzajlar 

üzerindeki olumsuz etkilerinin karşılanması ve diğer yeşil altyapı uygulamalarıyla etkilerden önemli ölçüde korunmak 

mümkün olabilecektir. 

 

2. HÜKÜMETLER ARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ (IPCC) VE RAPORLARI 

Küresel ısınma sonucu deniz seviyelerindeki değişimler, kutuplar dahil olmak üzere dünyanın değişik noktalarında uydu 

teknolojileri ve yerinde tespit çalışmalarıyla devamlı ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) tarafından 1988 yılında insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu 

iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel 

on Climate Change- IPCC) oluşturulmuştur. 

2003 yılında 4. Değerlendirme Raporu’nıın ilk hazırlık aşamasında kabul edilen yapıya göre özetle (İklim Değişiklikleri 

Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu’ndan alınmıştır); 

IPCC Birincil Çalışma Grubu, iklim sisteminin ve iklim değişikliğinin fiziksel bilim temelini ve nedenlerini; 

IPCC İkinci Çalışma Grubu, iklim değişikliğinin bilimsel, teknik, çevresel, ekonomik ve sosyal yönlerini, iklim 

değişikliği duyarlığını, iklim değişikliğinin, ekolojik sistemler, sosyo-ekonomik sektörler ve insan sağlığı üzerindeki 

olumlu ve olumsuz etkilerini, bölgesel sektörel ve sektörlerarası konuları; 

IPCC Üçüncü Çalışma Grubu, iklim değişikliğiyle savaşımın (doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı) sera gazı 

salımlarının azaltılmasının, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmenin, bilimsel, teknik, çevresel, ekonomik ve sosyal 

yönlerini ve çok disiplinli bir bilimsel ekip aracılığıyla keşisen konulara ilişkin yöntemsel yaklaşımları önemsemek, 

bilimsel ve teknik açıdan incelemek ve değerlendirmek ile yükümlüdür. 

IPCC ‘nin sonuncu raporu olan IPCC 5. Değerlendirme Raporu “İklim Değişikliği 2013” ün hazırlık süreci, önceki 

tüm raporlar için izlenmiş olan bir yolla ve BM kurallarına uygun olarak alınan Genel Kurul kararlarına dayanarak ICC 

Sekreteryası’nın BM üyesi diplomatic temsilcileri, dış işleri bakanlıkları ve çoğunlukla çevre bakanlıklarının ya da çevre 

konularından sorumlu bir bakanlığa bağlı olarak çalışan IPCC Ulusal Odak Noktaları (National Focal Point) girişimleriyle 

2010 yılından başlamıştır.  

 

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKSEL BOYUTLARI 

3.1. Atmosfer 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre geçen her 30 yılın 

her 10 yılı, yeryüzünde 1850’lerden beri kaydedilen küresel sıcaklık verileri için hesaplanan tüm on yıllık dönemlerden 
ardışık bir biçimde daha sıcak olmuştur (Şekil 1). İklim verileri, Kuzey Yarım Küre’de 1983- 2012 döneminin olasılıkla 

son 1400 yılın en sıcak 30 yıllık dönemi olduğunu göstermektedir. Küresel ortalama birleşik kara ve okyanus yüzey 

sıcaklığı verileri, 1880-2012 döneminde 0,85 0C ‘lik bir doğrusal ısınma eğilimi gösterirken, 1850-1900 dönemi ve 2003-
2012 dönemleri arasındaki toplam ısınma ise 0,75 

0
C’dir (Türkeş vd., 2013:10). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

275 
 

 

 

Şekil 1. 1961-1990 Döneminde Gerçekleşen Yıllık Ortalama Yüzey Sıcaklığında Artış Ortalaması (IPCC 2013’e göre) 

 

.Kaynak: IPCC, 2013. 

Troposferin (hava olaylarının oluştuğu en alt katman), küresel olarak 20. yüzyıln ortalarından beri ısındığı kesinleşmiştir. 

Bunun yanı sıra Kuzey Yarımküre karalarında yağışlar, 1901’den beri artmıştır (Şekil 2). Birçok aşırı hava ve iklim 

olaylarında 1950’den beri değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Küresel ölçekte soğuk gün ve gecelerin sayısı azalmış, 

ancak sıcak gün ve gecelerin sayısı artmıştır. Avrup, Asya ve Avustralya’nın geniş bölgelerinde sıcak hava dalgalarının 

sıklığı artarken, kuvvetli yağış olaylarının sayısı ve şiddeti de artmaktadır (Türkeş vd., 2013:12). 

Şekil 2. 1901-2010 Ortalamasına Göre 1951-2010 Döneminde Gerçekleşmesi Yıllık Yağış Eğilimi 

 

Kaynak: IPCC, 2013. 

3.2. Okyanuslar 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, küresel 

okyanuslardaki ısınma eğilimi iklimsel enerji artışını tetiklemektedir. 1972- 2010 döneminde okyanuslarda biriken 

enerjinin %90’ ından fazlası okyanuslardaki ısınmayla bağlantılıdır ve üst okyanus (0-700m) bu dönemde kesin olarak 

ısınmıştır. Buharlaşmanın yağıştan fazla olduğu yüksek tuzluluk içeren bölgeler daha tuzlu olurken, yağışın buharlaşmadan 

fazla olduğu bölgelerde 1950’lerden beri tuzluluk azalmıştır (Türkeş vd., 2013:13). Küresel sıcaklıktaki artışa bağlı olarak 

okyanus sıcaklığının da artması daha fazla buharlaşma olacağı anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda atmosferdeki sera 

gazlarından birisi olan su buharı, mevcut karbondioksit miktarına bağlı gelişen sıcaklık artışını destekleyecektir. 
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3.3. Buzullar 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, Grönland ve 

Antarktika buz kütleleri küresel ölçekte kütle kaybetmeye devam etmekte ve Arktik deniz buzu ve Kuzey Yarımküre 

ilkbahar kar örtüsü alanlasal olarak azalmasını sürdürmektedir (Türkeş vd., 2013:13).  

3.4. Deniz Suyu Seviyeleri 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1. Çalışma Grubu 5. Değerlendirme Raporu’na göre, 19. Yüzyıl 

ortasından beri gözlenmiş olan deniz seviyesi yükselme oranı (hızı), önceki iki bin yıllık dönemdeki ortalama yükselme 

oranı daha büyüktür ve küresel ortalama deniz düzeyi 1901-2010 döneminde 19 cm yükselmiştir (Şekil 3). 1970’lerin 

başından beri, ısınmadan kaynaklanan buzulların kütle kaybı ve okyanusların termal genleşmesi, gözlenen küresel ortalama 
deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık %75ini açıklamaktadır (Türkeş vd., 2013:13). 

Şekil 3. 1986-2005 Ortalamasına Göre 2081-2100 Döneminde Gerçekleşmesi Beklenen Küresel Ortalama Deniz Seviyesi 

Artışı 

 

Kaynak: IPCC, 2013. 

Sıcaklık artışının yüksek enlemlerde özellikle kutuplarda daha şiddetli hissedilmesi beklenmektedir. Buralarda sıcaklık 

artışının dünya ortalamasının iki katı olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum kutuplarda ve dağlardaki buzların erimesini de 

beraberinde getirecektir. Bu ise deniz seviyesinde yükselmelere neden olacaktır. Deniz seviyesindeki yükselme kıyı 

şeritlerinde önemli değişimlere neden olmakta, toprak kaybı yanında kıyıya yakın temiz su kaynaklarının denizle 

birleşmesine yol açacaktır. Başta sıcaklık artışı olmak üzere yağış miktarı, şekli ve deniz buzullarının erimesi gibi birçok 

faktöre bağlı olarak değişmektedir.  Bu faktörlerin değişimi ise sera gazı salınımları sonucu bu gazların atmosferik 
konsantrasyonlarıdır.  Deniz seviyesindeki yükselmenin önemli bölümünün küresel sıcaklıkta aynı dönemde gözlenen 

artışla ilişkili olduğu öngörülmektedir.  20.  yy’da deniz seviyesinde 0,1-0,2 m yükselme gerçekleşmiş olup, 19. yüzyıla 

oranla daha fazla olmuştur. Deniz seviyesinde 2100 yılına kadar 50 cm yükselme öngörülmektedir (Karaman ve Gökalp, 

2010:62). 

 

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE 

Türkiye’nin farklı iklim kuşaklarına sahip olması, doğal olarak üç tarafının denizlerle çevrili olması ve engebeli topografik 
özellikleri nedeniyle, her bölgesinin iklim değişikliğinden farklı boyutlarda etkilenmesi olasıdır. Sıcaklık ve yağış 

değerlerindeki değişikliklere bağlı olarak ülkemizde de deniz seviyesinde yükselmeler ve aşırı hava olaylarının meydana 

geleceği tahmin edilmektedir. Nitekim son yıllarda görülen aşırı hava olaylarındaki artış iklim değişikliğinin ülkemizde 

yaşandığının kanıtıdır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Kıyı Alanlarında Deniz Seviyesinin Yükselmesi Sonucu Su Baskını Örneği: Miami ABD 

 

Kaynak: Anonim a, 2018. 

İklim değişikliğinin ülkemizdeki olası sonuçlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Hükümetler Arası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC), Kuleli (2010), Kadıoğlu (2001), Kaya (2007) ve Öztürk (2002)’den derlenmiştir): 

1. İklim değişikliğinin yağış, buharlaşma ve sıcaklık vb. rejimlerde sebep olduğu anomaliler, ülkemizdeki doğal 

ekolojik sistemleri etkileyerek biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olacaktır. Ekosistemlerin yapısı, üretkenliği ve 

coğrafi dağılışı etkilenecektir. Fauna ve flora kayıplarının yanı sıra, kaybolan türlerin yerlerine yeni gelen türlere 

bağlı biyolojik çeşitlilikte yerel artışlar olabilecektir. Bu duruma ek olarak artan salgın hastalıklar ve yangınlarla 

habitat bölünmeleri ve istilacı türlerde artışlara yol açabilecektir. 

2. Türkiye son yıllarda en kurak mevsimlerini yaşamaya başlamıştır. Kuraklık, normalin altındaki yağış, düşük toprak 

nemi ve sıcak-kuru havanın birleşiminin bir sonucudur. Ülke genelinde görülen yağış miktarında azalmalar ve 

yüksek sıcaklık kuraklık tehlikesini beraberinde getirmektedir. 2030 yılında Türkiye'nin büyük bir kısmı oldukça 

kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecek ve Türkiye'deki sıcaklıklar kışın 2 °C, yazın ise 2 ila 3 °C arasında bir 

değerde artacaktır. Yağışlar ise kışın % 10'luk bir artış gösterirken yaz mevsiminde % 5 -15 arasında düşecek, 

bununla birlikte yazın toprak neminde % 15 - 25 arasında bir azalma olacaktır.  

3. Olası bir iklim değişikliğinde en duyarlı alanlardan olan ormanlar ile çayır ve meraların tahribatı, korunan alanlarda 
koruma-kullanma dengesinin gözetilmemesi ve yangınlar, kentleşme ve tarım arazisi açma işlemleri orman varlığını 

hızla tüketecektir. Pek çok türün barınma ortamı olan ormanların bu şekilde tahribatı tür kaybına da sebep olacaktır. 

4. Yapılan pek çok araştırma, iklim değişikliğinin özellikle su kaynaklarının azalmasına bağlı kuraklık ve çölleşme 

olarak karşımıza çıkacağını göstermiştir. Türkiye bu bakımdan riskli ülkeler arasında yer almaktadır. Gerekli 
önlemler alınmazsa ülkemizin kurak ve yarı kurak alanlarındaki su kaynakları özellikle kentlerdeki su ihtiyacı 

artacaktır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ’ne (IPCC) göre, 1990 yılında 3070 m
3 olan Türkiye’de yılda 

kişi başına düşen yıllık su miktarı, iklim şartlarının değişmeyeceği kabul edilse bile, sadece nüfus artışına bağlı 

olarak 2050 yılında 1240 m
3
’e düşecektir. Artan nüfus ve küresel iklim değişimi sonucu daha kurak bir iklime sahip 

olacağımız göz önüne alındığında, Türkiye uzun dönemde su sıkıntısı çeken bir ülke olma riski taşımaktadır.  

5. İklim değişiklinin bir sonucu olan deniz seviyesi yükselmesi kıyı bölgeleri üzerinde birbirinden farklı fiziksel ve 

ekolojik etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu etkilerin başında, taşkın ve fırtına dalgası hasarları, sulak alan 

kayıpları, kıyı erozyonu, yer altı suyu tuzlanması ve su kıtlığı gelmektedir. Deniz suyu sıcaklığındali yükselme gibi 

diğer etkiler ise yağış rejiminin ve sıklığının değişmesi, fırtınaların oluşması gibi olumsuz etkilerle kıyılarımızı 

tehdit etmektedir.  Akdeniz havzasındaki su seviyesinde 2030 yılına kadar 12 - 18 cm, 2050 yılına kadar 14 - 38 cm 
ve 2100 yılına kadar 35 - 65 cm bir yükselme olacağı öngörülmektedir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir 

araştırmanın sonuçlarına göre ise, Türkiye’de özellikle 10 m. kotun altında kalan kıyı kesimleri iklim değişikliğine 

bağlı etkiler nedeniyle gelecekte önemli tehdit altında olacaktır (Kuleli, 2010:1335). 

4.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Sahiller kıyı erozyonu, iklim değişikliği ve deniz seviyesinden yükselmelerle küresel iklim değişikliğinden en çok 

etkilenecek bölgeler arasındadır. Bu etki, kıyı alanlarında giderek artan nufüsa bağlı altyapı ürünleriyle daha da artmaktadır 
ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı sahil bölgelerinde yaşamakta ve her geçen gün bu eğilim artmaktadır. Kıyı alanları 

hem karanın denizi etkilemesini hem de denizen karayı etkilemesini içermektedir. 2080’lerde bugünküne göre milyonlarca 
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daha fazla insanın deniz seviyesindeki yükselmeler nedeniyle her yıl sel baskını yaşaması tahmin edilmektedir (Perianen, 

2015:2). 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz iklim değişikliği bakımından riskli ülkeler arasında yer almaktadır. Öztürk’e (2002) 

göre iklimi oluşturan etmenlerden sıcaklık ve yağış değerlerindeki değişikliklere bağlı olarak ülkemizde de deniz 

seviyesinde yükselmeler meydana gelebilecektir. Türkiye engebeli bir topografyaya sahip olması ve kıyı bölgelerinin 

yoğunluğu sebebiyle iklim değişikliğinden etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir (Geymen ve Dirican, 2016:66). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’na (2012) 

göre, ülkemizde iklim değişikliğinin; özellikle su kaynaklarının azalması, taşkınların artması, orman yangınları, kuraklık ve 
çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilere neden olacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin İklim 

Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı çerçevesinde gerçekleştirilen iklim öngörüleri, 

sıcaklıklarda belirgin artışlar ile hemen hemen bütün ekonomik sektörleri, yerleşimleri ve iklime bağlı doğal afet risklerini 

temelden etkileyecek biçimde yağış düzeninin yani su döngüsünün değişeceğini öngörmektedir.  

Yüzyılımızın ciddi bir küresel sorunu olarak önümüze çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği ülkemize ve dolayısıyla 

canlı yaşamına olumsuz etkileriyle önem teşkil etmektedir. Bu sebeple çalışmada, iklim değişikliğinin kentsel peyzajlar 

üzerine olası etkileri çeşitli bilimsel araştırma sonuçları verilerek ortaya konulacak ve bu etkilerin azaltılması yönünde 

alınması gereken önlemler sıralanacaktır. 

4.2. Materyal 

Çalışma Türkiye genelinde iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı yaşanan sorunların temelinde, yapılaşma ve kıyı 

kullanımına dayalı yeterli açık yeşil alana sahip olmayan önemli kıyı yerleşmelerimizden Alanya ilçesini kapsamaktadır. 

Bu kapsamda Alanya ilçesinde yapılaşmanın ölçülerini belirlemek ve aktif yeşil alan miktarını hesaplamak amacıyla 

araştırmanın ana materyalini, 

 1975 ve 2017 yıllarına ait Alanya hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri 

 Alanya İlçesi 1/25.000 ölçekli imar planı ve plan raporu 

Yardımcı materyali ise, 

 İklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili kitap, makale ve bilimsel araştırma sonuçları, yazılı ve sözlü kaynaklar, 

Antalya ili ve Alanya ilçesi kıyı alanları ve kent yapısı ile ilgili yapılmış araştırma, makale ve tezler,  

 Araştırmanın yöntem ve içeriğine ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda yurtdışından elde edilen, bilimsel makaleler 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, gerekli analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi için çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan elde edilen, her türlü bilgi ve belge çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. TÜİK, Antalya Valiliği'nden 

elde edilen nüfus ve sosyo-ekonomik veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan iklim verileri, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’ndan sağlanan iklim değişikliği ve olası etkileri ile ilgili veriler ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change) raporlarından yararlanılmıştır. 

4.3. Yöntem 

Çalışma, birbirini tamamlayan farklı aşamalarda gerçekleşmiştir. Bunlar; veri toplama ve hazırlama, sınıflandırma, analiz 

ve değerlendirme olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır. 

Şekil 5. Yöntem akış şeması 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmanın birinci aşaması araştırma alanıyla ilgili verilerin toplanmasıdır. Bu aşamada arazi incelemelerinin yanısıra 

daha önce yapılan çalışmalar incelenerek; çalışma alanı ve yöntemle ilgili tezler, araştırma projeleri, makaleler ve 
kitaplardan bilgi edinilmiştir. Kuramsal bilgiler bölümünde, iklim değişikliği ve küresel ısınma, kentsel peyzajlar ve kıyı 
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kavramları ile iklim değişikliğinin bu alanlar üzerine etkileri ele alınmıştır. Veri hazırlık aşamasında ise Alanya ilçesinin 

1/25.000 ölçekli imar planı ve plan raporları incelenmiş, Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen 1975 ve 1978 yıllarına 

ait hava fotoğrafları ile 2017 yılı uydu görüntüleri CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) kullanılarak Arc-Gis Programı 

yardımıyla mekansal haritalar üretilmiş ve Alanya ilçesinin kıyı ve çevresinin arazi kullanım açısından yıllara göre 

değişimi ortaya konulmuştur. Diğer yandan Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden elde edilen imar planı 

ve raporuna göre yine Arc-Gis Programı ortamında mevcut aktif ve yeşil alan sayıları belirlenerek, kişi başına düşen aktif 

ve yeşil alan miktarı hesaplanmıştır. 

Alanya ilçesinde zamana bağlı olarak arazi kullanımı ve örtüsündeki  (AK/AÖ)  değişimin belirlenmesi ve iklim 
değişiğikliğinden kentsel peyzaj alanlarının etkilenme durumunun ortaya konulabilmesi amacı ile yürütülen bu çalışmanın 
sınıflandırma işlemine geçmeden önce, çalışma alanına ait halihazır arazi kullanım türlerinin belirlenmesi işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada 1/25000 ölçekte tanımlanabilen CORINE lejantı esas alınmıştır (Heymann,1994). Bu 

kapsamda bölgenin ekolojik ve sosyo-kültürel durumları da dikkate alınarak ve CORINE’e göre, arazi kullanım sınıfları 

lejantı oluşturulmuş ve CORINE’e göre oluşturulan Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü (AK/AÖ) lejantı, 2.  Düzeyde yedi ana 

sınıf olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda CORINE’e göre ve oluşturulan arazi kullanım sınıfları şeması Çizelge 1’ de 

verilmiştir. 

Çizelge 1. CORINE’e göre belirlenen arazi kullanım sınıfları şeması. 

Seviye 2 Seviye 3 

Kentsel Doku 
Sürekli şehir yapısı 

Kesikli şehir yapısı 

Karışık Tarımsal Alanlar Sera Alanları 

Meyve Bahçeleri 
Narenciye, Zeytinlik 

Muz Bahçeleri 

Ekilebilir Alanlar Kuru-Sulu Tarım 

Ormanlar Karışık Ormanlar 

Kumsal ve Kayalık Alanlar Dere Yatağı, Sahil, Kumul 

Su Yüzeyi Su Yüzeyleri 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

4.4. Araştırma Bulguları 

4.4.1. Coğrafi Konum ve Yapısı 

Araştırma sahasını oluşturan Alanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesin'deki Antalya ilinin doğusunda yer alan bir turizm 

ilçesidir. Şehir merkezine uzaklığı 135 kilometredir. Türkiye'nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 175.658 hektarlık bir 

alana sahiptir ve 2015'te nüfusu 291.643 kişidir (Alanya Kaymakamlığı, 2018). Alanya, batısında Manavgat (Antalya); 

kuzeyinde Gündoğmuş (Antalya); kuzeydoğusunda Taşkent (Konya) ve Hadim (Konya); doğusunda Sarıveliler (Karaman) 

ve Gazipaşa (Antalya); güneyinde Akdeniz’le çevrilidir (Şekil 6). Alanya’nın kuzeyinde Torosların uzantısı olan dağlık ve 

platoluk kısmında bulunan yayla kesiminin denizden yüksekliği 1000 metre civarındadır. Güneyde etrafı 6500 metre 

uzunluğunda surlarla kaplı Alanya yarımadası yer almaktadır. Yarımada, ovalarla Toroslar’dan ayrılmıştır (Alanya 

Kaymakamlığı, 2018). 
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Şekil 6. Alanya İlçesinin Ülke Ve Bölgedeki Konumu 

 

Kaynak: www.cografyaharita.com. 

4.4.2. Arazi Durumu 

Alanya’nın toplam yüzölçümü 175.678 hektardır. Bunun % 16,45 i olan 28.880 hektarını tarım, % 6,26’ı olan 9.860 

hektarını çayır ve mera, % 65,48’i olan 115.013 hektarını fundalık ve orman, % 0,10 olan 185 hektarını su yüzeyi, % 

11,70’i oluşturan 20.560 hektarını da tarım dışı alanlar ve meskun sahalar oluşturmaktadır. İklimi ve konumu ile Akdeniz 
bölgesinin en verimli topraklarına sahip bir yöresidir. Bu nedenle de yetişen bitki türleri çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz 
bölgesinin en fazla orman zenginliği Antalya ili sınırları içindedir. Alanya’da bulunan ormanlar ülke ormanlarının % 

0,5’ini oluşturmaktadır (Alanya Kaymakamlığı, 2018). 

4.4.3. İklim Verileri 

Çalışma alanı olan Alanya ilçesi Akdeniz Bölgesi'nin ve Antalya’nın genel iklim özelliklerine sahiptir. Yazları sıcak ve 

kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak ifade edilen iklim tipi diğer bir değişle “Mutedil Deniz ve Sıcak Deniz İklim Sınıfı'na 

girer, daha iç kesimlerde ise “Soğuk Yarı-Kara İklim” tipi görülmektedir (Çobanoğlu, 2010). 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1981-2010 yılları arasında il genelinde yıllık ortalama sıcaklık 24,4 0
C’dir. 

88 yıllık dönemde kaydedilen en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 45,4 
0
C; en düşük sıcaklık ise Şubat ayında –4,6 0

C’dir. 

İlde yıllık ortalama nispi nem % 64 civarındadır. Antalya'da ölçülmüş günlük en yüksek yağış miktarı: 331,5 kg/m² (1969 
yılı) ; günlük en hızlı rüzgar: 155.5 km/sa (1969 yılı) ve en yüksek kar kalınlığı 5.0 cm (1993 yılı)'dir (MGM 2017). 
Türkiye genelinde bakıldığında Antalya ili ve özellikle Alanya gibi kıyıda bulunan ilçeleri en yüksek sıcaklıkların 

görüldüğü bölgelerdir (Şekil 7). 

Çizelge 1. Antalya İline Ait 1981-2010 Ve 1929-2017 Yılları Arasındaki Sıcaklık Verileri 
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Son iklim periyodu (1981-2010)  

Ortalama. max. 
sıcaklık 0C 

 

15,1 

 

15,4 

 

18,1 

 

21,7 

 

26,2 

 

31,5 

 

34,6 

 

34,6 

 

31,5 

 

27,0 

 

20,9 

 

16,5 

 

24,4 

Son iklim periyodu (1929-2017)  

En yüksek 

sıcaklık 0C 

 

23,9 

 

26,7 

 

30,7 

 

36,4 

 

38,7 

 

44,8 

 

45,4 

 

44,6 

 

42,5 

 

38,7 

 

33,0 

 

26,1 

 

45,4 

Kaynak: MGM, 2017. 
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Şekil 7. Türkiye Ortalama Sıcaklık Dağılımı Haritası 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2017:4. 

4.4.4. Arazi Kullanımı 

Çalışmada, arazideki çevresel kullanımlara bağlı arazi değişimlerinin belirlenmesi, özellikle çalışmanın temel materyali 

olan kentsel açık ve yeşil alanların yıllara göre değişiminin ortaya konulması, bu kapsamda yeşil alanların optimum fayda 
gözetilerek koruma-kullanma dengesi çerveçesinde yönetilmesi ve ilgili politikaların oluşturulmasına yönelik verilerin 

oluşturulmasını hedefleyen AK/AÖ belirleme hiyerarşisi için CORINE (Coordination of Information on the Environment) 

sınıflandırması kullanılmıştır.  

Çalışmada, Alanya kıyı bölgesinin 1975 yılından günümüze kadar geçen süreçte kentsel yeşil alanların değişim ve 

dönüşümünün uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belirlenmesi hedeflendiği için, öncelikle alandaki 

AK/AÖ yüzde değişimleri belirlenmiş ve analiz edilmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 3. Arazi Örtüsünün Yıllara Göre Değişimi. 

 1975 (m2) 2017 (m2) Toplam Değişim (m2) 

Sürekli Şehir Yapısı 647583 7973482 +7.325.899 

Kesikli Şehir Yapısı 589489 415296 -174.193 

Karışık Tarımsal Alanlar 4524975 1067563 -3.457.412 

Meyve Bahçeleri 2345095 755656 -1.589.439 

Ekilebilir Alanlar 177189   

Ormanlar 3735351 2044534 -1.690.817 

Kumsal ve Kayalık Alanlar 649291 486821 -162.470 

Su Yüzeyi 74379   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Alanya ilçesi ormanlık arazileri ve diğer yeşil alanların yıllara göre değişimi incelendiğinde 42 yıllık süreçte önemli ölçüde 

kayıplar olduğu görülmektedir. Nitekim 1975 yılında 3.735.351 m
2 olan orman arazileri, 2017 yılına kadar olan süreçte 

hızlı bir azalış göstererek 1.690.817 m
2’

ye düşmüştür. Bu alanlar 1975’te toplam alanın yaklaşık %30’unu kaplarken, 2017 

yılında %16’ya gerilemiştir. Bu azalışın nedenlerinin başında nitelikli kentsel yeşil alanlara kurulan kent yapıları 

gelmektedir. Nitekim 1975 yılında 1.237.072 m
2 
olan yerleşim alanları, 2017’de 8.388.778 m

2 
ulaşarak 8 kat artış göstermiş 
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olması yerleşim alanları için gerekli olan arazi parçalarının temininde orman arazileri üzerine yoğun bir baskı olduğu 

sonucunu doğurmaktadır (Şekil 8-9). Aynı zamanda karışık tarımsal alanlar, meyve bahçeleri ile kumsal ve kayalık 

alanlardaki azalış ile sürekli şehir yapılarındaki artış doğru orantı göstermektedir. Gelecek senaryolarına göre 10 m kotu 
altında kalan bölgeler su baskını riski taşımaktadır. Buna rağmen bu alanlar için ciddi önem teşkil eden kumsal alanları ve 

kayalıklarda da bu süreçte arazi kayıpları yaşanmıştır. 162.470 m
2 kumsal alanı günümüzde dolgu alanları vb. kullanımlar 

sonucu sürekli kent yapısı baskısı altındadır. 

Şekil 8. Çalışma Alanı 1975 Yılı Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 9. Çalışma Alanı 2017 Yılı Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 10. Arazi örtüsü sınıflarının yıllara göre değişim grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden olan Alanya kıyı ve çevresinde kentleşme oranının 1982 sonrası “turizm 

planlaması” çalışmalarından sonra hızlı bir artış gösterdiği ve kent yüzeyinin % 62’sini kapsadığı, buna karşın nitelikli 

orman arazilerinin ve kumul alanlarının azaldığı görülmektedir (Şekil 10). Elde edilen bu bulgu, özellikle orman arazileri 

ve kumul alanlarında yapılaşmanın hızlı artışı, buna karşın kentsel açık ve yeşil alanların azalışı nedeniyle kent genelinde 
iklim değişikliğinin birincil etkilerinin başında gelen sıcaklık artışı ve aşırı hava olaylarıyla, kıyı alanlarında su baskını 

tehdidine açık hale geldiği olgusunu güçlendirmektedir.  

İklim değişikliği etkilerinin önemli sonuçlarından biri olan kentsel ısı adalarını bertaraf edecek sistemlerin başında gelen 
kentsel açık ve yeşil alanlar, kentleşmenin bu boyutlarda büyümesi sebebiyle Alanya ilçesi için yetersiz kalmaktadır (Şekil 

11). 3194 sayılı İmar Kanunu’nda kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 10 m
2 

olarak belirlenmiştir. Alanya ilçesi imar 

planında kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 12,65 m
2 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, ilçenin yüzölçmüne göre 

aktif yeşil alan miktarı arazi kullanımının yaklaşık  %3’ünü kapsamakta ve mevcut aktif yeşil alan yüzölçümleri ve nüfusa 

göre oranına bakıldığında bu değer yaklaşık 3,83 m2
’yi bulmaktadır (Şekil 11). 

Şekil 11. Alanya İlçesi Yeşil Alan Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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SONUÇ 

Geçmişte yapılan konuyla ilgili çalışmalar ışığında Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili birçok öngörüde bulunulabilir. 

İklim değişikliği projeksiyonları sıcaklık artışı ve yağış miktarlarında azalma olacağını dolayısıyla yaz mevsiminin 
uzayacağını göstermektedir. Sıcaklıklarda yaşanacak bu artış ve yağış miktarının azalmasına bağlı su kaynaklarının 

tükenmesi insan ve diğer canlı yaşamını önemli boyutlarda etkileyecektir. Bu durum aynı zamanda orman yangınlarını, 

kuraklık ve çölleşmeyi beraberinde getirerek tarımsal yönüyle öne çıkan güney ve kıyı bölgelerimizde üretimi olumsuz 

etkileyecektir. Yapılan birçok çalışma bunu destekler niteliktedir. Sönmez ve arkadaşlarının (2016) Gazipaşa-Alanya 
çevrelerinde yaygın olan muz yetiştirme alanlarında yaptıkları çalışmada, 2004-2016 yılları arasında yerleşim alanlarındaki 

artışın orman arazilerinde azalışa neden olduğu ve 2012 yılında inşa edilen Gökçeler Barajı ile kuru tarımdan sulu tarıma 

geçildiği tespit edilmiştir. Sıcaklık artışı ve yağışların azalmasına bağlı olarak sulu tarım yapılan arazilerin her geçen gün 

artması gelecekte tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine, havanın daha nemli ve sıcak olmasına ve buna bağlı 

hastalıklarla, ölümlerin artmasına yol açacaktır.  

Normalin altında yağış, düşük toprak nemi, kuru sıcak hava, geçirimsiz beton yüzeylerin artışı ve buna aksine nitelikli 
kentsel yeşil alanların azalması gibi birçok faktör birleşerek kuraklık tehlikesini oluşturmaktadır. Bilindiği gibi 

buharlaşmanın küresel ısınmaya bağlı artmasına bağlı olarak ülkemizde daha şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar 

görülebilecektir. Hidrolojik döngüdeki bu değişimler kuraklığın yanı sıra ani sel baskınlarını da beraberinde getirecektir. 

Bu nedenle su kaynaklarının akılcı yönetimi ve kuraklığın engellenmesi için iklimsel ve hidrolojik değişkenler düzenli 

olarak takip edilmeli ve normalden sapmaların sebepleri tespit edilmeli ve kentlerde yeşil alanlar sistem dahilinde 

oluşturulmalıdır. Konuyla ilgili otoriteler ve sektörler (Valilik, Büyükşehir Belediyeleri, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, 

Sanayi ve Ticaret Odaları, Sivil Toplum Örgütleri vb.) bir araya gelerek yönetim ekibi oluşturmalı ve kuraklık riskine 
yönelik planlar hazırlamalı ve yasal düzenlemeler yapmalıdır. 

İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmelerinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almasa da, Türkiye’deki 

kıyı kullanımlarına bakıldığında, nüfus ve sosyo ekonomik faaliyetlerin en fazla kıyı bölgelerinde, kıyı bölgelerinin de 

alçak taşkın bölgelerinde ya da arazi yükseltisinin 0-10 m arasında yoğunlaştığı dikkat çekicidir. İklimi oluşturan 

etmenlerden sıcaklık ve yağış değerlerindeki değişikliklere bağlı olarak ülkemizde de deniz seviyesinde yükselmeler 

meydana geleceği tahmin edilmektedir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporu’nda (2013) belirtildiği 

üzere, küçük adalarda ve alçak kıyı alanlarında nüfus, deniz seviyesi artışından ve fırtına dalgalarından dolayı diğer 

bölgelere oranla daha fazla etkilenecektir. Deltalarda, alçak kıyı alanlarında ve küçük adalarda yaşayan milyonlarca insan, 

deniz seviyesi yüzünden göç etmek zorunda kalacak ya da bu risklerden korunmak için daha fazla para ve çaba sarf etmek 
zorunda kalacaktır. 

Kuleli’nin (2010) çalışmasına göre, Türkiye kıyılarında iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesi riski taşıyan 0-
10 m yükselti içinde kalan 28 il ve 191 ilçe kıyı bölgesinde, 181 yerleşim ise 10 m arazi yükselti kotunun altında yer 

almaktadır. Çalışmada kullanılan değişkenler bölgesel açıdan değerlendirildiğinde, risk açısından en çok Akdeniz bölgesi, 

il bakımından ise Antalya olduğu saptanmıştır (Şekil 12). Akdeniz’de en riskli alanlar Samandağ, Çukurova Deltası ve 

Göksu Deltasıdır. Diğer taraftan özellikle turizm yatırımları ve arkeolojik kalıntılar açısından önemli bir bölge olan Antalya 

ve civarındaki Belek, Kemer, Faselis, Olimpos, Finike, Patara ve Beymelek lagünü de 10 m kotunun altında yer almaktadır. 

Şekil 12. Akdeniz’de Riskli Olan Bölgeler 

 

Kaynak: Kuleli, 2010:1343. 

Dolayısıyla Türkiye’nin de iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesinden sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak 

oldukça fazla etkileneceği durumların ortaya çıkması söz konusudur. Kıyı alanlarının iklim değişikliğine hassasiyetini 

azaltmak için havza bazında iklim değişikliğine maruz kalma durumlarının analiz edilmesine, değişikliğe olan 

hassasiyetlerinin ve uyum kapasitelerinin belirlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle, kıyılarda gerçekleştirilen 

planlama uygulamalarında, deniz seviyesi yükselmesi riski de bir planlama kriteri olarak göz önünde bulundurulmalı ve 
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yasal, yönetsel önlemler öncelikle bu kapsama giren alanlar için ele alınmalıdır. Bu bağlamda Bütünleşik Kıyı Alanları 

Planlarının mevcut durumda il bazında hazırlanmasının önüne geçilerek bölgesel bazda yürütülmesi ve havza ölçeği de 

dikkate alınarak ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlatılmakta olan Nehir Havza Yönetim Planları ve Havza 

Koruma Planları ile bütünlük sağlanması doğru olacaktır.  

Son yıllarda aşırı hava olayları, iklim değişikliği ve afetler arasında karşılıklı bir ilişki olduğu net bir şekilde ortaya 

çıkmıştır. İklim değişikliği aşırı hava olaylarına, aşırı hava olayları da afetlere yol açmaktadır. Özellikle kıyılarda yapılan 

dolgu çalışmalarına bağlı arazi kayıpları, dere ve nehir yataklarına yapılan müdahaleler ile kentsel açık ve yeşil alan 

sistemlerinin yetersiz olduğu bölgelerde hortum, şiddetli ve ani yağış, sel ve taşkınlar gibi doğal afetlerin görülme sıklığı 

artmaktadır. Nitekim geçtiğimiz haziran ayı içerisinde Alanya’nın İncekum mevkiinde denizden 100 m açıkta hortum olayı 

görülmüştür (Şekil 14). Yine aynı yıl Antalya’nın Kemer ilçesinde hortum ve sel baskını sebebiyle birçok kızılçam ormanı 

hasar görmüştür. Bu nedenle kıyı bölgelerinde yaşanacak bu afetlerin önüne geçebilmek için 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda 

değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu kanunda planlama ve yapılaşmaya ilişkin hükümler verilirken iklim değişikliği ve 

etkileri göz önünde bulundurulmamıştır. Yapılan çalışmalar 10 m kotun altında kalan alanların risk grubu içerdiğini 

gösterdiğine göre, mevzuatta yer alan mevcut planlama ve yapılaşma hükümlerinin bu veriler doğrultusunda yeniden ele 

alınması yerinde olacaktır. 

Şekil 14. Kıyı Alanlarında Yaşanan Aşırı Hava Olaylarına Örnek: Alanya İncekum’da Deniz Açıklarında Gerçekleşen 

Hortum 

 

Kaynak: Anonimb, 2018. 

Özellikle ülkemizde yeşil alanların önemi, ekonomik, sosyal, iklimsel konfor ve sağlıklı yaşam üzerine etkileri göz ardı 

edilmektedir. Rekreasyonel ve estetik değerinden önce yeşil alanlar fiziksel, ekolojik, ekonomik ve sosyal pek çok işleve 

sahip nitelikli alanlardır. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte, iklim değişikliğinin etkilerinin büyük ölçülerde 

yaşanmaya başlamış olması sonucunda kentsel yeşil alanların doğrudan ve dolaylı etkileri göz önünde bulundurularak, 

iklim değişikliğine uyum ve etkilerini bertaraf sürecinde yeşil alanların kentlerde yeniden ele alınması gerekmektedir. Yeşil 

alanlar karbon emilimi, yüzey suyu yönetimi, su kaynakları yönetimi, sel ve taşkınların etkisinin azaltılması, yüksek 

sıcaklıkların kontrolü, toprak erozyonunun azaltılması, kıyı taşkınlarının azaltılması ve canlı türlerinin yeni iklim 

koşullarına uyum sağlayabilmesi için mekan oluşturması gibi pek çok önemli doğrudan fiziksel etkilere sahiptir.  

İklim değişikliğinin sebep olduğu sıcaklık artışı günümüzün önemli bir çevre sorunu olan kentsel ısı adası etkisini de ortaya 

çıkarmıştır. Kentsel ısı adası, yerleşim yerlerinin çevresinde yer alan kırsal bölgelere göre daha yüksek sıcaklık değerlerine 

sahip olması durumudur. Kentli nüfusunda yaşanan artışlar ve buna bağlı yapılaşma, kentin morfolojik yapısınının 

değişmesi, nitelikli kentsel açık ve yeşil alanların azalması ve sistematik şekilde planlanmaması, sert yüzeylerin artması 

olumsuz mikroklimatik koşulların oluşmasına neden olmaktadır. Yoğun ve yüksek binalar, ısı emilimini artırmasının yanı 

sıra, hava akımını engellemesi nedeniyle de sıcaklık artışında etken olabilmektedir. Bu mikroklimatik koşullar diğer 

yandan, hava kalitesinin bozulmasına, yüksek enerji tüketimine, rüzgar, nem ve yağış rejimlerinde düşmelere ve risk grubu 

taşıyan hasta ve yaşlılarda sağlık sorunlarına yol açmaktadır.  

Yeşil alanların azalması; özellikle kent merkezlerinde bozulmuş olan bitki örtüsü dokusu, yeşil alanların tahribatı ve koyu 

renk yüzeylerin artması ısı emilimini artırarak, ısı adası etkisini daha da artırıcı etki yaratmaktadır. Kentsel yeşil alanlar 

iklim değişikliği ve adaptasyon sürecinde kentsel altyapının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Yeşil alanlar karbon 
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emilimi özelliği ile hava kirliliğin azaltılması ve kalitesinin iyileştirilmesi, sera gazı etkisinin azaltılması ile hava 

sıcaklıklarının düşürülmesi, yerel mikro iklimi nispeten düzenleyerek kentsel alanlarda kentsel ısı adalarının etkilerini 

azaltmak için önemli, uygun maliyetli bir çözümdür. Konforlu kent iklimi yaratma ve yapı çevrelerinin mikro ölçekli hava 

sıcaklığını düşürmede bitkilendirme oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kentsel açık ve yeşil alanların ve doğal bitki 

örtüsünün bölgenin hava sıcaklığını etkilediği ve iklimsel koşuları iyileştirdiği bilimsel pek çok çalışmayla kanıtlanmıştır.  

McPherson (1998:218), ABD’de gerçekleştirdiği bir çalışmada 6 milyon ağacın 304.000 ton atmosferik karbondioksiti 
tüketerek, sera gazı etkisini azalttığını ortaya koymuştur. Shashua-Bar ve Hoffman (2000) Mexico City’de yürüttükleri 

çalışmada 500 ha büyüklüğündeki Chapultepec Parkı’nın 2 km çevresindeki hava sıcaklığını etkilediğini belirlemiştir. 

İsveç-Gthenburg’da yapısal alanlarda gündüz ve gece, farklı iklim koşullarında, geceleri yapısal alanların daha sıcak 

olduğu; bu sıcaklık farkının yoğun kentsel alanlarda bulutsuz gecelerde 8 
0
C’ye kadar çıkabildiği görülmüştür. Bulutlu 

günlerde yerleşim alanları 2,5 
0
C daha sıcaktır. Bu sonuçlardan görüldüğü üzere hava sıcaklığı yapılaşmış alanlarda günlük 

ve farklı hava koşullarında değişiklik göstermektedir (Yüksel, 2008:73). 

Saito, Kumamoto (Japonya) kentinde yaz aylarında yeşil alanların termal etkilerini belirlemek için kent içinde ve kent 

çeperlerinde yaptığı çalışmasında yapısal yoğunluğu yüksek alanların daha yüksek sıcaklığa sahip bölgeler olduğunu, yeşil 

alan miktarı arttıkça hava sıcaklığının da düştüğünü tespit etmiştir. 60m-40m boyutlarındaki küçük bir yeşil alan dahi 

belirgin bir soğutma etkisi göstermektedir. Yeşil alan ve çevresi arasındaki maksimum sıcaklık farkı 3,8 
0c olabilmektedir 

(Yüksel, 2008:73). 

Manchester’da 1961-1990 yıllarını baz alarak yapılan farklı iklim değişikliği senaryolarına göre modelleme çalışmasında 

kent merkezi ve yüksek yoğunluklu konut alanlarında yeşil alanlardaki %10’luk azalışın 2080 yılında yüzey sıcaklıklarında 

7 0C ile 8.2 0
C artışa neden olabileceği ortaya konmuştur. Bu artışın, yeşil alanların aynı oranda kalması durumunda 3.3 

0C 
ile 3.9 0

C arasında tahmin edilmektedir. Kentsel yeşil alanlar aynı zamanda taşkın riskinin azaltılması, hava kalitesinin 

iyileştirilmesi ve habitatların sürdürülebilirliği ve yüzey suyu akışının yönetimi için de önem teşkil etmektedir. Yapılan 

çalışmalarda ağaçların yüzey suyu emiliminde ve erozyon üzerinde % 7 azaltma etkisi olduğu belirlenmiştir. Oakland 

kentinde yapılan ölçümlerde yüzey suyu emilimini % 17 artırdığı tespit edilmiştir (Derman, 2016:13). Böylece kentlerde 

geçirimsiz yüzeylerin azaltılarak yeşil alanların artırılması suyun drenajına izin vererek taşkın problemine karşı etkili bir 
çözümün parçası olacaktır.  

Tüm bu nedenlerle iklim değişikliğine uyum sürecinde kentsel açık ve yeşil alanlara yönelik stratejiler belirlenmeli ve kent 

planlarında buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Kentsel peyzajlarda oluşan sıcaklık değişiklikleri enerji tüketimi ve hava 

kalitesini olduğu kadar insan sağlığını ve konforunu doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte ve bu nedenle kentsel 
planlamada ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada etkin kullanılmaları gerekmektedir. Yeşil çatılar, yeşil cepheler gibi 

alternatiflerle birlikte bu işlevleri tam olarak yerine getirebilmeleri için kent planlamada bir sistem dâhilinde, belirli 

standartlara uygun ve yeterli büyüklükte planlanmalı ve kent dokusu içinde düzenli bir dağılıma sahip olmalıdırlar. 
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ÖZET 

Köylerden kentlere olan göçler sebebiyle oluşan nüfus yoğunluğu ve bunun neticesinde artan plansız ve 

düzensiz yapılaşma ile birlikte kentlerimiz doğadan uzaklaşmakta, yapay çevrelere dönüşen kentlerde 
doğaya ve yeşile olan özlem her geçen gün artmaktadır. Kentsel yeşil alanlar kentlilerin nefes aldığı, kent 

ortamının getirdiği kronik stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı kaygı gibi baskıları biraz olsun hafifletecek 

rekreasyonel imkanlar sunması ile kentsel yaşam kalitesini etkileyen en önemli alanlar haline gelmiştir. 

Kentsel yeşil alanların bitkisel tasarımında kullanılan bitki türleri yeşil alanların çatısını oluşturmanın 

yanında, işlevsel ve görsel kalitesinde de en önemli unsur olarak görülmektedir. Bitkiler bunu sahip 

oldukları kabuk, çiçek, dal ve yaprak gibi organlarının form, doku, renk gibi özellikleriyle sağlarlar. Bu 

çalışmada kentsel yeşil alanlara yönelik bitkisel tasarım kriterleri ve bir tasarım aracı olarak bitki 

materyali kavramı literatür araştırmaları ile ortaya konmuştur. Bu bilgiler ışığında gerçekleştirilen bitkisel 

tasarım uygulamaları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarım, Kentsel Yeşil Alanlar, Bitkisel Tasarım, Bitkilendirme, Bitki 

Kullanımı 

 

ABSTRACT 

Due to the migration from rural areas to urban areas which resulted in overpopulation and unplanned 
unconstruction our cities are moving away from natüre, and in cities which are turning into artificial areas 

the longing to green life and nature is on the rise. Urban green areas have become the most important 
areas affecting the quality of urban life by offering recreational facilities that relieve urban residents' 
breathing, chronic stress caused by the urban environment, inadequate physical activity, extreme anxiety. 
Plant species used in the herbal design of urban green areas are seen as the most important factor in 
functional and visual quality besides forming the roof of green areas. Plants provide it with features such 
as flower, tissue, form of organs such as branches and leaves. 

Key Words: Planting Design, Urban Landscape, Urban Green Spaces, Ornamental Plants. 
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1. GİRİŞ 

Çevreden hızla uzaklaşıp kendi oluşturduğu yapay çevrede yaşamaya başlayan kent insanı, doğa ile iç içe olabileceği 

sağlıklı, dengeli, yenileyici ve yararlı alanlara giderek önem vermeye başlamıştır. Çevrenin sağlıklı hale kavuşturulması 

ve kentlerin daha iyi yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi amacıyla alınan önlemler arasında çevre düzenlemesi 

önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan yeşil alanların, yaşam koşullarını iyileştirmedeki işlevlerinden yararlanarak 

planlamalar yapmak toplum sağlığı ile ekolojik denge açısından büyük önem taşımaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü’nün 

önerdiği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ nün kabul ettiği, kişi başına düşen minimum yeşil alan oranı 

%9’dur. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun, 1999 yılında çıkarılan 23804 sayılı yeni yönetmeliğine göre, belediye olan 

yerlerde nüfus ne olursa olsun kişi başına aktif yeşil alan miktarı (park, çocuk bahçesi ve oyun alanlarının toplamı) 10 

m² olarak belirlenmiştir (Yazıcı ve Aslan, 2017:278). 

Uyar (1996) göre ülkemiz kentlerinde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarı, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında 

çok düşük düzeylerde bulunmaktadır. Türkiye’deki kentlerde ortalama kişi başına 1,2 m² açık ve yeşil alan düşmektedir. 

Buna karşın Amerika’da kent düzeyinde açık ve yeşil alan normu, genelde kent yoğunluğu 250 kişi/ha (10 kişi için 400 

m²) olması koşuluyla kişi başına 40 m² olarak kabul edilmektedir (Yazıcı ve Aslan, 2017:278). 

Yeşil alanların kentsel ve kırsal ortamda sunduğu olanakların etkin olabilmesi ancak, peyzajın sürekli değişim içinde 

bulunan ve canlı materyali olarak bilinen bitkilerin uygun şekilde ve doğru amaçlar doğrultusunda kullanımlarıyla 

mümkün olabilir. Bitkilerin, kullanım amacına ve bulundukları ortamda yaratmaları istenen etkilere bağlı olarak belirli 

kriterler çerçevesin de düzenlenerek sunumu ‘bitkisel tasarım’ kavramını ortaya çıkarmaktadır (Arın, 2010:11).  

Bitkisel Tasarım “Görsel Sanat" tır. Çünkü her görsel sanat dalı gibi hem bir ilham gerektirir hem de tasarım öğelerinin 

(çizgi, form tekstür, renk) sanat prensipleri ışığında düzenlenmesini içerir. Fakat bir sanat dalı olarak bitkisel tasarım, 

heykeltıraşlık, resim ya da mimarlık gibi geleneksel sanat dallarıyla karşılaştırıldığında, bunlardan çok farklıdır. Çünkü 

tasarım oluşturan materyaller statik (durağan) değildir. Tasarımcı bitkilerle tasarım yaparken aslında doğayla tasarım 

yapmaktadır. Bu da bitkileri diğer tasarım araçlarından farklı kılan şeydir. Güzel sanatlardaki kil, boya ve taşın ya da 

mimarlıkta ki tuğla, cam ve çeliğin aksine bitkiler sürekli değişim halindedir. Genç bitki bireylerinin yetişkin bireyler 

haline gelmesi ve olgunluk çağına erişme sürecinde yaşadıkları değişimler, mevsimsel değişimler ve ayrıca güneşin 

doğuşundan batışına kadar, gölge ve ışık şekillerindeki varyasyonlar sonucu bitkilerin görsel karakterlerindeki 

değişikler; tüm bunları anlamak ve kavramak hortikültürel bir bilgi birikimini gerektirir. İşte bu da bitkisel tasarımın 

‘Bilimsel’ kısmını oluşturmaktadır (Bekçi vd., 2013:3). 

Bitkisel tasarım, işlevsel ve estetik anlamda sunduğu çeşitliliğin yanı sıra, içinde bulunduğu çevreyi daha tanımlı hale 

getirerek kişilerin mekânı algılama biçimleri üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca, zamana, mekâna ve bulunduğu 

koşullara uyum sağlamak amacıyla değişim gösteren bitkilerle farklı görünümlere bürünerek bulunduğu alanın görsel 

karakterini şekillendirir (Arın, 2010:11).   

Bitkisel tasarımın amacına ulaşıp başarılı olmasında üç faktör özellikle önemlidir; 

 Görsel algılama süreci, 

 Kullanılan materyal hakkında derin bilgi sahibi olmak, bir başka deyişle bitkisel tasarımın “bilimsel” kısmını iyi 

kavrayıp bitki materyalinin özelliklerini ve yetişme koşulları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak, 

 Sanat prensiplerini iyi kavrayıp, bunları sistematik bir şekilde uygulamak. 

Başarılı bir Bitkisel Tasarım’, estetik açıdan hoşnutluk verici, işlevsel ve ekolojik olmalı ve yetişme şartlarına uygun tür 

seçimiyle de mevcut ve planlanan alan karakteristiklerini canlandırmalı, tamamlamalı ve birleştirmelidir. Tüm bunlara 
ek olarak da iyi bir uygulama ve bakım çalışması gerektirmektedir (Erbaş, 2003:8).  

 

2. BİTKİSEL TASARIM İLKELERİ 

Hasol, (1998) göre ‘Tasarım’ kelimesi ‘bir şeyin biçimini zihinde canlandırıp, tasarımı ya da modelini hazırlama veya 

tasarımlamadır. Tasarım; hareketin, faaliyetin, planın ya da taslağın geliştirilmesi işlemi, aynı zamanda zihinde ya da 

çizim veya model araçlarıyla planın ya da taslağın daha nitelikli, açık, ayrıntılı, uygulanabilir hale getirilmesidir (Arın, 

2010:9).  

Acar vd.'ne (2003) göre de peyzaj mimarlığı çalışmalarında en önemli yer bitkilerindir. Özellikle estetik ve fonksiyonel 

mekanların oluşturulmasında bitkilerin rolü büyük olmakta ve peyzajda kullanılan taş, duvar, yapı gibi sert zemin ve 

malzemelerin yumuşatılmasında önemli yer tutmaktadırlar. Bitkiler sert malzemeleri yumuşatıp, onları daha doğal ve 

insana yakın duruma getirmektedir. Bitkiler, bu özelliklerini ancak bir zaman sürecinde gerçekleştirmekte ve peyzaja 

dördüncü boyutu, zamanı kazandırmaktadır. 

Bitkiler kompozisyon olarak kullanıldıklarında onları bazı tasarım ilkeleri etkilemektedir. Bitkilerin yan yana 

gelişlerinden kullanım amaçlarına kadar birçok kompozisyonda bu ilkeler rol oynamaktadır (Eroğlu ve Kesim, 
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2005:11). Bu ilkeleri tasarım açısından ‘Estetik Açıdan Bitkisel Tasarım İlkeleri’ ve ‘İşlevsel Açıdan Tasarım İlkeleri’ 

olarak iki ana başlıkta incelemek mümkündür.  

2.1. Estetik Açıdan Bitkisel Tasarım İlkeleri 

‘Estetik’; doğayla bütünleşen, sanatı ifade eden, müzikle birlikte ilerleyen ve daha da ötesinde mimariyle bağlantılı bir 

kavramdır. Sözcük anlamı bakımından; ‘algı’ ve ‘algılanan’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen estetik, insan 

doğasının temelini oluşturur (Arın, 2010:70). 

2.1.1. Tamamlama 

Bitkiler tamamlayıcı olarak iki şekilde kullanılır. Bunlardan ilki, bir düzenlemeyi tamamlamak veya bitirmek şeklinde 

olmaktadır. Bu, bir tasarım projesinin bitkilerle donatım safhasında bitirilmesi gereken bir hacim, bir bina formu, bir 

manzara, fiziksel veya kuramsal bir fikir olabilir. Bitkilerin tamamlayıcı olarak kullanılmasında ikinci görüş, mevcut 

olan tabii veya yapay bir şeyi tamamlamaktır. Bu, bitkinin biçimi, rengi veya dokusundan yararlanılarak (Şekil 1.) 
gerçekleştirilebilir (Arın, 2010:71). 

Şekil 1. Bitkilerle Mimari Elemanların Devamlılığı Sağlanabilir 

 

Kaynak: Arın, 2010:71. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, bir binanın çatısının açısı, yüksekliği veya formu, aynı yükseklikte veya benzer eğiklik açısı 

veya forma sahip bitkiler kullanılarak tekrarlanabilir. Ya da iç mekânlar binaya yakın ve tavanla aynı yüksekliğe sahip 

bitkilerle dış alana taşınabilir (Şekil 3, 4.) (Arın, 2010:71). 

Şekil 2.  Bitkiler Bina Çizgilerine Benzerlik Göstererek Mimariyi Dış Mekâna Taşıyabilirler  

 

Kaynak: Arın, 2010:71. 

 

Şekil 3. Ağaçların Alt Yaprak Örtüsü Bina Alt Katı Hizasında Devam Ederek İç Ve Dış Mekânı Birleştirmektedir  

 

Kaynak: Arın, 2010:71. 
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Şekil 4. Ağaçların Alt Yaprak Örtüsü Bina Alt Katı Hizasında Devam Ederek İç Ve Dış Mekânı Birleştirmektedir  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.1.2. İlişkilendirme-Birleştirme (Bağlama- Bütünleştirme) 

Bitkiler bir dış mekânda birbirinden bağımsız durumdaki yapıları birbiriyle ilişkilendirmede, bağlamada 

kullanılabilirler. Kapalılık gibi, bitki materyali de ayrı yapıları birbiriyle ilişkilendirerek o alanda eksik olan mekânsal 

tanımlamayı oluşturur. (Şekil 5.) de görüldüğü gibi, bitki materyalinin toplu olarak beraber kullanılmasıyla birbirinden 

kopuk olan binalar ilişkilendirilebilir ve bu sayede mekânsal kapalılık da tamamlanmış olur. Etkilerin bu mimari 

kullanım örnek şekil deki gibi daha büyük ölçekte toplu konut alanları, üniversite kampüsleri v.b. gibi pek çok yerde 

mümkündür (Erbaş, 2003:72). 

Şekil 5. Mevcut Yapılar Bitkilerle Birbirine Bağlanarak Alanda Eksik Olan Mekânsal Tanımlama Sağlanabilir  

 

Kaynak: Erbaş, 2003:72. 

Bitkilerin ilişkilendirme fonksiyonları ‘mekânları/objeleri birbirine bağlama’ yönüyle ele alındığında, Yıldızcı 

(1988)’ya göre ‘bağlama’; bir elemanı diğerine bağlayarak büyük bir alanı daha küçük gösteren ve tasarımda daha 

uyumluluk kazandıran bir tekniktir. Bağlama, küçük bir alanın açık bir şekilde, bir alanlar grubunun veya büyük bir 

alanın bir parçası olduğunu gösterir (Şekil 6.).  
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Şekil 6. Bina Aralarında Bitkisel Kompozisyonlarla Kurulan Bağlantı Örnekleri 

  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Çeşitli şekil ve boyuttaki işaret ve reklam levhaları, teller, binalar, otomobiller çevrenin görünüm derbederliği olarak 

nitelendirilebilir. İnsan yapısı olan çevrede gerçekleştirilen düzene rağmen, bir uyum ve organizasyon yoksunluğu 

görülebilir. İşte burada bitkiler ferahlatıcı, uyumlaştırıcı ve organize edici özelliğe sahiptir (Arın, 2010:67). 

2.1.3. Fon Oluşturma 

Boylu bitkilendirme; duvar ya da çit gibi, otsu türlerden oluşan bordürler ve bitki sergi tarhları gibi örnekler oluşturarak 

dekoratif bitkilendirmeye arka fon oluşturur. Bahçelerde geleneksel olarak uygulanan budanmış formel (düzenli) 

çitlerin yanı sıra, daha alçak boylu çalı kullanımları da etkili olmaktadır (Arın, 2010:54). 

Bitkiler görsel olarak ya pozitif ya da negatif bir eleman olarak algılanır. Pozitif eleman olarak kullanılan bitkiler de 

güzellik faktörü baz alınırken, negatif eleman olarak bitkiler daha çok bir fon veya dekor amacıyla kullanılırlar ve amaç 

fark edilmek olmadığı için daha çok grup halinde olup kitle ve devamlılık sağlarlar. Herhangi bir mimari öğenin 

arkasında ve yanlarında kullanılan fon oluşturucu bitkiler böylelikle öğenin ön plana çıkmasını ve uzaktan rahatlıkla 

algılanabilmesini sağlayarak kişileri o noktaya çekebilmektedir (Şekil 7, 8, 9.) (Erbaş, 2003:82).  

Şekil 7. Mimari Bir Öğenin Yanında Veya Arkasında Kullanılan Bitkiler, Öğeye Fon Oluşturarak Daha Ön Plana 
Çıkmasını Sağlarlar  

 
Kaynak: Erbaş, 2003:82. 

 

Şekil 8. Bitkilerin Mimari Bir Obje Ya Da Yapıya Fon Oluşturması  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 9. Aynı Görsel Özelliklere Sahip Bitkilerin Mimari Bir Obje Ya Da Dekoratif Tasarıma Fon Oluşturması  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.1.4. Yumuşatma 

Bitkiler dış çevrede yer alan mimari şekil ve formların keskin ve sert hatlarını yumuşatmak amacıyla kullanılır. 

Bitkilendirme yapılmamış alanlarda ve sert görünümlü yapıların etrafında tasarlanan kompozisyonlara ait form ve 

tekstür görünüşleri daha yumuşak bir etki sağlamaktadır (Şekil 10, 11 ve 12).   Bitkilendirme ile yumuşatılan mekânlar 

her zaman daha davet edici ve insancıl özelliğe sahiptir (Arın, 2010:79). 

 Şekil 10. Bina Cephelerinin Sarılıcı Bitki Türleriyle Sert Görünümünün Kapatılması  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 11. Bitki Materyali Ile Yapılan Düzenlemelerle Kentlerdeki Binalar, Sağır Ve Çıplak Duvarlar, Yapı Kitlelerinin 

Sert Köşeleri Vb. Gibi Keskin Çizgili Mimari Öğeler Daha Doğal Bir Görünüme Kavuşturulabilirler  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 12. Bitki Materyali Ile Yapılan Düzenlemelerle Kentlerdeki Binalar, Sağır Ve Çıplak Duvarlar, Yapı Kitlelerinin 

Sert Köşeleri Vb. Gibi Keskin Çizgili Mimari Öğeler Daha Doğal Bir Görünüme Kavuşturulabilirler  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.1.5. Görüş Çerçeveleme (Manzara Açma/Kapama) 

Bitkiler, çevrede görülen ya da görülemeyen nesneler üzerinde büyük etkiye sahiptir. Manzaraları kapatarak ya da 

yaprakları, gövdeleri ve dallarıyla açık ve ferah görünümler sağlarken, aynı zamanda görünüşlerin bir kısmını örterek 

dikkati bir noktaya çekebilir. Görüş çerçeveleyerek manzara oluşturabilen bitkilerin bu şekilde kullanımı yaygındır 

(Şekil 13.) (Erbaş, 2003:85). 

Şekil 13. Bitkilerin Görüş Çerçeveleyici Olarak Kullanımı  

 

Kaynak: Erbaş, 2003:85. 

Bitkiler, bakan kişinin bulunduğu yere göre görüşü çerçeveleyerek bir manzara oluşturulabilirler. Sanki bir kapıdan, 

pencereden veya arkatlı geçitten bakıyormuş hissi uyandıran bu görünüş (vista) veya çerçeve, bakışları ve dikkati 

önündeki manzaraya veya özellikle seçilen herhangi bir noktaya odaklar. Bu yöntemle hem “land marklar” daha 

belirgin bir hale getirilebilir hem de “senin tamamen görmeni istediğim budur”, “senin hiç görmeni istemediğim budur” 

gibi bazı düşünceler ortaya konabilir. Bitkileri kullanarak manzarayı itmek veya çekmek ile o manzarayı görsel olarak 

kontrol etmek mümkün olmaktadır (Şekil 14, 15 ve 16.) (Erbaş, 2003:85). 

Şekil 14. Bitkilerle Görüş Çerçeveleme  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 15. Bitkilerle Görüş Çerçeveleme  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 16. Bitkilerle Manzara Kapatıcılık Sağlanmıştır 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.1.6. Dekorasyon Malzemesi Olma (Soliter Bitki Kullanımı) 

Bitkilerin en çok yanlış kullanımı dekorasyon malzemesi olarak kullanılmalarında ortaya çıkar. Bu durum, bitkilerin 

özellikle sokak mobilyası, süs, güzelleştirici, zenginleştirici olarak kullanımında görülür. Ağaçlar ve çalılar, budama ve 

aşılama işlemleriyle istenilen biçime sokulabilmektedir. ‘Topiary’ ve ‘Espalier’ sanatı adı verilen bitkilerin 

şekillendirilmeleri işlemleri bitkileri, estetik kullanımında dekoratif eleman sınıfına sokmaktadır (Şekil 17.). 

Şekil 17. Topiary Sanatı Örnekleri  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 (Yıldızcı, 1988) göre seyredeni çekmek ve onun geniş bir alan boyunca veya o alandaki bir elemana hareketini 

sağlamak için davet, canlılık, çekicilik, hatırlatıcılık ve merak gibi unsurları gerektirir. Bitkisel tasarımların görsel 

çekicilik fonksiyonu yol kenarlarında uygulanan dekoratif tasarımlarla da sağlanabilir (Şekil 18.) (Arın, 2010:84). 
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Şekil 18. Yol Kenarlarında Kullanılan Dekoratif Çiçekler  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Bitkilerin estetik açıdan en yaygın kullanımı dekorasyon malzemesi olarak kullanımında ortaya çıkar. Bitkiler güzelliği 

ile duygusal hazzı arttırır ve mekân kodlamaları arasında kendiliğinden iletişim kurulmasını sağlar. Doğanın 

mevsimlere göre değişmesi, ilkbaharda ağaçların tomurcukları, yazın gölge, sonbahar renkleri ve kışın çıplak dallar o 

anın özelliğini vurgular ve doğum, ölüm ve tekrar doğumu ifade eden doğanın döngüsünü hatırlatıcı rol oynar. En basit 

örneğiyle her yıl ilkbahar geldiğinde pek çok sayıda insan ağaçların yapraklanmasına ve çiçeklerin açmasına şahit 

olmak için evlerinden çıkıp parklara, bahçelere veya ormanlara giderler. Her yıl süregelen bu doğa gösterisi aslında 

bitkilerin hayatımızda ki yerini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde yazın canlı renkleri ve sonbaharda etrafı saran kızıl ve 
sarı tonları bir insanın hafızasında unutulmayacak görsel imaj yaratır ve bu da bitkilerin dekoratif açıdan önemini 

vurgulamaktadır (Şekil 19.) (Erbaş, 2003:85). 

Şekil 19. İlkbaharda Süs Eriklerinin Açmış Çiçekleri (Orjinal) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Estetik açıdan bu kadar önem taşıyan bitkilerin dekorasyon malzemesi olarak kullanımı dış mekanlarda özellikle sokak 

mobilyası, süs elemanı veya güzelleştirici ve zenginleştirici olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, dış mekanlarda kalıcı 

ve çabuk sonuçlar elde edebilen sert mimari materyaller ve binalar bitkilerle güzelleştirilerek estetik açıdan daha 

dekoratif bir hale getirilebilir. (Şekil 20.)  (Erbaş, 2003:86). 

Şekil 20. Elektrik Direğine Sardırlmış Amerikan Sarmaşığı  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Yer örtücüler, çok yıllık ve yıllık çiçekler de dış mekanlarda oldukça önemli bir dekoratif role sahiptir. Bu tip bitkiler 

gerek tek başlarına, gerekse kaya, çakıl veya döşeme elemanlarıyla beraber kullanılarak arazide oldukça güzel motif ve 

şekiller oluşturabilirler (Erbaş, 2003:88).  

2.1.7. Tasarımı Kuvvetlendirme 

Bitkileri ilgi çekmeyen, basit elemanlar olmaktan kurtarmak, onlara zariflik, incelik kazandırmak için iyi bir biçimde 

kullanılmalıdırlar. Bitkisel düzenlemelerin görünümlerini ön plana çıkarmak ve gözlemcilerin dikkatini çekmeleri 

amacıyla; mimari ya da estetik amaçlarla yapılan tasarımların çevresinde kullanılacak uygun bitkilerle söz konusu 

alanlar görsel açıdan desteklenebilir (Şekil 21.) (Arın, 2010:149). 

 Şekil 21. Sıralı Ağaçlandırmayla Yol Etkisinin Güçlendirilmesi  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Belirli bir düzen içinde yapılan otopark bitkilendirmesi, dışardan bakıldığında ‘tasarımı kuvvetlendirme’ fonksiyonunun 

görüldüğü ve alanın varlığını hissettiren özelliktedir (Şekil 22.) (Arın, 2010:150). 

Şekil 22. Otopark Bitkilendirmesi  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2. İşlevsel Açıdan Tasarım İlkeleri 

2.2.1 Mekan Oluşturma (Sınırlandırma-Çevreleme/Kuşatma-Gölge Sağlama) 

 Austin’e (1982) göre mimarideki duvar elemanı dış mekânda bitkilerle oluşturulan perdeleme veya bariyer amaçlı bitki 

çitleriyle oluşturulan duvarlara karşılık gelmekte, ‘tavan’ elemanı ağaçların gölgeleriyle oluşan, ‘zemin’ formu ise yer 

örtücü veya alçak boylu çeşitli bitki grupları ile dış mekânda şekillenerek desteklenmektedir (Şekil 23.) (Arın, 2010:44).  

Şekil 23. Ağaç Gövdelerinin Ve Yaprakların Boşluğu Tanımlı Hale Getirmesiyle Doğada Oluşan Mekân Örneği  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tavan düzleminde ise; yapraklı ağaçların tepe tacı kütlesi ve dallarının oluşturduğu yoğunluk, gökyüzü görüşünü çeşitli 

oranlarda sınırlayarak kapalılık derecesini etkilemektedir (Arın, 2010:48).   

Mekân oluşturmanın bir parçası olan ‘çevreleme/kuşatma ve gölge sağlama’ fonksiyonları ise şu şekilde 

tanımlanabilir:Kuşatma; ana ulaşım aksının dışında veya kenarında sessiz alanlar veya ceple meydana getirilen küçük 

alanların ayrılmasıdır. Bu tür alanların oluşturulmasında bitkiler; dinlenme, rahatlama, gölge ve mekân yaratma 

işlevlerini sağlamak için kullanılırlar (Şekil 24.) (Arın, 2010:62).  

Şekil 24. Bitkilerle Sağlanan Gölge ve Kuşatma Etkisi  

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Robinson’a (2004) göre bir alana ait ‘odak – merkez – hedef’ elemanları önemli sayılabilecek herhangi bir görsel odak 

(örn. bir çeşme, özel bir ağaç türü, doğal olarak merkez kabul edilen bir anfitiyatro ya da bina gibi   bir   hedef kabul   

edilebilir (Şekil 25.). 

Şekil 25. Bitkilerin Odak-Hedef Olma ve Yönlendirici Etkileri  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.2. Rüzgâr Perdelemesi 

Bitkiler rüzgârı; engelleyerek, yönelterek, yön değiştirerek ve filtre ederek kontrol ederler. Farklılık, bitkilerin etkinlik 
derecesine bağlı olduğu kadar yerleşimlerinden dolayı ortaya çıkmaktadır (Şekil 26.) (Erbaş, 2003:32). 
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Şekil 26. Yoğun Bitkilendirme Ile Rüzgârın Hızı Büyük Ölçüde Kesilebilir Ve Bitkilendirmenin Yüksekliğine Bağlı 

Olarak Rüzgâr Kontrol Mesafesi Değişebilir  

 

Kaynak: Erbaş, 2003:32. 

Robinette’e (1976) göre binaların yakın yerlerine dikilen bitkilerle rüzgâr yönlendirmesi yapılarak doğal havalandırma 

sağlanabilir. Carpenter ve Walkee’e (1998) göre rüzgârın önüne dik bir engel konulduğunda, engel önünde hemen 

girdaplı bir basınç oluşur ve basıncın rüzgârdan etkilenmeyen kısmında da bir emme girdabı meydana gelir. Bitkilerle 

oluşturulan bir rüzgâr perdesi veya şeridi, şerit arkasında yüksekliğinin 25-30 katı kadar bir mesafede rüzgârı kontrol 

edebilir. 

Ürgenç’e (1998) göre; rüzgâra karşı ağaç perdelerinin tesisinde en etkin yöntem, perdenin rüzgâr yönüne dik olarak 

tesis edilmesidir. Seçilecek türler, gençliklerinde hızlı büyüyen, uzun ömürlü, rüzgâra dayanıklı türler olmalıdır. Bunun 
yanısıra, ibreli ve yapraklı türlerin karışık olarak bulunduğu bir koruyucu şerit, kışın kar dağılışını düzenleyerek tarım 

için çok önemli olan kış rutubetinin eşit dağılmasını ve ekilen bitkilerin eşit bir şekilde karın koruyucu örtüsü altında 

kalmasını sağlamış olur (Erbaş, 2003:32). 

2.2.3. Görüntü Kontrolü (Gizlilik/Mahremiyet Sağlama) 

Booth’a (1996) göre etkili bir perdeleme oluşturmak için; öncelikle gözlemcinin bakış noktaları, istenmeyen objelerin 

yükseklikleri ve gözlemciyle arasındaki mesafeler belirlenerek arazi formu incelenmelidir. Tasarım için önemli olan bu 

ögeler, yapılacak perdelemenin yüksekliği, kompozisyonu ve yerleşimini şekillendirir. Carpenter ve Walker’e (1998) 
göre bir bitkinin perde elemanı olarak kullanılabilmesi için yüksekliğinin en az göz hizası olan 175-180 cm ve üstünde 

olması gerekir (Şekil 27). Herdemyeşil (ibreli) bitkilerle oluşturulan perdeler yıl boyunca etkisini devam ettirirken, 

perdelerin görsel açıdan monotonluğunu gidermek için farklı tekstür, renk ve boyuttaki türler kullanılabilir.  

Şekil 27. Budanmış Çit Bitkileri İle Yapılan Perdeleme Örneği  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Booth ve Hiss’e (2011) göre herdemyeşil bitkiler yapraklı bitkilerle karşılaştırıldığında, mahremiyet konusunda daha 

etkili olmalarının yanında, iki türün birlikte kullanımıyla oluşan gizlilik görsel denge açısından daha başarılıdır (Şekil 

28.) (Arın, 2010:62). 

Şekil 28. Herdemyeşil ve Yapraklı Türlerin Bir Arada Kullanımı  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Mahremiyet bir dış mekanın temel elemanlarından birisidir ve bitkiler de görsel engellemeler oluşturarak özellikle 

evlerin bir birine yakın konumlandığı yerleşim alanlarında mahremiyeti sağlamada oldukça önemli bir rol üstlenirler. 

Mahremiyet kontrolü, mekanı bitkilerle çevreleyerek oraya dışarı dan gelen bakışları engellemek suretiyle 

sağlanmaktadır. Şekil 29.’da de görüldüğü üzere mahremiyet kontrolünün amacı, mekanı onu çevreleyen alandan, 

etrafından izole etmektir (Erbaş, 2003:74). 

Şekil 29. Bitkiler Mahremiyeti Sağlayarak, Mekânı Onu Çevreleyen Alandan ve Bakışlardan İzole Edebilirler  

 
Kaynak: Erbaş, 2003:74. 

Duvarlar veya çitler bazı durumlarda tam bir mahremiyet teşkil etse de, bitkiler bunu göze daha hoş gelecek şekilde 

yapmaktadırlar. Duvar veya çitlerle bitkilerin beraberce kullanım hem çabuk hem de estetik olarak göze hoş gelen bir 

sonuç yaratabilir (Şekil 30.) (Erbaş, 2003:75). 

Şekil 30. Duvar Ve Bitkilerin Birliklikte Kullanımı (Orjinal) 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.4. Vurgulama (Odaklama) 

Tasarımda belli bir obje veya obje grubunun çevresindeki diğer objelere karsı üstünlük sağlamasına (dominantlık) 

egemenlik denir. Ölçü, doku, renk, tekstur acısından egemenlik söz konusu olabilir. Genellikle her türlü egemenlikte bir 

zıtlık bulunur. Yine tasarımda ölçü, form, çizgi, renk ve biçim bakımından kesin kontrastlar oluşturularak vurgu 

sağlanabilir (Ayaşlıgil ve Yener, 2012).  

Açık mekânda yürürken, gözleyicinin ilgisi dakikadan dakikaya her bölümde değişir. Vurgu elemanının bitki 
tasarımındaki yararı, gözleyicinin ilgisini yakalaması ve kompozisyonun istenen biçimde görülmesini kontrol etmesidir. 

Bir vurgunun etkili olabilmesi için kuvvetli olması gerekir. İnsan gözü çevresel görme kabiliyetiyle çevresini amaçsız 

olarak gözleyebilir. Kuvvetli vurgu kullanımıyla dikkatler o bitki üzerine çekilebilir. Vurguların düzenlenen alandaki 

yerinin seçiminde dikkatli olmak gerekir. Çok fazla vurgu noktası gözleyicinin karıştırmasına ve vurgu eşitliğinden 

dolayı etkisinin kaybolmasına neden olur (Arın, 2010:62). 

(Booth, 1996) göre bitki örtüsünün farklı büyüklük, form, renk veya tekstüre sahip çeşitleriyle oluşturulan 

kompozisyonları Şekil 31’de olduğu gibi bina girişlerinde, kesişim noktalarında, bina yakınlarında ya da görsel olarak 

öne çıkan yerleşimlerde vurgu elemanı olarak kullanılabilir (Şekil 32.). 
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Şekil 31. Bitkilerin Vurgu Elemanı Olarak Kullanılması 

 
Kaynak: Arın, 2010:62. 

 

 

Şekil 32. Bina Girişleri ve Çevresinde Bitkilerle Yapılan Vurgu Etkisi  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Vurguda en etkili tasarım elemanlarından birisi ‘renk’tir. Ani bir renk değişimi veya mekândaki zıt renkler vurgu 

yaratabilir (Şekil 33.)  (Arın, 2010:62). 

Şekil 33. Zıt Renklerin Bir Arada Kullanımı Mekânı Vurgulayarak Canlı Bir Görünüm Kazandırır  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Ingram’a (2005) göre çok fazla tekrar monotonluk yaratır ancak etkili bir şekilde kullanımı ritme, odaklamaya veya 

vurguya ulaştırabilir (Şekil 34.).  
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Şekil 34. Tekrarlı Kullanım ve Aralıklı Olarak Oluşturulan Çiçek Parterleri  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.5. Yönlendirme Kontrolü 

Bitkiler tek olarak veya grup halinde düzenlemeler ile gözlemcinin dikkatini çekebilir. Bitkilerin yapısı, formu ve rengi, 

gözlemcinin görüşüne mekân içinde öyle bir yön verir ki, gözlemci mekânın geri kalan kısmını yakından görmek ve 

incelemek için hareket etme zorunluluğu hisseder. Kişilerin bir mekân ya da mekân bütünü içindeki hareketlerini 

etkileyerek teşvik eden bitkisel düzenlemeler, özellikle yaya hareketlerini kontrol edecek şekilde tasarlanabilir (Şekil 

35.).  Böylelikle, alan içinde görülmesi ya da ziyaret edilmesi istenen mekânlara doğru yönlendirme gerçekleştirilebilir 

(Arın, 2010:77). 

Şekil 35. Yolun Kesişim Noktasında Bulunan Çalılar Yönlendirme Ve Vurgulama Etkilerine Sahiptir  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.6. Hareket Kontrolü 

Booth’a (1996) göre orta boylu bitkilendirme ile dış mekânların sınırları belirlenebilmekte ve görsel bir engel 

oluşturmadıklarından dolayı da bir yandan mekân tanımlanırken aynı zamanda etraftaki diğer alanlara bakış 

sağlanabilmektedir.  Bu kısmi sınırlama özelliği, tam kapalılıkla hiç olmayan kapalılık arasında iyi bir denge 

oluşturarak ‘ayırma’ duygusunun verilmek istendiği dış mekânlarda (eğlence ya da giriş mekânları gibi) istenen bir 

özelliktir (Şekil 36.) (Arın, 2010:53).  

Şekil 36. Orta Boylu Çit Bitkisi Kullanımı Ile Yeşil Alan Sınırının Ayrılması 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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2.2.7. Kuşatma (Sınırlandırma) 

Kuşatma elemanları kullanım amacına göre değişik yüksekliklerde planlanırken ayaktaki bir insan için göz 

seviyesindeki kuşatma elemanları mekanı ikiye böldüğünden iyi görünmezler. Bunun için göz seviyesinden aşağıda 

yada yüksek yapılmalıdırlar. Kuşatma, yalnız sınırların belirgin hale getirilmesi gayesiyle 20, 40, 60 cm yükseklikte; 

park bahçelere insan ve hayvanların geçişini engellemek amacıyla 80-120 cm yükseklikte ve mahremiyet sağlamak 

amacıyla 180-250 cm yükseklikte inşa edilmelidirler (Şekil 37.)  (Özer vd., 2010:124). 

Şekil 37. Dikdörtgen Formlu Otoparkın Ana Yol Tarafı Budanarak Şekil Verilmiş Cupressocyparis Leylandii (Melez 
Servi) ve Cupressus Arizonica (Mavi Servi) Ile Çevrelenerek ‘Kuşatma’ Yapılmıştır 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.8. Ölçek Kontrolü 

Ölçek değiştirme işlevi ise; ‘bitki kullanımı ile belli veya kavranabilir bir ölçeğin değişikliğe uğratılmasıdır. Bitkiler 

belli bir ölçeği küçültmek veya büyütmek için kullanılabilirler. Belli ölçeği değiştirmek için bitkinin dokusu, ölçüsü, 

biçimi ve rengi tasarımcı tarafından kullanılabilir, böylece seyreden kişi belirli bir şeyi daha değişik bir biçimde görür 

(Şekil   38.). Ölçek değişimi ile algılanması zor gözüken mekânların ölçeği küçültülerek daha kavranabilir hale 

getirmek mümkündür (Arın, 2010:56). İnsan ölçeğini aşan mekanları insan ölçeğine yaklaştırmak ve algılanmasını 

kolaylaştırmak için bitkisel materyaller kullanılır (Korkut ve Bayçın, 2008). 

Şekil 38. İnsan Ölçeğini Aşan Mekanları Insan Ölçeğine Yaklaştırmak ve Algılanmasını Kolaylaştırmak Için Bitkisel 
Materyaller Kullanımı 

 

Kaynak: Robinson, 2004. 

2.2.9. Solar Radyasyon Kontrolü 

Robinette ve McClenon’a (1983) göre sıcaklık bakımından, bitkiler hava sıcaklığını ayarlayan bir regülatör görevi 

yapar. Kent iklimini planlama ve havasını iyileştirmede yeşil alanlar, ilk düşünülen önlemler olmuştur. Isı kontrolü 

direk olarak güneş radyasyonu, rüzgâr ve yağış kontrolüne bağlıdır. Sıcaklık kontrolü direkt olarak güneş 

radyasyonunun kontrolüne, rüzgâr kontrolüne ve yağış kontrolüne bağlıdır ve bunların sonucu meydana gelir. Sıcaklık 

kontrolü için bitkiler, toprağa yakın bölgedeki sıcaklıkları ılımlaştırma (ölçülü hale getirme) sayesinde en büyük etkiye 

sahiptir (Şekil 39) (Arın, 2010:29). 
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Şekil 39. Bitkilerin Sıcaklık ve Radyasyon Kontrolü  

   
Kaynak: Arın, 2010:29. 

Bitkiler tepe çatısına çarpan güneş ışınlarının bir kısmını yansıtır, bir kısmını absorbe eder bir kısmını da dağıtır. Bu 

nedenle de gölgeli yerlerde yazın hava daha serin olur. Bitkiler bir yeri sık olarak kaplamışsa koyu gölge etkisi yapar, 

böylece bitki altındaki hava çıplak toprağa kıyasla yazın daha serin, kışın ise daha sıcak olur. Geniş yapraklı ağaçlar 

iğne yapraklı ağaçlara nazaran ısıyı daha çok kontrol ederler. Geniş yapraklı ağaçlar yazın güneşi perdeler, kışın ise 

çıplak dalları arasında sıcak güneş ışınlarının geçmesine izin verir. İbreli ağaçlar soğuk hava akımını durdurur, yapraklı 

ağaçlar ise soğuk hava akımını süzerler (Şekil 40.) (Arın, 2010:30). 

Şekil 40. Bitkiler Gölge Sağlayarak Iklimin Düzenlenmesine Katkıda Bulunurlar  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Doğrudan ışımanın engellenmesi (gölgeleme) ve enerji değişimi olayı ağaçların taçlarında oluşur. Ağaçlar, kentlerdeki 

yapılarla güneş ışınları arasında yalıtkan bir tabaka görevi yaparlar. Gölgelenen taş, beton ve asfalt yüzeyleri aşırı 

derecede ısınmadıkları gibi, sonradan depolanan sıcaklığın çevre havasına geri yansıtılması olayı da engellenir. Böylece 

ağaçlı alanlarla ağaçtan yoksun alanlar arasında 2 - 8 C° lik sıcaklık farkı oluşur. Bu nedenle kent içindeki parklar ve 

çayırlar, kentin yol ve meydanlarından daha serin olurlar. Yol ve meydan kenarlarına dikilen ağaçlar, kent içi iklimini 

değiştirmektedir.  

2.2.10. Gürültü Kontrolü 

Kent içinde veya kent bölgesinde gürültünün azaltılmasında ana prensip gürültü kaynağının gücünü azaltmaktır. 

Gürültüyü azaltmada en etkin ve en çok kullanılan yöntemlerden birisi de bitkilerden yararlanmaktır. Bitkiler, özellikle 

ağaçlar, çeşitli gürültüleri ve yüksek frekanslı sesleri azaltmada etkin bir role sahiptirler (Şekil 41.). Bitkilerin gürültüyü 

kontrol etkisi esas olarak sesin bitkiler tarafından emilmesi ve yön değiştirmesi ile gerçekleşir. Bundan başka bitkiler, 

yerel iklim üzerine, yani sıcaklık, nem, rüzgâr kuvveti ve şiddeti üzerinde belirli bir değişiklik yaparak dolaylı olarak 

sesin yayılmasını kontrol altına almış olur (Arın, 2010:35). 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

305 
 

 

Şekil 41. Yapraklı ve İbreli Ağaçlarla Sağlanan Gürültü Kontrolü  

   
Kaynak: Arın, 2010:35. 

Ayrıca, yapılan diğer araştırmalar sonucunda; korunacak alanlarla gürültü kaynağı arasında 23 m’lik bir mesafede 

ağaçlandırma yapılmalıdır. Çok sayıda ve sık olarak dikilmiş ağaç ve ağaççık ve çalı gruplarının oluşturduğu perdeler 

etkin olabilmektedirler. Gürültü perdeleri gürültü kaynaklarına, emniyet ölçüleri içinde mümkün olduğu kadar yakın 

olarak tesis edilmelidir (Şekil 42.) (Arın, 2010:37). 

 

Şekil 42. Kampüs Içerindeki Tramvay Hattı Boyunca Dikilen Herdemyeşil Türlerle Gürültü Kontrolünün Sağlanması  

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

2.2.11. Erozyon Kontrolü 

Doğada rüzgâr ve suların hareketi ile meydana gelen toprak kayıpları ‘erozyon’ olarak bilinmektedir. Bitkiler erozyonu 
4 şekilde kontrol ederler; 

1. Çim ve yer örtücü bitkiler hem kök sistemlerinin yoğunluğu sayesinde toprağı tutma yeteneğine sahiptirler hem 

de çabuk yayılıp, hızlı büyüdüklerinden diğer bitkiler alana getirilinceye veya büyüyünceye kadar ilk etapta iyi 
bir önlem olacaklardır. Çim ve yer örtücüler genelde eğimin dik olduğu yerlerde önerilirler ve alana renk ve 

tekstür de katarak, bulundukları yerin estetik değerini de bu şekilde arttırmış olurlar. 

2. Bitkiler üzerindeki yaprak ve dallar, düşen (akan) suyun gücünü kırarlar. Böylece bir ölçüde erozyona sebep olan 

suyu bloke etmiş olurlar (Şekil 43). 

3. Lifli formdaki kök sistemleri toprağı tutarak yerinde kalmasını sağlarlar. 

Bitkilerin yere dökülen geniş ve iğne yaprakları birer organik madde olarak görev yaparlar ve böylelikle toprağın 

havalanmasını sağlar ve toprağın suyu absorbe etme oranını yükseltirler (Arın, 2010:40). 
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Şekil 43. Eğimin Dik Olduğu Yerlerde Bitkiler Erezyona Karşı İyi Bir Koruma Sağlarlar  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2.2.12. Işık Kontrolü 

Bitkilendirme yoluyla iki türlü ışığın etkisi azaltılabilir. Birincisi güneşten ya da yapay bir kaynaktan gelen ‘direkt ışık’; 
ikincisi ise bir yüzeye çarptıktan sonra geriye yansıyan ‘endirekt Işık’tır. Tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken 

nokta, gün içinde değişen ışık yönüne göre bitkilerin konumlandırılmasıdır. 

Rahatsız edici ışık yansımaları, binaların yakınına yerleştirilen büyük ağaçlar vasıtasıyla engellenebilir (Şekil 44.). 
Ayrıca, ağaçların merdiven kenarlarına yerleştirilmesiyle gölge etkisi sağlanarak çevreden yansıyan ışık engellenebilir. 

Ancak, sokak lambalarının çok yakınına yerleştirilen ağaçlar yanlış budamalara maruz kalarak zarar görebilmektedir. 

Bitkiler ana caddelerde, orta refüjlerde, otoyol kenarlarında ve özellikle de virajlarda araba farlarından gelen parlayan 

ışığın etkisini azaltmak amacıyla da kullanılırlar (Şekil 45). (Arın, 2010:34). 

 Şekil 44. Bitkiler, Sürücülerin Rahatsız Edici Işıktan Etkilenmesini Önlemektedir  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 45. Bitkiler, Sürücüler ve Çevre Yerleşim Bölgelerinde Oturanların Rahatsız Edici Işıktan Etkilenmesini 
Önlemektedir  

 

Kaynak: Arın, 2010:34. 
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2.2.13. Trafik Güvenliği 

Leszczynski’ye (1999) göre yürüyüş, araç, bisiklet yolları ve park alanlarının tasarlanmasında bitkiler düzenleyici rol 

oynayabilirler. Bitki seçimi, yerleşimi ve kapladığı alan büyüklüğü araç ve yaya hareketini etkileyen faktörlerdir. 
Yayalar için düşünüldüğünde; çok gövdeli ve kitleye sahip çalılarla oluşturulacak çitler, sirkülasyonu yönlendirici bir 

etki sağlamaktadır. Aynı şekilde bitki gruplarının genişliği ve yüksekliğinin de yaya sirkülasyonu üzerinde etkisi 

bulunur (Şekil 46.). Araç yollarında yapılan bitkilendirmelerde ise; yol türü ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişen 

bitkilendirmelerden söz edilebilir. Çift yönlü araç yolları arasında kullanılan sınırlayıcı bitkiler, gece ve gündüz 

saatlerinde değişen ışık ve yansıma etkilerini kontrol eder. Cadde ağaçlandırmalarında ise; ağaçlar caddeyle 

bütünleşerek yaya ve araçlar için gölge imkânı sağlar. 

 Şekil 46. Bitkiler Yaya Sirkülasyonu Üzerinde De Kontrol Edici Etkiye Sahiptirler  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

3. BİTKİSEL TASARIMA YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN KENTSEL YEŞİL 

ALANLARDA İRDELENMESİ 

Oluşturulan kentsel yeşil alanlardan etkili bir şekilde faydalanabilmek için öncelikli olarak planlama ve tasarım 

süreçlerinde bitki varlığını maksimum düzeye çıkaracak hedefler belirlenmelidir. Bitki kullanımında bitkisel tasarım 

kriterlerinin işlevsel ve estetik etkileri gözönünde bulundurularak tasarımı gerçekleştirilen yeşil alanlardan istenilen 

sonuçlar elde edilmektedir. 

Robinson’a (1992) göre Peyzaj Mimarlığının vazgeçilmez öğelerinden birisi bitkisel obje ve bunların oluşturdukları 

bitki kompozisyonlarıdır Bitkilendirme tasarımlarında görsel niteliği yüksek mekân oluşturmanın yanı sıra bitkisel 

strüktürlerin (yaprak, çiçek ve meyve) kullanımları da oldukça önem teşkil etmektedir. Tasarımcılar bitkileri hem 
işlevsel hem de estetik açıdan tüm karmaşıklıkları ile hassas bir şekilde kullanarak sürdürülebilir peyzaj 

oluşturmaktadır. Ancak peyzajın sürdürülebilirliği bitkilendirme tasarım kriterlerinin (armoni ve kontrast, denge, vurgu, 

dizi ve çeşitlilik) birbirleri ile uyum içerisinde kullanılmaları ile mümkün olmaktadır (Bekçi vd., 2013:2). 

Ayrıca, Sakıcı’ya (2009) göre bitkilerin durağan olmaması bize yaşadığımızı hatırlatır. Yaşam döngüsünün bir parçası 

olan doğma, büyüme, ölme ve yeniden var olma mevsimsel değişikliklerle farkına vardığımız olaylardır Çiçeklerin 

büyümesi ve olgunlaşması, sonbaharda yaprakların dökülmesi insanlara günlerin hızla geçtiğini hatırlatmaktadır (Sakıcı 
vd., 2013:154). 

Pek çok insan aktivitesi binalara, yollara, otoparklara vb. gibi pek çok yapısal elemana ihtiyaç duyar. Bitkisel tasarım, 

bu yapısal elemanların sert hatlarını yumuşatarak, mevcut bitki örtüsündeki tahripleri tamir ederek, görsel çirkinliği 

azaltarak ve göze daha hoş gelen, çekici alanlar yaratarak yapıların çevreye entegre edilmesini sağlar. 

Bitkisel tasarım özel olarak yetiştirilmiş veya doğal bitkilerin güzelliğinden haz almak yani estetik zevk ve hoşlanma 

için olanaklar sunma amacıyla da yapılmaktadır. Çiçekleri, dalları ve meyveleri koklamak, seyretmek ve hissetmek, 

hatta rüzgârın ve yağmurun bitkiler üzerinde oluşturduğu sesleri işitmek; tüm bunlar insanların günlük hayat kalitesini 
ölçülemez derecede yükseltir. Bitkisel tasarımın amaçlarından biri olan estetik hoşnutluk göz ardı edilmemesi gereken 

bir konudur. Çünkü insanlara daha hoş ve yaşanılır bir çevre sunmak, doğayla temas etmelerini sağlamak hem günlük 

hayatı daha eğlenceli hale getirir hem de insan ruhunu iyileştirir. Bu sebeple de estetik amaçlar için yapılan 

bitkilendirme çalışmaları hiç de yadsınamayacak bir öneme sahiptir (Erbaş, 2003:5).  

Bu çalışmada kentsel yeşil alanlara yönelik bitkisel tasarım kriterleri ve bir tasarım aracı olarak bitki materyali kavramı 

literatür araştırmaları ile ortaya konmuştur. Bu bilgiler ışığında gerçekleştirilen bitkisel uygulamalar, bitkisel tasarım 

kriterlerinden estetik ve işlevsel açıdan incelenmiştir. 
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SONUÇ 

Kentlerin yakın çevresinde yer alan ve kent içindeki yapılar arasında kalan boşlukların yaşanabilir tanımlı alanlara 

dönüştürülebilmesi, ancak peyzaj mimarlığı disiplininin önemli bir parçasını oluşturan ‘bitkisel tasarım’ çalışmalarıyla 

mümkün olabilmektedir. 

Bitkilerin görsel özellikleri ile tasarımda üstlendikleri fonksiyonların belirli kriterler çerçevesinde düzenlenmesiyle 

ortaya çıkan kompozisyonlar, en basit şekilde, insan algısının önemli bileşenlerinden biri olan ‘görsel değerlendirme’ 

yoluyla kavranabilir. Algılama aşamasını takip eden süreçte, bitkisel kompozisyonların içinde bulunduğumuz mekânı 

nasıl tanımladıkları ve ona ne gibi anlamlar yüklediği hakkında gözlemcilerde oluşan fikirler, söz konusu kompozisyon 

ve bulunduğu peyzaj alanı hakkında oluşabilecek yorumları etkilemektedir (Arın, 2010:265).  

Bitkiler, doğanın bize verdiği en güzel hediyelerden birisidir. Güzellikleriyle insan ruhunu yeniler, rahatlatır ve ilham 

verirler. Bitki kompozisyonları ise canlı birer heykeldir ve bitkisel tasarım doğadan bize gelmiş en anlamlı sanat dalıdır. 

Diğer sanat ve zanaat dalları gibi bitkisel tasarım da bir anlam ifade eder ve tasarımcının düşüncelerini ortaya koyar. 

Zamanla gelişerek bugün peyzaj mimarlığım temel disiplinlerinden biri haline gelmiş olan “Bitkisel Tasarım yardımıyla 

hem çevrenize faydalı hem de güzel peyzajlar yaratabiliriz. Bitkisel tasarım bize insanların günlük hayatlarını 

zenginleştirmek ve güzel ve özel mekanlar yaratmak için fırsatlar sunar (Erbaş, 2003:8).  

Uygulama alanlarında gerek bitkilerin gerekse cansız malzemeler olan donatı elemanlarının, o alanlarda kullanılmış 

olması işin bittiği anlamına gelmemelidir. Tersine, asıl bundan sonrası da çok önem taşımaktadır. Çünkü bu görsel ve 

işlevsel güzelliklerin varlığı kadar devamları da önemlidir. Peyzaj mimarlığı çalışmaları içerisinde yer alan önemli 

konulardan biri de bakım ve onarım çalışmalarıdır. Hepsi de birer canlı olan bitkiler, zaman içerisinde hastalanabilir, 

hava toprak çevre insan gibi pek çok faktörden olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle zaman zaman hem canlı hem cansız 

materyallerimizin kontrollerinin ve bakımlarının yapılması, gerekiyorsa değişimlerinin sağlanması da önem taşıyan 

konulardandır (Yazıcı ve Aslan, 2017:284).  

Yapılacak bitkisel tasarım gerek kentsel yeşil alan birimine gerekse getirilecek fonksiyon alanlarına ters düşmeyecek 

nitelikte gerçekleştirilmelidir. 

 Bitki türlerinin seçiminde dikkatli davranılmalı, bakımı kolay bitkilere daha fazla yer verilmelidir. Fonksiyonel 

ve görsel yeşil alanlar oluşturulmalı, büyük kitleli yoğunluklarla geniş çim alanlar arasında denge sağlanmalıdır. 

 Koruma ve bakım konularına da en az yeni bitkilendirme çalışmaları yapmak düşüncesi kadar önem verilmelidir 

(Altınçekiç vd., 2007:16). 
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ÖZET 

Kentleşme sanayi devriminden günümüze kadar büyük bir hızla artmaktadır. Birleşmiş Milletler 2050 

yılında dünya nüfusunun yüzde 68,4'ünün kentli olacağını bildirmektedir. Bu tahmin, kentlerin fiziksel 

çevresini ve kentlerde yaşayan insanları çok çeşitli problemlerin beklediğinin de habercisidir. Kentlerde 

daha iyi yaşam koşulları ve mekanlar hazırlamak insanların başlıca görevidir. Bu kapsamda, insan, doğa 

ve peyzaj bağlantısının önemli bir halkası olan parkların planlama, tasarım ve uygulamalarına ayrı bir 

önem göstermek gerekmektedir. Bu çalışmada; kent parkı ve tema parkı kavramları tanımlanmıştır. 

Ayrıca, kent parkı standartları, fonksiyonları ve kullanımları açıklanmıştır. Kentsel açık yeşil alan 

sisteminin en önemli unsurları olan kent parklarının faydaları anlatılmıştır. Konya ilinde bulunan parklar 

üzerinden kent parkı ve tema parkı kavramlarının karşılaştırmalı değerlendirmeleri yapılmıştır. Son 

yıllarda ülkemizde yapılan parkların işlevleri konusunda ilgili kurum kuruluş ve meslek disiplinlerine 

yönelik öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kent Parkı, Kentsel Peyzaj, Park, Tema Parkı, Yeşil Alan. 

 

ABSTRACT 

Urbanization, which continued from the industrial revolution to today has increased rapidly. The United 
Nations reports that 68.4 percent of the world's population will be urban in 2050. This prediction is also a 
reflection of the fact that a variety of problems await the physical environment of the cities and the people 
living in the urban areas. It is the main mission of people to prepare better living conditions and spaces in 
the urban areas. In this context, it is necessary to pay attention to the planning, design and implementation 
of the parks, which are an important component of human, nature and landscape connection. In this study; 
urban park and theme park concepts are defined. In addition, urban park standards, functions and uses 
were explained. The benefits of urban parks, which are the most important elements of the urban green 
space system, were explained. The comparative evaluations of urban park and theme park concepts have 
been made through the parks in Konya province. In recent years, the proposals have been made for 
establishment and occupational disciplines regarding the functions of parks constructed in our country. 

Key Words: Green Space, Park, Urban Landscape, Urban Park, Theme Park. 
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1. GİRİŞ 

Kentleşme sanayi devriminden günümüze kadar büyük bir hızla artmaktadır. Birleşmiş Milletler 2050 yılında dünya 

nüfusunun yüzde 68,4'ünün kentli olacağını bildirmektedir (Anonymous, 2018:1). Bu tahmin, kentlerin fiziksel 
çevresini ve kentlerde yaşayan insanları çok çeşitli problemlerin beklediğinin de habercisidir. Kentlerde yaşayan 

insanlar, kentli olmanın getirdiği toplumsal, sosyolojik, ekonomik ve psikolojik baskıları üzerlerinde hisseder. 

Yaşamlarını kendilerine sunulan ortamlarda sürdürürler. Apartman blokları, trafik yükü, kirlilik vb. gibi faktörler 

kentsel ortamın bileşenlerindendir. Hızlı kentleşme sonucunda oluşan estetik ve çevresel problemler, planlı kentsel yeşil 

alanların önemini artırmaktadır. Kent insanının doğaya olan özlemi bu planlı yeşil alanlarla giderilmeye çalışılırken 

kentsel yaşamın olumsuz özellikleri de maskelenmektedir. Bu kapsamda yeşil alanlar, kentsel mekânda doğal habitatlar 

yaratmaları ve sağlıklı çevreler oluşturmaları açısından kent makroformu ve yaşamı için önemli alanlardır. Ayrıca bu 

alanlar, çevre kalitesini hem ekolojik hem de ekonomik anlamda artırmaktadır (Özdemir, 2009:145). Yeşil alanlar bina, 
mahalle, semt, kent ve bölge ölçeğine kadar değişik kademelere sahiptir (Yücel ve Yıldızcı, 2006:223). Kentlerde daha 
iyi yaşam koşulları ve mekanlar hazırlamak insanların başlıca görevidir. Bu kapsamda, insan, doğa ve peyzaj 

bağlantısının önemli bir halkası olan parkların planlama, tasarım ve uygulamalarına ayrı bir önem göstermek 

gerekmektedir. 

Park hiyerarşisi içinde en önemli yeri tutan kent parklarının planlama, tasarım ve yönetim süreçlerinin konuyla ilgili 

disiplinlerin ortaklığında yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, başta şehir plancıları ve peyzaj mimarları olmak 

üzere kentsel planlama konusunda çalışan diğer meslek disiplinlerinin sorumlulukları vardır. Ayrıca, kentsel yeşil 

alanlar konusunda acil olarak yasal mevzuatında geliştirilmesi eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.  

Parklar konusunda kavramsal açıdan birçok çelişkiler yer almaktadır. Özellikle kent parkı kavramının iyi bir şekilde 

ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada; kent parkı ve tema parkı kavramları tanımlanmış, Konya İli örneğinde 

son yıllarda yapılan parklar üzerinden bu kavramların karşılaştırmalı analizi yapılarak konunun paydaşlarına yönelik 

öneriler getirilmiştir. 

 

2. KENT PARKI KAVRAMI 

Olmsted’in tanımlamasına göre kent parkı, konut bahçelerinden daha geniş, daha sade ve doğal görünmeli ancak bir 

koruluk ve orman gibi yoğun bir yeşil dokuya sahip olmamalıdır. Bu tanımlamaya göre kent parkları, kent halkının 

zihninde oluşan yapaylığı alıp götüren ve unutturan doğal elemanlar ve kompozisyonlar içermelidir. Olmsted, parkları 

sadece yeşil alanlar olarak tanımlamamış, parklarda kentlinin demokratik kent yaşamına katılımını özendirici 

rekreasyonel faaliyetler barındırmalarını önermiştir. Bu açıdan parklar, salt yeşilin bulunduğu alanlar olmanın ötesinde 

sosyal yaşamın güçlenmesine ve yüz yüze iletişimin gerçekleşmesine olanak tanır (Özdemir, 2009:145). 

Bayraktar (1973) göre, modern şehircilik anlayışında toplum hayatı için olanaklar hazırlamayan herhangi bir açık alan, 

işlevsel olmaktan uzaktır. Yapı kitleleri arasında sadece mimari aralıklardan ziyade, düşey ve yatay olarak yoğunlaşan 

bu kitlelerin, insan üzerindeki psikolojik baskısını giderecek teneffüs boşluklarına ve sosyal hayatta esaslı bir işleve 

sahip açık alanlara gereksinim her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Bu anlamda hizmet verebilecek birimlerden 
biri olan parklar, kentin fiziksel yapısına olduğu kadar, sosyal bünyenin özelliklerine göre de şekillenmelidir. Parklar, 

kent hayatının etkisiyle doğadan uzaklaşmakta olan insanlara arada sırada doğaya dönüş imkânı sağlayan peyzaj 

formları olarak, düzenleme açısından insan eline gereksinim duyan bitki yetiştirme alanlarıdır (Özkır, 2007:11). 

Kentsel doku içerisinde farklılaşan fonksiyonlar arasında parklar, en önemli kentsel dinlenme ve eğlenmeye olanak 

sağlayan rekreasyon alanlardır. İnsanların dinlenme, eğlenme, çeşitli sosyal etkinliklere katılma ihtiyacını karşılayan ve 

tüm kente hizmet veren en kapsamlı rekreasyon birimleri ise “Kent Parkları” olarak ifade edilmektedir (Onsekiz ve 

Emür, 2008:70). Kent parklarının temel özelliklerine dayalı olarak standartları Tablo 1.’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Kent Parklarının Temel özellikleri ve Standartları 

Kent Parkı Özellikleri Standartlar 

Alan Büyüklüğü 40-800 da 

Hizmet Alanı 10 km alana etkili olarak genelde tüm kente hizmet eder. 

Erişebilirlik 

Ulaşılabilirlik 

0-2 km yürüyüş mesafesi içinde, toplu taşım sistemleri ile doğrudan bağlantılı, özel araç ya da toplu taşım araçları ile 

30-60 dakikada erişilebilir. 

Lokasyon Mümkün olduğunca kent merkezinde, alternatif olarak kent saçağında 

Etkinlik Rekreasyon, eğitim, kamu sağlığına yönelik etkinlik çeşitliliği ve sosyal/kültürel toplanma alanları 

Kullanım 
Su ögesi (Yapay göller, şelale, su kanalları, yüzme havuzları, süs havuzları vb.) spor alanları (tenis kortları, çim futbol 

sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, paten alanları, koşu pistleri vb.) piknik alanları, gösteri alanları, sergi 
alanları, amfiler, konser alanları, yaya yolları, oturma yerleri, çay bahçeleri, restoranlar, tuvaletler, otoparklar vb. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Fiziksel, sosyal ve görsel yönden yeterli, üstün standartlı dış mekân düzenleme anlayışı günümüzde yerini bulmaya 
başlamıştır. Günlük yaşam çevresi içinde bu yöndeki gereksinmelerin karşılanmasında kent içi mekanlar büyük önem 

taşımaktadır. Bu tür mekanların en önemlisi pek çok rekreasyonel olanağı ve tesisi birlikte bulunduran kent parklarıdır 

(Polat ve Önder, 2004:76). Kent parkları, park türleri içerisinde sahip oldukları işlevlerine görece kent düzeyinde 

hizmet vermesi öngörülen parklardır. Parkın planlanmasında ise yere ve yerleşiklere özgü özelliklerin göz önünde 

bulundurulması, kent parklarının işlevselliğinin sağlanması açısından önemlidir. Park içinde yer alan kullanımların ve 

etkinliklerin niteliğini, tasarım kuralları, kullanıcı tercihleri ve kente özgü sosyokültürel, iklimsel ve coğrafik özellikler 
belirlemektedir (Onsekiz ve Emür, 2008:70). 

Park Planlaması, parkların sadece bir yeşil doku olarak görünmesinin ötesine geçerek, alanın belli oranlarda emsal 

(yapılanma) değerine sahip olmasını da öngörmektedir. Yeşil ve doğal yapının insana olan etkisinin, alanda yer alan 

etkinliklerle bütünleştirilmesi, parkların yalnızca arazi kullanım üzerinde yeşil alanlar olarak görünmesi ve 

algılanmasının da önüne geçecektir. Kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına cevap veren yeşil alanlar, işlevselliği doğayla 

da birleştirmek gibi bir görevi üstlenmiş de olacaklardır. Bu bağlamda ise, ekolojik açıdan standart metrekareler 

düzeyinde değerlendirilen yeşil alanların varlığı, doluluk boşluk oranlamasının dışına çıkmak yoluyla, insan ve kent 

hayatında, içinde barındırdıkları fonksiyonlara bağlı olarak etkin roller kazanabileceklerdir (Onsekiz ve Emür, 
2008:103). Park alanlarının sadece yeşil alan varlığı olarak görülmek suretiyle ve sadece yer seçim süreçlerine bağlı 

olarak oluşturulması, kentsel alanlarda dengeli bir dağılım yaratmak amacıyla kullanılabilmektedir. Fakat, park 
alanlarının, sosyal hayattaki işlevleri söz konusu olduğunda, bu süreçler yeterli görülmemektedir. Süreçlerin, kentlinin 

sosyo-kültürel seviyesine uygun sonuçlar üretmesine yönelik olarak, ekolojik, işlevsel, fiziksel ve toplumsal ölçütler 

altında parkların işlevlendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Şekil 1.) (Onsekiz ve Emür, 2008:102). 

Şekil 1. Kent Park Planlamasında Değerlendirme Ölçütleri 

 

Kaynak: Onsekiz ve Emür, 2008:102’den geliştirilmiştir. 
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Öztan’a (1988) göre Kent parkının kullanıcıları için rahat ve huzur veren bir dinlenme ortamı yaratması planlamanın 

ana hedeflerinden biri olmalıdır (Sarıkaya, 2007:6). Kent parkları kentlerin doğal ve kültürel özellikleri yönünden en 

seçkin yerlerinde her yaş grubu için her türlü aktif ve pasif rekreasyon olanaklarına ve tesislerine sahip olacak şekilde 

planlanmalıdır (Polat ve Önder, 2004:76). Parklar, etrafı çevrilmiş, insan eliyle şekillenmiş, insanların pasif ve aktif 

rekreasyon gereksinimlerini sağlayan, tüm halkın kullanımına açık yeşil alanlardır (Elinç ve Polat, 2011:288). 
Rekreasyonel amaçlar için organize edilmiş dış mekânı oluştururlar. İnsanların aktif ve pasif rekreasyonları için bütün 

olanakları hazırlarlar (Güngör ve Polat, 2017:2). 

İyi tasarlanan parklar, tarih, kültür, botanik ve yaban yaşamı yönünden ilgi çekicidirler. Günümüzde ulusal programlara 

girmiş olan ekolojik eğitimin gerçekleştirilme alanlarıdır. Çocuk gelişimine katkılar sağlar enerjik ve hayal gücü oyun 

ve bireysel ve toplumsal davranışı pozitif olarak etkileyebilirler (Polat ve Özdemir, 2012:45).  Parklar ara sıra ziyaret 

ediliyor olsa bile vatandaşların yaşam kalitesini önemli ölçüde yükseltebilecek sosyal/psikolojik ve toplum tabanlı 

etkinlikler yardımı ile çocuklar/gençler için yetenekleri, bilgilerini ve eğilimlerini geliştirmelerine yardım edecek 

şekilde hizmetler sağlarlar (Güngör ve Polat, 2017:2). 

Parklar kentleri daha sağlıklı yerler haline getirerek yaşayanların daha sağlıklı olmalarını sağlarlar. Parklarda 

gerçekleştirilen düzenli egzersiz, koruyucu tıbbın anahtarıdır. Çalışmalar parklara yakın yaşayan insanların onları daha 

sık kullandıklarını göstermiştir. Bu parklardan uzakta olan insanlara göre doğal çevre ile bağlantıyı artırarak daha fazla 

fiziksel etkinlik fırsatı sağlamaktadır. Sağlık çalışmaları insanların fiziksel etkinliğini artırması ölüm oranını düşürdüğü 

ve psikolojk refahı artırdığı konusunda hemfikirdir. Fiziksel etkinliğin azalması kardiyovasküler hastalıkları, kanser, 

kronik akciğer hastalıkları ve şeker hastalığını artırabilir. Fiziksel hareketsizliğin 2000'de 3. sırada ulusal ölüm sebebi 

olduğu dikkate alınmalıdır. Yaşlılar için yapılan bir çalışmada Parka dayalı boş zaman deneyimleri ruh hali, stres ve 

sağlık üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Hastanelerde yapılan sağlık çalışmalarında yeşil mekânı 

gören hastaların diğerlerine göre daha hızlı iyileştiğini göstermektedir (Polat ve Özdemir, 2012:45). 

Kent parkları korumaya, kullanmaya, sağlığa ve eğitime olanak sağlarken, toplumsal yaşamı da düzenler (Polat ve 

Önder, 2004:76). Farklı insanların karşılaşması, tanışması, konuşması, kentsel yaşamı paylaşması gibi sosyal 

ihtiyaçların karşılanması ve sosyo-kültürel süreklilik ve gelişmenin sağlanması açısından, toplumsal iletişimin 

gerçekleştiği kültürel odak noktaları olarak da nitelendirilebilirler. Park sınırları içinde eğitim programları, müzik 

konserleri ve toplumsal olaylar yaygın olarak oluşturulmaktadır. Bu yüzden iç ve dış mekânda yapılan kültürel 

faaliyetler çağdaş kent parklarının giderek artan önemli özellikleridir (Polat ve Özdemir, 2012:45). Ayrıca, çeşitli etnik 

grupların kültürel karakteristikleri ile kültürler arası etkileşim fırsatları sağlayabilir (Elinç ve Polat, 2011:288). 

Kent parkları, bir kente mikroklimatik özellik kazandırırlar. Kent iklimini, su döngüsünü düzenleyip, kente ışık ve hava 

sağlarlar. Atmosferdeki zararlı gazları ve tozu önleyip, gürültüyü absorbe ederler. Kentsel yeşil alanlar önemli çevresel 

faydalar sağlar (Polat ve Özdemir, 2012:45). 

Parklar ve rekreasyonel faaliyetlere erişim suçun azaltılmasında ve özellikle çocuk suçlarının azaltılması ile güçlü bir 

şekilde bağlantılıdır. Rekreasyonel etkinlikler gençliği sokaklardaki tehlikeden uzak tutar, onları grup etkileşimleri 

sağlayacak emniyetli çevreler sağlar ve onların başka sorunlara girmeden zamanı tam kullanmalarını sağlar (Polat ve 

Özdemir, 2012:45).  

Altınel’e (1998) göre kentsel açık ve yeşil alanların ölçü, form, doku ve renk özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan 

uyum ve zıt görünümler, kent insanı üzerinde çekici bir etki yaratır. Mevsimden mevsime değişik renkleriyle kentsel 

peyzaja canlılık veren, hareketlilik kazandıran estetik bir varlık olarak kente hizmet ederler. Kent parkları, kentler ve 

organik sistem arasında ilgi kurarlar. Bir yandan kentlerin monoton, geometrik yapılarının kuruluğunu hafifletirken öte 

yandan da kentin yapı kitlelerinin yumuşak bir görünüm kazanmasında, bu kitlelerin birbirine organik düzen içinde 

bağlanmasında önemli görevler üstlenirler. (Polat ve Özdemir, 2012:45). 

 

3. TEMA PARKI KAVRAMI 

Zukin’ne (1991) göre tema parkları; fantezi ve eğlencenin birleştirildiği ciddi bir planlama, tasarım ve işletme anlayışı 

gerektiren, modernliğin nasıl olması gerektiğini anlatan, hayallerin yansımasından oluşan ve bu yansımalarla sosyal 

kimliği güçlendirmek adına farklı kontrol metotları kullanılan parklardır (Topaloğlu, 2007:1). 

Wylson’a (1994) göre tema parkları; bir müzenin üstlenebileceği bilimsel, kültürel ve tarihsel objeler üzerine kurulmuş 

ve bu objelerin ana bir konu etrafına odaklanıp gerçek kimlikleri ile canlandırıldığı mekanlardır (Dalkılıç, 2007:3). 

NAPHA’nın (National Amusement Park Historical Associattion) tema parkı tanımı ise, içerisindeki gezinti alanlarının, 

farklı duyguların ortaya çıktığı etkinliklerin, gösterilerin ve yapıların bir merkez veya bir grup temanın etrafında 

planlanan eğlence parklarıdır (Anonim 1, 2006). 

Ciddi bir planlama, tasarım ve işletme anlayışı gerektiren tema parkları, fantezi ve eğlencenin birleştirildiği, gelişen 

teknolojiyle birlikte gelen yeniliklere ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan aktivitelere açık, şehirden izole edilmiş, 

kendini çevreleyen doğa ve peyzajla bütünleşmiş karakterize alanlardır (Topaloğlu, 2007:89). 
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Şehir yaşamının başlaması fantezi ve maceraların yaşatılmasını, en derin rüyaların varlığını bile sona erdirmiştir. 

Gerçek ve hayal ise günlük yaşantımızda yerini hala korumakta olup, sona eren bu eksikliğin kapatılması için bireysel 

fonksiyonlara sahip rekreasyon ve eğlence ağları yaratılmaya başlanmıştır. İşte şehirden izole edilmiş, kendini 

çevreleyen doğa ve peyzajla bütünleşmiş karakterize alanlar tema parkları olarak tanımlanmaktadır (Yücesoy, 2017:5). 

Eğlence parklarının kökeni, orta çağda Avrupa şehirlerinde boy gösteren mutluluk bahçelerine kadar uzanmaktadır. Bu 

bahçeler, canlı eğlencenin, ateş oyunlarının, dansın, oyuncaklı oyunların ve hatta ilkel korku trenlerinin varlığıyla 

bugünün eğlence parklarının referans noktası olmuştur. Bu bahçeler, siyasi bunalımın birçok parkı kapamaya zorladığı 

1700’lere kadar çok popüler olmuşlardır. Ama yine de bazı parklar ayakta kalmayı başarmışlardır; Kopenhag’daki 

Bakken 1583’te kurulmuş ve dünyanın en eski eğlence parkı olarak günümüze kadar gelmiştir (Dalkılıç, 2007:15). 

Tema parkının mülkiyet ve yönetimsel durumlarının dünyadaki tema parkı örneklerine bakıldığında, tema parkları 

eğlence parkı odaklı ve özel teşebbüslerce yönetilen parklar olduğu görülmektedir. Dünya’da ve Türkiye’deki tema 

parkı örneklerine bakıldığında kamusal nitelikte olmayan tamamen ticari işletme gibi çalıştırılan uygulamalar olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ancak bu tür uygulamalar park tanımı ile çelişmektedir (Yücesoy, 2017:60). 

Eğlence parklarının kullanım yoğunluğu çevresindeki kentlerin nüfus yoğunluğuna göre değişim göstermektedirler. 

Eğlence parkları, minimum 5000 kişiye aynı anda hizmet verecek şekilde en az 50.000 m
2 büyüklüğünde olmalıdır. Bu 

veriler dünyadaki ve özellikle Avrupa'daki eğlence parkları incelenerek desteklenmiştir. Deniz’e (2002) göre tema 

parklarını Tablo 2.’de sınıflandırmıştır (Dalkılıç, 2007:8). 

Tablo 2. Tema Parklarının Sınıflandırılması 

Tema Parklarının Sınıflandırılması 

Temalar Örnekler 

Eğitim Hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, tıbbi bitkiler bahçeleri, arboretumlar, bahçe sergileri 

İklim Yağmur ormanları, çöl bahçeleri 

Coğrafya Alp bahçeleri 

Rekreasyon ve Eğlence Disneyland, su parkları, Tatilya 

Hikâye, Masal, Mitoloji Robinson Club, Nuhun Gemisi, Uranüs 

Çağ Geçmiş zaman parkları, gelecek zaman parkları 

Sanat Heykel parkları 

Hobi Koleksiyon Bahçeleri, ekolojik bahçeler 

Doğal Yaşam Koku bahçeleri 

Özel Anlatımlı Kuru taş bahçeleri, kaya bahçeleri 

Kaynak: Deniz, 2002’den düzenlenmiştir. 

Tema parkları, eğlence, sanat, bilim gibi önceden belirlenen bir kurgu etrafında planlanan-tasarlanan-uygulanan-
yönetilen parklardır. Sıra dışı aktivite olanakları sunmaları ile çekici olmalarının yanı sıra bireylerin ruhsal, fiziksel ve 

kültürel ihtiyaçlarını besleyecek niteliklere sahiptir. Tema parklarının kullanıcı profili yerel halk olmakla birlikte yerli 

ve yabancı turistlerden de oluşabilmektedir. Bu yönüyle de önemli bir turizm destinasyonudur. Bütün dünyada ve 

ülkemizde her zaman yoğun ilgi gören tema parkları ekonomik anlamda da önemli girdiler sağlamakla birlikte kent 

kimliğine de önemli katkılar sunmaktadır (Yücesoy, 2017:55).  

Sıra dışı mimarileri ve peyzajları, çeşitli sahne ve karakterle aktardıkları hikâyeleri, farklı heyecanlar yaşatan mekanik 

araçları ve düzenekleriyle ziyaretçilerine yeni deneyimler edinme olanağı sunmaları, tema parklarının yoğun talep 

görmesini sağlamaktadır. Faaliyetlerin uygulamaya yansıtılması, insanlara seçme, izleme ve katılım imkânı sağlaması, 

kullanıcı tepkilerine karşılık verecek farklı planlamaların yapılması bu parkları başarıya ulaştırmaktadır. Farklı ziyaretçi 

profillerine uygun çeşitli faaliyetler sunması, aileyle, arkadaş gruplarıyla veya tek başına eğlenmek için tema parklarını 

ideal kılmaktadır (Gök ve Bingöl, 2017:138). 

Eğlence parklarında bütün planlama çalışmalarında olduğu gibi hedef kitle, ana unsur insandır. Amaç her yaştaki, çok 

değişik kültür yapılarına sahip insan topluluklarını ortak bir bileşkede buluşturmaktır. İyi organize olmuş temalı bir 

eğlence parkında aile üyelerinin bir arada eğlenebilecekleri bir ortamı sağlamak birinci önceliktir (Aktaş, 2003:67).  
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Eğlence parklarının tek başlarına varlığı turistleri çekmek için yeterli değildir bu nedenle hizmetlerin yan hizmetlerle de 

desteklenmesi gereklidir. Inskeep’e (1988) göre bu yan hizmetler ve eğlence parklarının planlama kriterlerine etkileri şu 

şekilde açıklanabilir (Şekil 2.) (Dalkılıç, 2007:27). 

Şekil 2. Eğlence Parklarının Yan Hizmetlerle Ilişkisi 

 

Kaynak: Inskeep, 1988’den düzenlenmiştir. 

 

Tema parklarının işlevleri (Yücesoy, 2017:14); 

 Kentsel kimlik oluşumunu sağlar, 

 Ülke tanıtımına katkıda bulunur, 

 İnsanlara alışılmışın dışında rekreasyon olanağı sağlar, 

 İnsanlara deneyimlemesi mümkün olmayan etkinliklerde bulunma olanağı sağlar, 

 Farklı kültürel ve sosyo-ekonomik yapıdaki insanları bir araya getirerek sosyal ilişkilerin güçlendirilmesini 

sağlar, 

 Turizme ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkı sağlar, 

 Özgün doğal ve kültürel alanların korunmasını ve sürdürülebilirliğini destekler, 

 Tema doğrultusunda eğitime ve toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar, 

 Kentsel açık yeşil alan ve örgütlenmesi üzerindeki olumlu etkileri ile planlı kent oluşumuna katkı sağlar, 

 Açık alan koridorları oluşturarak kent ekolojisine katkı sağlar, 

Günümüzün en önemli turizm sektörlerinden biri olan tema ve eğlence parkları; bulundukları ülkelerin tanıtımına ve 

ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlamakta ve turizm sektörünü desteklemektedir. İnsanların isteklerini, 

hayallerini ortaya çıkararak büyük cazibe alanları oluşturan bu parklar sürekli yenilenen bakış açıları ile ziyaretçilerin 

ilgilerini çekmeyi başarmaktadırlar (Küçük ve İnce, 2018:19). İnsanların isteklerini, hayallerini, arzularını ortaya 

çıkaran ve büyük cazibe alanları olan bu parklar sürekli yenilenen bakış açıları ile ilgileri üzerinde tutmayı 

başarmaktadırlar (Dalkılıç, 2007:1). Binlerce dönüm arazi üzerine kurulmuş olan tema parklar, ziyaretçilerin 

konaklamaları için uluslararası üne sahip zincir otelleri, bağımsız yeme içme işletmelerini, dünya markalarının satışa 

sunulduğu mağazaları ve alışveriş merkezlerini bünyesinde barındırabilir. Özel bir planlama, tasarım ve işletme anlayışı 

gerektiren tema parklar, Türkiye’de yeni oluşmuş bir kavramdır. Türkiye’nin de turistik cazibe yaratabilmesi için bu tür 

parklara gereksinimi vardır (Topaloğlu, 2007:89).  

Eğlence parkları bulunmaz fırsatlar ve olanaklar yaratarak bulundukları bölgenin kültürel ve ekonomik gelişimine de 

önemli katkılar sağlamaktadırlar. Kökeni oldukça eskiye dayanan bu cazibe alanları baştan aşağı titizlikle planlanmış ve 

tasarlanmış açık ve kapalı alanlardan oluşmuş, oldukça geniş alanlara yayılan bu mekanlar tematik özellikleri ile dikkati 
çekmektedir (Dalkılıç, 2007:1). 
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4. KONYA İLİ ÖRNEĞİNDE KENT ve TEMA PARKLARININ İRDELENMESİ 

4.1. Adalet Parkı 

Konya’nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde 102.000 m2
’lik alanda Karatay Belediyesince yaptırılan park 2007 

yılında hizmete açılmıştır. Parkta 90 metre uzunluğunda İstanbul Boğaz Köprüsü’nün minyatürü ile Mevlâna Müzesi 

kubbe-i hadra figüranlı mescit minyatürü de bulunmaktadır (Şekil 3.). Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan Parkta 192 
türde 21 bin bitki dikilmiştir. Alan içinde kayıkla gezinti yapılabilecek 4 bin 600 metrekare gölet, 713 metrekarelik 

şelale restoran, 1100 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde tartan pist, suyla çalışan un değirmeni yürüme yolları, 
spor alanları, 150 kameriye bulunmaktadır (Anonim4, 2013; Anonim17, 2017). 

Şekil 3. Adalet Parkı 

   

A- Restoran & Şelale B- Mevlâna Müzesi Minyatürü C- Boğaz Köprüsü Minyatürü 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.2. Olimpiyat Parkı 

Konya İli Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi, Sarı Hoca Caddesi üzerinde 161.900 m²'lik bir alanda Karatay 

Belediyesi tarafından yaptırılarak 2010 yılında hizmete açılmıştır. Olimpiyat parkı; olimpiyat halkaları ve fairplay 

müzesi, Osmanlı Bahçesi, Japon Bahçesi, Batı Bahçesi ve Çocuk Oyun Bahçesi olmak üzere 5 kısımdan oluşmaktadır 

(Şekil 4.). Olimpiyat halkaları 1.250 m² lik bir alanda parkın merkezinde tasarlanmış mini futbol sahası, basketbol 

sahası, çocuk oyun grubu ve kent jimnastik aletlerini içermektedir. Hemen bitişiğinde Fairplay Müzesi yer almakta aynı 

zamanda seyir kulesi özelliği ile parkın panoramik izlenmesine imkân sağlamaktadır. Parkın kuzeybatısında Rönesans 

döneminde yapılan bahçeleri tasvir eden formal olarak tasarlanmış batı bahçesi ve ışık/müzik oyunlarını içeren bir süs 

havuzu yer almaktadır. Güneydoğusunda Osmanlı kültürünün esintilerini içeren Osmanlı Bahçesi yer almaktadır. Parkın 

batı bölümü çocuklara ayrılmış su ögesi kullanılarak oyun alanları oluşturulmuştur. Parkın doğu bölümünde ise Japon 

bahçesi yer almaktadır. Park içerisinde; 2 adet mescit, 4 adet tuvalet, 2 adet giriş güvenlik kontrol binası, kafeterya, go-
kart pisti, at maneji ve 350 araçlık otopark yer almaktadır. Olimpiyat Parkı'nda toplam 4350 adet ağaç ve 6000 adet ise 
çalı dikilmiş 100.000 m² çim alanı bulunmaktadır (Anonim2, 2009; Anonim3, 2009). 

Şekil 4. Olimpiyat Parkı 

   

A- Olimpiyat halkaları B- Osmanlı Bahçesi C- Japon Bahçesi 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.3. Konya Kyoto Japon Parkı 

Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi, Veysel Karani Caddesinde (İstanbul yolu üzeri) 36.000 m2 alanda Konya Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 2010 yılında hizmete açılmıştır (Şekil 5.). Konya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya’nın Kyoto 

Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Kardeş Şehir” protokolü İmzalanmıştır. Konya Japon Parkı, 

Konya ile Kyoto arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptırılmıştır. Japon mimarisine uygun olarak 
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yapılan parkta göletler, peyzaj düzenlemeleri, taş ve ahşap köprüler, Japon bitkileri, bambu su oyunları tasarlanmıştır. 

Ayrıca parkta yer alan 500 m
2 pagoda kafeterya olarak kullanılmaktadır. Her gün 08:00 – 23:00 saatleri arasında hizmet 

vermektedir (Anonim16, 2017; Anonim24, 2018). 

Şekil 5. Konya Kyoto Japon Parkı 

   

A- Giriş kapısı B- Pagoda (Restoran) C- Yapay göl 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.4. Seksen Binde Devr-i Alem Parkı 

Konya’nın merkez Meram İlçesi Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi üzerinde yaklaşık 80.000 m2
’lik alanda kurulan 80 

Binde Devr-i Alem parkı Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılmıştır. Park tarih, bilim, teknoloji ve kültür parkı 

özelliği taşımaktadır. 2014 Yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmete açılmış ve 2017 yılı 

sonuna kadar yaklaşık 1.250 bin kişi tarafından ziyaret etmiştir. Parkın inşaat maliyeti yaklaşık 47 milyon TL’dir.  Trex 

Parkı, Cihan-ı Türk Abideler Şehri ve Pamuk Şekeri Masal Dünyası olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır (Şekil 

6.). Trex Parkı bölümünde 170-180 milyon yıl önce dünyada yaşayan dinozorların birebir ölçülerde yapılmış olduğu 

maketleri yer almaktadır. Bu bölümde 50 adet hareketli ve sesli dinozor maketi bulunmaktadır. Cihan-ı Türk Abideler 

Şehri kısmında kültürel birikimimizi ifade eden 120 eser bulunmaktadır. Bu eserler hakkında 6 dilde bilgi verebilen 

elektronik bir rehber sistemi oluşturulmuştur. Yurt dışındaki tarihi eserlerin maketleri 1/25, yurt içindeki tarihi eserlerin 

maketleri ise 1/20 ölçeğinde yapılmıştır.  Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı ise çocukların hayal dünyasına göre 

tasarlanmıştır. Masal kahramanlarının bulunduğu bölümde ortam canlandırmaları yer almaktadır. Burada ünlü 

komedyenler ve 13 Türk büyüğünün büstleri yer almaktadır. Ayrıca, bir de masal ağacına yer verilmiştir. Bu bölümde 

okuma günleri, hikâye dinletileri ve dilbilgisi ile ilgili eğitimler planlanmaktadır. Park içerisinde 51 metre 

uzunluğundaki Osmanlı Kadırgası, kafeterya, restoran ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır (Anonim6, 2014; Anonim7, 

2015; Anonim18, 2018). 

Şekil 6. Seksen Binde Devr-i Alem Parkı 

   

A- Trex Parkı B- Cihan-ı Türk Abideler Şehri C- Pamuk Şekeri Masal Dünyası 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.5. Kelebekler Vadisi Parkı 

Kelebekler Vadisi Parkı, 385.000 m
2
’lik alanı ile Sille Parsana Mahallesi, İsmail Kaya Caddesinde yer almaktadır. 2012 

yılında projeye başlanmış 2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır. Parkta tematik 

amaçlı 3 önemli bölüm yer almaktadır (Şekil 7.). Bunlar; Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Macera Kulesi ve Selçuklu 

Çiçek Bahçesi’dir. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 3500 m
2
'lik gezi alanı ile toplamda 7.600 m

2
'lik bir kullanım 

alanına sahiptir. 1.600 m
2
'lik kelebek uçuş alanı 15 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunmaktadır. Bahçede 98 türe ait 

20.000 adet bitki bulunmakta, kelebekler kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlenebilmektedir. Çocuklara ulaşıp 

onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacı ile doğa eğitimi ve bahçe eğitimi programları verilmektedir. 
Kelebeklerin yaşam döngüsünün ve sınıflandırılmasının sergilendiği aynı zamanda böcek çeşitlerinin de yer aldığı 550 
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m2 
böcek müzesin de kelebek ve böceklerin yaşamlarıyla ilgili interaktif sunumlar, belgesel ve çizgi film 

gösterimlerinin olacağı mini sinema salonları bulunmaktadır. Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Macera Kulesi, 

2800 m² alan üzerinde kurulmuştur. Birbirinden farklı 18 denge parkurundan oluşan kulede her biri farklı özellik 

taşıyan halat, ahşap ve ip üzerinde yürüme gibi denge sporları yapılabilmektedir. Parkurlar 12 yaş ve üzerindeki macera 

ve adrenalin tutkunlarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu alanda serbest atlayış oyunları ve tırmanma duvarı da 

yer almakta özel eğitimli personeller görev yapmaktadır. Macera Kulesi’nde zipline (kaytel) karşılıklı iki yükseklik 

arasında halat ile yapılan sportif aktivitesine de imkân sağlamaktadır. 15 metre yüksekliğindeki kuleden 250 metre 

uzaklıktaki alana yapılacak aktivite sırasında Kelebekler Vadisi’nin manzarasını seyredilebileceği bir uçuş 

gerçekleştirilmektedir. Macera Kulesi’nin olduğu alanda çocuklar için de ip parkuru ve macera kompleksi de 

oluşturulmuştur. 13 metre yüksekliğindeki oyun ve eğlence alanı özel galvanizli kaydırak sistemden oluşmakta ve 3 

halat köprü yer almaktadır. Selçuklu Çiçek Bahçesi Kelebekler Vadisi Parkında 8.700 m²’lik bir alanda yer almaktadır. 

1 milyon 261 bin 500 adet lale mevsimine göre sadunyadan kadifeye farklı türlerde çiçekler yer almaktadır. Bahçede 

kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesine de yer verilmiştir. Ayrıca Kelebekler Vadisi parkında 7 

çocuk oyun gurubu, 10 havuz, 2 futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası, 2 mescit, amfi tiyatro, 140 kamelya, spor 

alanları ve yürüyüş parkurları yer almaktadır. Alanda 10 bin ağaç, 600 bin mevsimlik çiçek, 100 bin gül dikilmiştir 

(Anonim8, 2015; Anonim9, 2015; Anonim12, 2016; Anonim19, 2018; Anonim20, 2018; Anonim21, 2018). 

Şekil 7. Kelebekler Vadisi Parkı 

   

A- Tropikal Kelebek Bahçesi B- Macera Kulesi C- Selçuklu Çiçek Bahçesi 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.6. Türk Yıldızları Parkı  

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Yolu’nda toplam 321.000 m2
’lik bir alanda inşa ettiği havacılık temalı park 

2016 yılında hizmete açılmıştır. Türk Yıldızları Parkında, 50 metre kanat genişliğinde, 54 metre boyunda Airbus A300 
tipi uçak, 12.00 m2

’lik yapay gölün içinde restoran olarak hizmet vermektedir (Şekil 8.). Park içindeki elips havuzlarda, 

Türk Yıldızları tarafından daha önce kullanılan 2 adet F-5 jet gösteri uçağı sergilenmektedir. Parkta ayrıca, açık 
havacılık müzesi, temalı giriş takları, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ anıtları, amfi tiyatro, sergi, yürüyüş ve spor 

alanları, çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı, macera parkurları, çeşmeler, kamelyalar, ateşli piknik alanları ve bin 

200 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır (Anonim13, 2016). 

Şekil 8. Türk Yıldızları Parkı 

   

A- Piknik Alanı B- Airbus A300 tipi uçak restoran C- Vecihi Hürkuş Anıtı 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.7. Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı 

Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı, Ankara Yolu üzerinde toplam 115.000 m2
’lik alanda inşa edilmiş ve 2016 yılında 

hizmete açılmıştır. Park yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olmuştur. Parkta yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, fitness 

alanları, süs havuzları, iskeleler ve köprülerin yanı sıra; 32 adet meydanlı pergola, 20 adet havuz kenarı pergola, 

basketbol sahası, amfi, bitki parterleri ve restoran yer almaktadır (Şekil 9.) (Anonim5, 2013). 
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Şekil 9. Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı 

   

A- Giriş B- Genel Görünüm C- Piknik Alanı 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.8. Kardeş şehirler parkı 

Konya Barlad (Romanya), Belh (Afganistan), Cordoba (İspanya), Çimkent (Kazakistan), El Halil (Filistin), Gadaref 

(Sudan), Henan (Çin Halk Cumhuriyeti), Kalkandelen (Makedonya), Kyoto (Japonya), Multan (Pakistan), Saraybosna 

(Bosna-Hersek) Trablusşam (Lübnan), Verona (İtalya), Zanzibar (Tanzanya) şehirleriyle kardeş olması nedeni ile böyle 

bir proje fikri oluşmuştur. Konya Büyükşehir Belediyesi toplam alanı 45.790 m2 olan Parkı 2016 yılında hizmete 

açmıştır. Park alanında 2 adet meydan, oturma alanları, yürüyüş yolları, 2 adet kuru havuz, Konya’nın kardeş 

şehirlerinin bilgilerinin yer aldığı 60 adet tabela ve ülkelerin bayrakları, 5 adet ahşap pergola ve dünya anıtı bayrak 
direği bulunmaktadır (Şekil 10.) (Anonim10, 2015). 

Şekil 10. Kardeş Şehirler Parkı 

   

A- Park Girişi B- Genel Görünüm C- Şehir Bilgi Anıtları 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.9. Karatay Şehir Parkı 

Konya Ankara Adana çevre yolu Kavşağında Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Şehir Parkı 

343.300 m2
’lik bir alanda sahiptir ve 2016 yılında hizmete açılmıştır. Parkın inşaat maliyeti yaklaşık 70 milyon TL’dir. 

Park içine (30.07.2017) kişi başı 1 TL, araç başı 5 TL ile giriş yapılabilmektedir. Açıldığı tarihten 1 yıl içerisinde 1 

Milyon 13 Bin 743 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir. Park içerisinde lunapark, hayvanat bahçesi ve biyolojik gölet 

bulunmaktadır (Şekil 11.). 14 Bin m² lik lunaparkında Kanguru, Çocuk Salıncak, Kano, Mini Tren ve Atlar, Çocuk ve 

Yetişkin Çarpışan Oto, Karisör, Atlı Karınca, Ahtapot, Otopisto, Crazy Dance, Korku Evi, Dragon, Gondol, Power 

Surge, Ranger, Kule, Adrenalin, Kamikaze, Discovery ve Dönme Dolap gibi 22 çeşit eğlence alanı mevcuttur. 50 

personel ile hizmet vermektedir. 12.500 m² alanda biyolojik gölet ve içerisindeki nilüfer çiçekleri bulunmaktadır. 

Karatay Şehir Parkı’nın İçerisinde bulunan hayvanat bahçesinde ise 83 türde toplam 5 yüz 20 hayvan bulunmaktadır. 

Ayrıca park alanında yürüyüş ve bisiklet yolları, izci parkı, 418 kamelya, 46 Adet 5'li grup mangal yeri ve 1.000 araçlık 

otopark yer almaktadır (Anonim11, 2015; Anonim14, 2016; Anonim15, 2016; Anonim25, 2018). 
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Şekil 11. Karatay Şehir Parkı 

   

A- Genel Görünüm B- Lunapark C- Hayvanat Bahçesi 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.10. Konya Kalehan Ecdat Bahçesi  

Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini içeren park Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu İlçesi Yazır 

Mahallesi, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde 110.000 m2 
bir alanda yapılarak 2018 yılında hizmete açılmıştır. Park 

inşaatı 20 bin TL’ye mal olmuştur. Alan içinde 12.5000 m2 yapay göl ile etrafında kale burçları ve surlar 

bulunmaktadır. Selçuklu hanı restoran olarak hizmet vermekte ve parkın yapay gölünde ise kayıklarla gezinti 

yapılabilmektedir (Şekil 12.). Selçuklu dönemi mimarisine uygun özellikte kervansaray inşa edilmiştir. Toplantı salonu 

olarak hizmet verecek yerin, taç kapısı ve mimarisi dönemin izlerini taşımaktadır. Ayrıca park alanında, Osmanlı ve 

Selçuklu kameriyeleri, surlar içinde tarihi liman, Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir kulesi, kule kafe, 

değirmen, deniz feneri, Osmanlı kahvehanesi, boğaz yalısı, Selçuklu giriş takı, Osmanlı otağı amfi, cami, Mehteran 

binası, desenli bahçe, Hasbahçe, Selçuklu Hanı restoran, sosyal donatılar, KOMEK başta olmak üzere el sanatlarının 

sergilenip satılacağı satış yerleri bulunmaktadır (Anonim22, 2018; Anonim23, 2018). 

Şekil 12. Konya Kalehan Ecdat Bahçesi Parkı 

   

A- Yapay göl B- Giriş kapısı C- Boğaz yalısı 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

5. KONYA İLİ ÖRNEĞİNDE KENT ve TEMA PARKLARININ İRDELENMESİ  

Kentsel yeşil alan sistemleri iklimsel konfor başta olmak üzere kent halkının yaşam kalitesine büyük katkılar 

sağlamaktadır. Bu alanlardan etkili bir şekilde faydalanabilmek için öncelikli olarak planlama ve tasarım süreçlerinde 

bitki varlığını maksimum düzeye çıkaracak hedefler belirlenmelidir. Bu alanlar aynı zamanda kent halkının 

kullanabileceği etkinliklerde imkân sağlamalıdır. Ancak, önemli olan yapısal ve bitkisel materyallerin birbirine yönelik 

oranının en uygun şekilde ayarlanmasıdır.  

Kent parkları kapladıkları düzenlemiş yeşil alanları ile bir şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasında 

önemli katkılar sağlamaktadır. Kent parklarının planlama süreçlerinde kent insanının doğaya özlemini giderecek ve kent 

bütününe rekreasyonel olarak hizmet edecek şekilde bir planlama amacı güdülmelidir. Bu amaç başarıldığı takdirde 

kentsel dış mekanlar kaliteli, konforlu ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak işlevlere sahip olabilir. 

1950'li yıllardan itibaren hız kazanan kentleşme olgusu artık yeşil alanların aleyhine gelişmiş olup, bugün çağdaş 

kentlerimizin çoğunluğu, elverişli yerlerde ve yeterli miktarda organize edilmiş yeni açık ve yeşil alanlar, ya da mevcut 

alanların uygun şekilde yeniden organize edilmesi ihtiyacı içindedir. En son olarak Türkiye kentleri için 02.09.1999 
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tarih ve 23804 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik” hükümlerine göre; kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan değeri en az 10 m
2
, belediye ve mücavir 

alan sınırları dışında ise kişi başına en az 14 m
2 

olarak belirlenmiştir (Önder ve Polat, 2012; Polat ve Güngör, 2013). 

Avrupa kentlerinde ise bu değer ülkemiz kentleri için ortaya konulanlardan oldukça yüksektir. Avrupa Komisyonu 

tarafından yayınlanan Kentsel Denetim raporunda, kentsel yeşil alanlar "kamu kullanımına açık olan kent içerisindeki 

yeşil alanlar, örneğin parklar" olarak tanımlanmakta ve 1996 yılı için 32 Avrupa kentine ait kişi başına ortalama değer 

26 m2 verilmektedir (Önder ve Polat, 2012:75). 

Son yıllarda ülkemiz şehirlerinde nicelik olarak yeşil alanlar hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak, mevcut durum itibari 

ile ülkemiz kentlerinde kişi başına düzenlenmiş yeşil alan miktarları oldukça düşüktür. Hala imar yönetmeliğinde 

belirlenen standartlara bile çoğu ilimizde ulaşılamamıştır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde kentsel yeşil alanların 

nicelik açısından hızla artırılması büyük önem taşımaktadır. Diğer bir konuda planlanan ve inşa edilen yeşil alanların 

nitelik açısından durumudur. Ülkemiz kentsel peyzajı nitelik açısından değerlendirildiğinde kritik derecede hataların 

yapıldığı görülmektedir. Özellikle park alanlarında bu durum çarpıcı olarak ortaya çıkmaktadır. Kent içerisinde 

oluşturulan parkların işlevsel ve estetik fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayacak en önemli unsurlar bitkilerdir. 

Çünkü parklar kentin yapay unsurları arasına doğayı getirmek amacı ile yapılırlar. Kentsel peyzaj kent ortamında 

iklimsel değerleri uygun hale getirirken çevre kirliliğini de azaltmaktadır. Ayrıca psikolojik olarak da kent insanının 

stresini azaltmada rol oynamaktadır. Bunun yanında, insanları dış mekânda bir araya getirerek toplumsal fayda 

sağlamakta, rekreasyonel etkinliklerle toplumun iyileşmesine katkıda bulunmakta ve kamu sağlığını pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Kent parkların faydaları göz önünde bulundurulduğunda, işlevlerine göre nitelikli kent park alanlarının oluşturulması 

çok önem arz etmektedir. Bu noktada, kent parkının yapılacağı bölgenin iklimsel, kültürel ve fiziksel koşulları 

temelinde planlama ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Kent parkı kamusal anlamda kent halkının kullanımına 

arz edilmek üzere yapılmaktadır. Dolayısı ile bu parkların kullanıcılarının tercihlerinin ve beklentilerinin tespit edilmesi 

önemli bir koşuldur. Kullanıcıların beklentileri ile ilgili meslek disiplinlerinin planlama kriterleri harmanlanarak bu 

sürecin işletilmesi gereklidir. Ancak, ülkemizde kent parklarına yönelik planlama, tasarım ve yönetim süreçlerine 

bakıldığında durumun bu şekilde sürdürülmediği açıkça görülmektedir. Kent parklarının halka arzında yükümlü olan 

yerel yönetimler niceliğe yönelik bir tutum sergilemektedirler. Son dönemlerde çok sayıda park tasarlanmakta ve 

uygulanmaktadır. Bu parkların hizmet vereceği kent insanının tercih ve beklentileri göz ardı edilmektedir. Yapılan 

parklar yerel yönetimlerin icraat göstergelerine ve reklam araçlarına dönüşmüş durumdadır. Günümüz kentlerinde 

reklam panolarında icraat amaçlı boy göstermektedirler. Yerel yönetimlerin park uygulamaları medyada “şehrin en 
büyüğü”, “Türkiye’de tek”, “örneği görülmemiş” vb. sloganlarla siyasi yatırım amaçlarına yönelik pazarlanmaktadır. 

Bu uygulamaların başarısına yönelik en önemli gösterge kent halkının memnuniyeti ve parkların kullanım sıklığıdır. 

Parklarda kullanıcı memnuniyeti, kent kalitesi ve kent konforuna yönelik akademik çalışmalar ile bu parkların 

performansları ölçülmektedir. Araştırma sonuçları irdelendiğinde park kullanıcılarının memnuniyet derecelerinin 

beklentileri karşılamadığı görülmektedir. 

Bu çalışmada, yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Konya İli’nde yapılan kent parkı düzeyinde kabul edilebilecek bazı parklar 

araştırılmıştır. Parkların özellikleri ve park içerisinde yer alan birimler ve rekreasyonel aktiviteler ortaya konulmuştur 

(Tablo 3). 2007 yılında hizmete giren Adalet Parkı’ndan 2018 yılında hizmete giren Karatay Şehir Parkı’na kadar 10 

park değerlendirmeye alınmıştır. Bu parklardan bir tanesi merkez Meram İlçesi’nde, 3 tanesi merkez Karatay İlçesi’nde 

ve 6 tanesi ise merkez Selçuklu İlçesinde yer almaktadır. Yaklaşık 40 da ile 400 da arasında büyüklüğe sahiptirler. 

Parkların çoğunluğu ilçe merkezlerinin dışındadır. Parklar bazıları tamamen ücretli iken çoğunluğu ücretsiz 

kullanılabilmektedir. Parkların tasarımları incelendiğinde biri hariç diğerlerinin tematik olarak tasarlandığı 

görülmektedir. Tarih öncesi, doğa, bahçe kültürü, minyatür, havacılık, masal ve kültür gibi konularda temalar 

oluşturulmuştur. Tematik yapıların yanında işletmeye yönelik restoran ve kafeteryaları barındırmaktadırlar. Ayrıca, 
spor, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, toplanma alanları, amfi tiyatrolar, tuvalet ve mescitler diğer birimler olarak 

görülmektedir. Bu parkların çoğunluğunda rekreasyonel etkinlik olarak piknik yer almaktadır. Bu parklarda dikkat 

çeken unsurlardan biride özellikle ücretli olanların bir kuşatma elemanı (duvar) ile çevrelenerek kapatılmış olmasıdır. 
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Tablo 3. Son dönemde Konya’da Hizmete Açılan Parklar Hakkında Bilgiler 

Park Adı İlçesi 
Alan 

(da) 

Açılış 

Tarihi 
Tema Kullanımlar Ücret 

Adalet Parkı Karatay 102 2007 
İstanbul boğazı ve Mevlâna 

türbesi minyatürleri 

Restoran, tartan pist, spor 
alanları, çocuk oyun 

alanları ve oturma alanları 

piknik 

Ücretsiz 

Olimpiyat Parkı Karatay 161 2010 
Olimpiyat, Osmanlı bahçesi, 

Japon bahçesi ve batı bahçesi 
Kafeterya, go-kart pisti, at 

maneji piknik 
Ücretsiz 

Konya Kyoto Japon 
Parkı 

Selçuklu 36 2010 Japon Bahçesi 
Restoran, oturma alanları 

ve soğuk piknik 
Ücretsiz 

Seksen Binde Devr-i 
Alem Parkı 

Meram 80 2014 
Tarih öncesi dinozorlar, 

Tarihi eserlerin minyatürleri 

ve Masal kahramanları 
Restoran, çocuk oyun alanı Ücretli 

Kelebekler Vadisi Selçuklu 385 2015 
Kelebekler, Macera alanı ve 

çiçek sergi alanı 

Çocuk Oyun, spor alanları, 

amfi tiyatro, yürüyüş, 

oturma alanları ve piknik 

Kelebek 
bahçesi 

kısmı 

ücretli 

Türk Yıldızları 

Parkı 
Selçuklu 321 2016 Havacılık 

Restoran, amfi tiyatro, 
sergi, yürüyüş ve spor 

alanları, çocuk oyun 

alanları, piknik 

Ücretsiz 

Şehit Pilot Yüzbaşı 

Ümit Özer Parkı 
Selçuklu 115 2016 - 

Yürüyüş yolları, çocuk 

oyun alanları, spor alanları, 

amfi, oturma alanları ve 

piknik 

Ücretsiz 

Kardeş şehirler 

parkı 
Selçuklu 46 2016 Kardeş şehirler 

Oturma alanları, yürüyüş 

yolları ve piknik 
Ücretsiz 

Karatay Şehir Parkı Karatay 343 2016 Hayvanat bahçesi, lunapark 
Yürüyüş, oturma alanları 

ve piknik 

Hayvana
t bahçesi 

ve 
lunapark 

Ücretli 

Konya Kalehan 
Ecdat Bahçesi 

Selçuklu 110 2018 
Selçuklu ve Osmanlı dönemi 

eserleri 
Kamelya, restoran ve 

kafeterya ve amfi 
Ücretli 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Alan büyüklükleri değerlendirildiğinde bu parkların çoğunun kentin ve bölgenin koşullarına göre kent parkı 

standartlarına uygun olduğu söylenebilir. Ancak, park alanlarının her birinin bir tema ile tasarlanmış olması alan 

kullanımında yapısal ögelerin oranını artırmış bitki miktarının kısıtlanmasına ve plantasyonun zayıf kalmasına neden 

olmuştur. Ayrıca, tematik ögeler kullanıcı profili ve ağırlığını değiştirmiştir. Tematik tasarımlar ilk olarak ziyaret 

edildiğinde ilginç ve bilgi verici unsurları taşımakta ise de daha sonraki ziyaretleri anlamsız hale getirmektedir. Bu yönü 

ile turizme yönelik hizmet sağlamaktadır. Parkların tematik amaçlı tasarlanmış olması diğer rekreasyonel aktivitelerinde 

gerçekleştirilmesine fırsat vermemektedir. Parklar üzerinde yoğun olarak baskı oluşturan piknik aktivitesi ile tematik 
mekanların kullanımı büyük oranda çelişkilidir. Parkların yönetim ve sürdürülebilirliği ile ilgili konularda büyük 

problemler ortaya çıkmaktadır. Kamusal hizmet alanı olarak görülen parkların ücretlendirilmesi sınırlandırılarak 

korunmaya çalışılması, bakım çalışmalarının maliyetlerinin yüksek olması ve Vandalizm’le mücadele bunlara örnek 

olarak verilebilir. 

Önceki bölümlerde tanımlanan kavramlar çerçevesinde bu parkları irdelediğimizde hangi kategoriye girdikleri ile ilgili 

kesin bir tanımlama yapmamız mümkün görünmemektedir. Tematik mekanlar ağırlıklı olduğundan kent parkı olarak 

tanımlamamız mümkün değildir. İçerisindeki birim ve aktivitelere baktığımızda tema parkı olarak da tanımlamamız da 

doğru değildir. Ancak, tema parkı açısından Seksen Binde Devr-i Alem Parkı ve Konya Kyoto Japon Parkı başarılı 
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olarak değerlendirilebilir. Bu noktada şu soru akla gelmektedir. Bir kentin yeşil alan sistemi planlanırken kent parkları 

mı? yoksa tema parkları mı? öncelik arz eder. Kentsel kalite ve kent konforu açısından standartların yükseltilmesinde 

öncelikle kent parklarının oluşturulması gerekmektedir. Tema parkları oluşturulması kentin turizm açısından 

güçlendirilmesi ve eğlenceye yönelik sektörün geliştirilmesi amacı taşımaktadır. Bu iki park kavramının kullanım, amaç 

ve işlevleri birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaktadır. 

Konya İli Büyükşehir Belediyesi ve diğer merkez ilçe belediyelerinin kentsel peyzaja yönelik son on yılda yaptıkları 

çalışmaları küçümsemek mümkün değildir. Bu süreç içerisinde Konya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı büyük bir 

ivme ile artırılmıştır. İç Anadolu bölgesinin iklimsel koşullarında bu alanların sürdürülebilmesi de büyük maliyetler ve 

emekler gerektirmektedir. Sonuçta, kentsel peyzajın ilk olarak ortaya konulmasından ziyade devam ettirilmesi ve 
yönetilmesi çok daha zorluklar içermektedir. Bölgenin hidrolojik durumuna bakıldığında ülkemizde çölleşme açısından 

ilk hedef gösterilen yerlerden biridir. Bu anlamada da bozkır içinde bu peyzaj alanlarının oluşturulması takdir 

edilmektedir. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, Konya İli’nde yaklaşık son on yılda yapılan parklar değerlendirildiğinde çoğunlukla çeşitli temalara 

dayalı parkların inşa edildiği görülmektedir. Bu durum Parkların kent hizmetine sunan yerel yönetimlerin çalışma 

anlayışına yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimlerin hizmet alanı içinde yer alan kamusal yeşil alanlar alt yapı 

çalışmalarına göre daha kısa zamanda daha az maliyetle kent halkının çok daha fazla fark edebildiği hizmet alanlarıdır.  

Kent parkı ve tema parkı kavramları amaç ve kullanım açısından birbirinden çok farklıdır. Kentsel yeşil alanların 

gelişimi için öncelikli ihtiyaç olan kent parklarıdır.  

Dünyada başarılı olan Central Park ve Hyde Park gibi kent parkı örneklerine bakıldığında ülkemizdekilere oranla alan 

büyüklüklerinin çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu parkların bitki varlıklarının, konumlarının ve içerisinde 

barındırdıkları rekreasyonel aktivite çeşitliliklerinin alan büyüklüğü ile ilişkili olduğu net olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kent parkı için ayrılmış alan ne kadar büyük olursa ekolojik, fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik faydaları da o ölçüde 

büyüyecektir. Bu noktada dikkat edilecek en önemli planlama kararı, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak park 

birimlerinin park bütününde ki doğal yapıya göre ölçek olarak minimumda tutulmasıdır. Başka bir ifade ile bir kent 

parkı kentin yapısal görüntüsünü ziyaretçilerin görüş açısından çıkardığı gibi park içerisinde yer alan tematik alanlar, 

işletmeler ve rekreasyonel aktivite alanlarının da parka baskın olmalarını engellemelidir. 

Kentsel peyzaj çalışmalarının başlıca unsuru süs bitkileri özelliklede ağaçlardır. Bu materyaller canlı olduğundan ve 

belirli bir büyüme sürecine ihtiyaç duyduğundan planlanan mekanlar uzun vadede oluşabilmektedir. Bu nedenle bitkisel 
tasarım konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi çok önemlidir. Bitkisel tasarıma yönelik yapılan hataların dönüşü 

olmayıp düzeltilmesi çok zor olmaktadır.  

Türk kentlerinde kamu alanı olarak tarif edilen parklar ile yürüyüş yolları ve doğal alanların yapımı, işletmesi, bakımı 

ve kontrolü belediyeler tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle kent parkları, bulundukları bölgenin sosyal ve fiziksel 

özellikleri yanında yerel yönetimlerin politik ve siyasal bakış açılarına göre şekillenmektedir (Özdemir, 2009:146). 
Belediyeler kent parkı planlama çalışmaları sürecinde katılımcı bir yöntem ile hareket etmelidir. Kullanıcıların talep ve 

tercihlerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapmalı, sivil toplum kuruluşlarını sürece dahil etmeli ve konunun uzmanı olan 

meslek disiplinlerinin ortak çalışmalarına imkân sağlamalıdır. Fikir projelerinden ziyade peyzaj mimarlığının tasarım 

prensiplerine göre çalışmalar ortaya koyulmalıdır.  

Kentsel yeşil alanlar ile ilgili gündemde olan bir konu İstanbul, Eskişehir ve Konya illerinde “Millet Bahçesi” 

kurulmasıdır. Bu bahçelerin büyük ölçekli alanlarda inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu kent parkı planlaması ve 

tasarımı için çok önemli bir fırsattır. Bu bahçelerin son dönemde ülkemizde oluşan park tasarım anlayışı ile 

yapılmaması gerekmektedir. Bu bahçelerin mümkün olduğunca erişim ve ulaşım açısından kent bütününe hizmet 

edecek şekilde konumlandırılması, doğallık temeli bir tasarım anlayışı ve bölge insanının tercihlerine göre aktivitelerin 

gerçekleştirilebileceği mekanların tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca, tüm bu süreç içerisinde planlama kararlarını 

olumsuz etkileyecek ranta yönelik etkilerin göz ardı edilmesi bu projelerin başarılı olmasında önemli bir husustur. 

Kent toprağında yaşanan rant kavgası nedeniyle park alanlarının yerine yapı yoğunluklu yerleşimler tercih edilmektedir. 

Yeni tüketim mekanlarının ortaya çıkması sonucunda kent insanının yaşam biçimine müdahale edilmekte ve açık 

mekanla özdeşleşen rekreasyonel kullanımlar kapalı ve özel mekanlara taşınmaktadır. Artık kent halkının boş 

zamanlarını değerlendirme konusunda ilk akıllarına gelen yerler, dış mekânın doğaya erişim dışında tüm özelliklerini 

sunan alışveriş merkezleri olmaktadır (Özdemir, 2009:148). Eğer bu alanlar, insanlar arası ilişkileri kurma görevini 

yerine getiremiyorsa, kentli ve kent arasında iletişimden söz edilemez. Dolayısıyla, kent yaşamında katılımcı kentli 

olabilmek için bu alanların her kesimden birey tarafından özgürce kullanılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde kentli, bu 

isteklerini yerine getirebilecek yeni mekanlar bulma yoluna gidecektir (Özdemir, 2009:151). 

Eğlence parkları bulundukları bölgenin cazibe merkezi olmasına katkıda bulunabilirler ve çoğunlukla cazibesi olmayan 

coğrafyalara kurularak ülke turizmine katkıda bulunabilirler. Bu parkların çoğunlukla şehir dışında daha ucuz ve daha 

rahat genişleyebilecekleri alanlara kurulmaları daha iyi sonuçlar doğurmaktadır. Her turizm aktivitesi gibi eğlence 

parkları da doğal kaynaklar üzerinde bir baskıya neden olacaklardır ve her ne kadar bu alanlardaki çevre bilincini 
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yükseltmeye katkıları olsa da taşıma kapasitesi düşük ve kontrol altında tutulması gereken alanlarda tahribatlara yol 

açacaklardır (Dalkılıç, 2007:93). 
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ÖZET 

Yol bitkilendirmeleri kent içi ve kent dışı alanlarda giderek önemi artan ve bitki tür kullanımları açısından 

seçici olunması gereken uygulamalardan birisidir. Yol bitkilendirmeleri kent dokusunda görselliği arttırması 

yanı sıra kent içi alanlar ile kent dışı peyzaj alanları arasında bağlantı koridorları oluşturması açısından önem 

taşımaktadır. Bu amaçla kullanılacak bitkiler tasarım ve işlevsellik yanısıra ekonomik değer açısından da 

belirli özellikleri taşımalıdır. Yol bitkilendirmelerinde kullanılacak bitkilerin görsel özellikleri açısından 

değer taşıması istenmekle beraber gürültü seviyesini ve hava kirliliğini azaltma, yaban hayatı kentte çekme, 

perdeleme, gölgeleme gibi işlevlerinin olması da istenmektedir. Bununla beraber seçilen bitkilerin işlevlerini 

yerine getirebilmesi için uygulama ve bakım işlemlerinin da bilinçli yapılması gereklidir. Bu bağlamda bu 

çalışmada Alanya kenti örneğinde yol bitkilendirmelerinin durumu incelenmiş ve tasarım, uygulama, estetik 

ekonomiklik bakım gibi birçok açıdan kullanılan bitkiler değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yol Bitkilendirmesi, Alanya, Dış Mekan, Tasarım, Bakım. 

 

ABSTRACT 

Road planting is one of the applications increasing in importance in urban and non-urban areas and that must 
be selective in terms of plant species usage.  In addition to increasing visibility in urban areas, road planting is 
also important for establishing connection corridors between urban and non-urban landscape areas. The plants 
to be used for this purpose should have certain characteristics in terms of economic value as well as design 
and functionality. In terms of the visual characteristics of plants to be used in road planting, it is required to 
have a function of reducing the noise level and air pollution, suppoting the wildlife in the city, screening and 
shading. However, application and maintenance operations must be done consciously so that selected plants 
can perform their functions. In this context, the situation of road planting in Alanya city has been examined 
and and road plants were evaulated; design, implementation and management (maintenance and 
development). 

Key Words: Road Planting, Alanya, Outdoor Plants, Plant Design, Maintenance. 
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1. GİRİŞ 

Yol bitkilendirmeleri kentsel ekosistemde diğer açık yeşil alanlar gibi; ekolojik (iklimi iyileştirme hava kalitesini artırma, 

su kalitesini artırma, toprak kalitesini artırma , erozyonu önleme, perdeleme, tampon alan oluşturma , kentsel yeşil alan 

ağını destekleme, mikroklimatik alanlar oluşturma, yaban hayatını destekleme vb.) ekonomik (taşınmazların değerini 

artırma, ısıtma ve soğutma masraflarını dengeleme vb.), rekreasyonel, sosyolojij ve halk sağlığına yönelik (fiziksel ve 
ruhsal olarak insan sağlığını destekleme,gürültü kirliliğini önleme, trafiğin olumsuz etkilerini önleme vb.) ve estetik (görsel 

kaliteyi artırma, görüntü kirliliğini önleme vb.) hizmetleri sunarak Haq’tan geliştirilerek (Polat ve ark., 2018) ekosistemi 
desteklemektedir. 

Süs bitkileri kesme çiçekler, iç mekân, dış mekân, mevsimlikler, yer örtücüler ve doğal çiçek soğanları şeklinde 

sınıflandırılabilmektedir. Bu bitki gruplarından özellikle dış mekan süs bitkilerinin içerisinde yer alan ağaçlar, çalılar ile 

mevsimlikler yol bitkilendirmeleri açısından önemli bitki gruplarıdır. Bu süs bitkileri grupları içerisinde birçok bitki türü  
olmasına karşın yol bitkilendirmelerinde kullanılabilecek bitki türleri açısından seçici davranma zorunluluğu karşımıza 

çıkmaktadır. 

Günümüzde plansız kentleşme ve sanayileşme hareketlerine sahne olan büyük kentlerimizin çoğunda nüfus artışına paralel 
olarak artan yapı yoğunluğu, diğer plansız gelişmeler ve yanlış yer seçimleri kentlerin kırsal alanlarla bağının kopmasına, 

kentteki mevcut açık ve yeşil alanların farklı kullanımlara dönüşmesine neden olmaktadır (Yılmaz ve ark, 2003). 20 yy. 

boyunca doğanın bozulmasından dolayı  kentlerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacı ile kentlerde doğal varlıklara ve 
bileşenlerine olan ihtiyaç, kent parkı hareketlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden kamusal bilinci 

artırmıştır (Loures ve ark., 2007). Benzer durum yol bitkilendirmeleri açısından da önem taşımaktadır. 

Kentsel yeşil alanların önemli bir kısmını yol ağaçlandırmaları oluşturmaktadır (Yılmaz ve Aksoy, 2009). Kent içerisindeki 

bulvar, cadde, sokak gibi ulaşım hatları o kentin yaşam kalitesini ortaya koyması yanı sıra kırsal alanlarla bağı kurmaktadır. 
Kentsel alanlarda yol ağaçları, park alanları, çocuk oyun alanları, meydanlar, bulvarlar, mezarlıklar vb. yeşil alanlarla 

birlikte açık/yeşil alan sistemini oluşturmaktadır. Kent içerisinde parklarda, yollarda ve diğer yeşil alanlarda kullanılan 
ağaçlar; havadaki toz partiküllerini tutmakta, oksijen üretip, karbondioksiti temizleyerek kentlerin akciğerleri olmaktadırlar. 
Ağaçlar kent ikliminin dengesini sağlamada katkıda bulunmaktadır (Rabare ve ark., 2009). Daniel (2001)’e göre peyzajın 

görsel kalitesi, insan gözlemine bağlı olarak psikolojik (algısal, kognitif/bilişsel, duygusal) süreçleri ile etkileşim içinde 

olan peyzaj özelliklerinin ortak bir ürünüdür. 

Yol ağaçlandırmalarında kullanılacak bitkiler ile kent dışındaki doğal alanlarla bağlantılı yeşil koridorlar 
oluşturulabilecektir. Bu bağlamda bitkisel tasarımlarda bitkilerin, ekolojik hizmetleri, estetik hizmetleri, ekonomiklilik, 
fiziksel ve ruhsal sağlığı destekleme gibi birçok hizmeti değerlendirilmelidir. Kent içindeki yollarda kullanılan bitkilerin 
insanların algı ve tercihlerine uyumlu olması, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik özellikte olması da planlama ve tasarım 

süreçlerinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yol ağaçlandırması çalışmaları bitkisel tasarım çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Yollarda bitkisel tasarım ilkeleri ile 

yapılmayan ağaçlandırmalar mutlaka çeşitli sorunlara yol açacaktır. Alanya kenti de görsel kalite değeri yüksek olması 

gereken, birçok yabancının yaşam alanı olarak sectiği, turistik değeri yüksek olan, yerel halkın yaşam standardının yüksek 
olduğu bir kentimizidir. Bu bağlamda bu kent sınırları içerisinde yapılacak bitkilendirme çalışmaları kentin kimliğine katkı 

sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yürütülen bu araştırmanın amacı;  Alanya İlçesi’nde  yapılan yol bitkilendirmelerinde 
bitkisel tasarım, uygulama ve bakım hatalarını ortaya koyarak, bu sorunlarla ilgili öneriler sunmaktır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma 2018 yılı içerisinde Antalya ili Alanya Merkez ilçesinde yürütülmüştür. Çalışmada merkez ilçe sınırları 

içerisindeki mevcut bulvar, cadde ve sokaklardan örnekleme ile seçilen yollardaki bitkilendirme durumu incelenmiştir. Bu 

amaçla yollarda orta refüj ve yol kenarlarında yapılan bitkilendirme çalışmalarında tasarım, uygulama ve yönetimle ilgili 
değerlendirmeler sonucu, bu aşamalarda oluşan sorunlar değerlendirilmiştir. 

2.1. Araştırma Alanı 

Alanya ilçesi Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde Antalya İl’i sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanya, Antalya 
İl’i sınırları içerisinde şehir merkezine 135 km mesafede Akdeniz kıyısında yer almakta ve 36°30’07” ve 36°36’31” kuzey 
enlemleri ile 31°38’40” ve 32°32’02” doğu boylamları arasında yer almaktadır. Alanya’nın toplam yüzölçümü 175.678 

hektardır. Bunun % 16,45 i olan 28.880 hektarını tarım, % 6,26’ı olan 9.860 hektarını çayır ve mera, % 65,48’i olan 

115.013 hektarını fundalık ve orman, % 0,10 olan 185 hektarını su yüzeyi, % 11,70’i oluşturan 20.560 hektarını da tarım 

dışı alanlar ve meskun sahalar oluşturmaktadır (Anonim 2018 a). Alanya’nın, 2015'te nüfusu (TİIK Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi (ADNKS) sistemine gore) 291.643 kişidir. Stratejik konumu bakımından Akdeniz'in kıyı kesimlerinde küçük 

bir yarımada şeklindedir. Kuzeyinde Toros Dağları uzanır. İklimi ve konumu ile Akdeniz Bölgesinin en verimli 

topraklarına sahip bir yöresidir. Bu nedenle de ilçede yetişen bitki türleri çeşitlilik göstermektedir. Bölgede Akdeniz 
ikliminin özellikleri görülmektedir. Kışın ılık ve yazın sıcak geçer. Akdeniz havzası kışın çok fazla yağış almaktadır, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1mada
https://tr.wikipedia.org/wiki/Toros_Da%C4%9Flar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_iklimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_iklimi
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yazları ise kışa oranla daha uzun, sıcak ve yağışsız geçer (Anonim 2018 b). Alanya ilçesinin bir yıl içerisindeki aylık 
sıcaklık değerleri Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 1. Alanya İlçesi 2016 yılına ait aylara bağlı sıcaklık değerleri (Anonim 2018 c) 

Alanya İlçesi 2016 yılına ait aylara bağlı sıcaklık değerleri 

Aylar Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 

Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) 15,4 19,4 20,4 24,1 25,4 31,3 33,5 33,5 31,4 28,1 22,5 15,3 

Ortalama en düşük sıcaklık (°C) 8,9 12,4 13,0 16,9 18,7 23,8 26,6 27,1 23,9 20,5 15,6 8,8 

Ortalama sıcaklık (°C) 11,7 15,5 16,4 20,3 21,9 27,3 29,9 30,1 27,4 24,1 18,7 11,7 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Alanya İlçesi’de yapılan araştırmada kent ağaçlarında tespit edilen tasarım, uygulama ve bakım sorunları Bozkuş (1994) 
değerlendirdiği bazı başlıklar altında sunulmuştur. 

3.1. Uygulama Sırasında Ortaya Çıkan Sorunlar 

3.1.1. Tür Seçiminde Yapılan Yanlış Tercihler 

Kentlerde yol ağaçlandırmalarında, bulunan bölgenin ekolojik koşullarının yanında, yol genişlikleri, alt ve üst yapı tesisleri, 

trafik yoğunluğu vb. faktörler dikkate alınarak tür seçimi yapılması ve standartlara uygun nitelikteki ağaçların dikilmesine 

özen gösterilmesi gerekmektedir (Yılmaz ve Aksoy, 2009). Bu çalışmada incelenen Alanya kentinde, bulvar ve ana 
caddeler ile özellikle turistik özellik taşıyan bir çok sokakta; Ficus benjamin, Ficus elastica, Ficus nitida gibi farklı Ficus 
türleri, Gravillea robusta, Pittosporrum tobira nana, Washingtonia robusta, Bougainvillea sp. gibi yabancı orijinli 
(egzotik) bitkilerin ağırlıklı olarak kullanıldığı saptanmıştır (Şekil 1, Şekil 2). Egzotik bitki kullanımının bir çok caddede 

%100 oranlarında olduğu, doğal bitki kullanımın ise  olmadığı belirlenmiştir. 

Oysa ki doğal bitki türleri bölge ekolojisine daha uyumlu bitkiler olması açısından yaban hayatına konukçuluk görevi 

üstlenmesi, doğal bitki varlığının korunması gibi özelliklerinden dolayı önem taşımaktadır. Bununla beraber bazı 

caddelerde, örneğin Şevket Tokuş Caddesinin bir bölümünde çınar ve zakkum kullanımı ile doğal bitki tür kullanımı %40-
50 oranlarına çıkartılabilmiş olmakla beraber, aynı cadde örneğinde olduğu gibi, cadde üzerinde yol kenarı 

ağaçlandırmalarında Ficus nitida ve Citrus sp. kullanımı ile yine egzotik bitki kullanımına yer verilmiştir. Doğal bitki 

varlığı peyzajın görel kalitesinde oldukça etkilidir (Şekil 3). Görsel kalite değerlendirmesi yöntemi ile yapılan birçok 

araştırma sonucu peyzajın görsel kalitesi ile doğallık derecesi arasında pozitif yönde ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur 

(Purcell ve Lamb, 1998; Van den Berg ve ark., 1998).  

Doğal bitki örtüsüne ait türlerin peyzaj çalışmalarında kullanılması küresel ısınma ve bilinçsiz harcamalarla azalan su 

kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da önemlidir (Jones ve Sacamano, 2000). Özellikle büyük kentlerde yeşil 

alanların doğal niteliklerinin  giderek azaldığı araştırmalarla ortaya konulmaktadır.  Adana kenti örneğinde yollarda ve 

parklarda yabancı orijinli bitkilerin daha ağırlıklı kullanıldığı, Adana kentindeki bir yolda yapılan çalışmada kullanılan 

türlerin %16.9 doğal türler olduğu belirlenmiştir (Söğüt, 2005; Söğüt ve Bozdoğan, 2013). Kent içi bitkisel tasarımlarında 

kullanılacak türlerin sadece görsel açıdan ve süs bitkisi olarak düşünülmemesinin, bu bitkilerin ekonomik değerininde göz 

önüne alınmasının gerektiği vurgulalanmaktadır (Tunçay ve Şirin, 2002). 
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Şekil 1. Ficus benjamina kullanılmış olan bir yol 

ağaçlandırması örneği - Hükümet Caddesi 

 

Şekil 2. Washingtonia  robusta L. türü ile yapılan yol 

ağaçlandırması - Asım Tokuş Caddesi örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3. Yol ağaçlandırmasında doğal bitki kullanımı (Platanus orientalis L, Nerium oleander) - Şevket Tokuş 

Caddesi örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Kent yol ağaçlandırmalarında uygulama hatası olarak en dikkat çeken unsur tür seçiminde yapılan hatadır. Tür seçimi 

esnasında kentte yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak için bitkilerin fonksiyonel katkıları da dikkate alınmalıdır. 

Araştırmada, Alanya kenti örneğinde yol ağaçlandırmalarında kullanılan bitkilerin birçoğunun insanların yaşam kalitesine 

artıracak nitelikte olmadığı görülmüştür. Alanya özellikle Nisan ayından başlamak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında en 
yüksek değerlere ulaşan ve Ekim ayına kadar devam eden yüksek ışıklanma ve sıcaklığa sahip bir ilçedir (Çizelge 1). Bu 
bağlamda yol ağaçlandırmalarında kentin sıcaklığının artmasını engelleyecek geniş taç yapısı  ile gölge yapma özelliğine 

sahip türlerin kullanılması gerekmektedir (Şekil 4). Oysa yapılan incelemeler sonucu bir çok caddede ve özellikle de orta 
refüj uygulamalarında dikey yönde gelişme özelliğindeki Grevillea robusta L., Brachychiton populneus, Washingtonia 
robusta gibi türlerin kullanıldığı görülmektedir (Şekil 5). 

3.1.2. Tür Kombinasyonlarında Yapılan Hatalar 

Bitkisel tasarımda türlerin kombinasyonunun sağlanmaması sonucu sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin çam türlerinin 

yine çam türleri ile kombine edilmesi veya sedir türleri ile kombine edilmesi sıkça rastlanan uygulamalardır. Bu 

bitkilendirmeler monoton görüntüleri ile biyolojik uyumdan, estetikten ve görsel etkiden uzak uygulamalardır (Bozkuş, 

1994). Yapılan incelemeler sonucu, kentte bazı caddelerde sadece tek bir tür, Ficus benjamina, Ficus nitida veya Grevillea 
robusta gibi egzotik bitkiler veya Şevket Tokuş caddesinde olduğu gibi refuj bitkilendirmesinde çınar ve zakkum gibi doğal 

türlerin kullanıldığı, bazı caddelerde de oldukça düzensiz karışık bitki türlerin kullanıldığı belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bitkivt.itu.edu.tr/vt/report.php?sor=135
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Şekil 4. Geniş taç özellikli bitkilerin gölgeleme etkisi - 
Platanus orientalis L. örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 5. Washingtonia robusta kullanımı - Ahmet Tokuş 

Caddesi örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yapılan bitki düzenlemelerinde özellikle ağaç altı bitki seçimlerinde sadece koyu yeşil renkli yapraklara sahip Ficus 
benjamin ve Pittosporum tobira nana gibi türlerle bitkilendirme yapılmış ve bu durum tek düze renk oluşumu nedeni ile 

monoton bir görüntü oluşturmuştur (Şekil 6). Oysa ki bitkisel tasarımda görsel kaliteyi artırmak amacı ile farklı renklerde 
yaprak ve çiçeklere sahip bitkilerin kullanımı ile etkili uygulamlar oluşturulabilir. 

Şekil 6. Ağaçaltı bitkisi olarak koyu yeşil yapraklı, tek 

renk bitki kullanımı Şevket Tokuş Caddesi örneği 

 

Şekil 7. Bitki kök bölgesinin kapatılması  İzzet Azakoğlu 

Caddesi örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.1.3. Uygulama Tekniği Ve Dikim Aralığı Hataları 

Günümüzde, ağaçların kök sistemine kadar beton veya asfalt döküldüğü, aşırı baskı ile toprağın beton gibi sıkıştırıldığı, 
bakım için dikim çukurlarına gübreli bahçe toprağı ilave edilmediği ve çeşitli altyapı tesisleri dikkate alınmadan 
bitkilendirme yapıldığı gözlenmektedir. Yeterli koruyucu tedbirler alınmadığı için araç ve yayaların dikilen bitkilerde 
mekanik tahribat meydana getirdiği de görülmektedir (Bozkuş, 1994). 

Bitkilerin ekosistem hizmetlerini sunması, kentsel ekosistemde sağlıklı büyüyüp gelişmelerine bağıldır. Kentsel alanda 
iklimsel özelliklerin farklılıklar göstermesi, toprak yapısı, yetişme alanı kısıtlılığı, çevre kirliliği ve insan faaliyetlerinden 
kaynaklanan zararlar bitki yetişmesini sınırlandırmaktadır (Söğüt ve Bozdoğan, 2013). Yürütülen bu çalışmada orta refüj 

veya yol kenarı ağaçlandırmalarında bitkinin gelişmesine tamamen engel olabilecek şekilde bitkinin kök boğazına kadar 

olan kısmının beton vb. malzeme ile kaplandığı saptanmıştır (Şekil 7). Zaman zaman kök boğazındaki bu alanın 

genişletilmesine ilişkin uygulamalar yapılmasına rağmen, bunun yeterli olmadığı, sonradan yapılan genişletme 

çalışmalarının ise alanın kullanım niteliğini bozduğu gözlemlenmiştir. Ancak, sıkışan, betonla vb. malzeme ile kaplanan 
kök yaşama alanına, su girişinin sağlanması, toprakta kökler için solunum kanallarının açılması ve gübreleme imkanı 

sağlaması bitkinin gelişimine ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır. Yine bazı caddelerde refüjlerde kullanılan bitki 

türlerinin gelişme özellikleri ile refüj genişliği arasında uyumun olmadığı saptanmıştır (Şekil 8). 
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Şekil 8. Orta refüj özelliği ile bitki gelişim özelliklerinin uyumlu olmamasına ilişkin bir uygulama - Hasan Akçalıoğlu 

caddesi ve Şevket Tokuş Caddesi örneği 

  

         Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.     Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Dikim mesafesi dikkate alınmadan, gövde, dal ve çiçekleri ile çatışacak şekilde dikilen bitkiler, hem çapları ile çatışmakta, 
hem de yol ve yaya güvenliğini tehlikeye sokmaktadırlar. Bu tür alanlarda, özellikle yaya geçiş noktalarında yayaların araç 

akışını, araçların ise yaya geçişlerini algılayamaması önemli bir sorundur (Şekil 9). Benzer şekilde kavşak noktalarında 

yüksek boylu, geniş çaplı bitki kullanımı, bitkilerin büyüme çapları dikkate alınmadan dikimi ve bakımı yapılmayan 

bitkiler, trafikte kaza riskini artırmaktadır (Şekil 9). Çoğu bitki trafik işaret panolarını kapatarak, trafiğin güvenli bir şekilde 

işlemesini önlemektedirler. 

İlçede bir çok ana cadde ve ara sokakta, yol yapımı esnasında mevcut ağaçların korunmuştur. Ancak yeni bitkilendirilme 

çalışmaları sonucu, bütün bu bitkiler arasında dikim aralığı ve yol kenarı uzaklıkları arasında farklılıkların olduğu 

gözlemlenmiştir. Örneğin bazı caddelerde yol ve kaldırım çizgisi üzerindeki bitkilerin dahi korunduğu, bu durumun ise 

trafik açısından sorun oluşturabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir (Şekil 10). 

Şekil 9. Refuj, kavşak gibi noktalarda yaya ve araç trafiğinde görüşü engelleyen bitkilendirme uygulaması- Atatürk 

Caddesi örneği 

  

          Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.          Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Alanya’daki tüm cadde ve ara sokaklarda yol kenarı bitkilendirmelerinde sadece ağaç formundaki bitkilerin kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Çalı grubu bitkilerle bitki duvarlarının oluşturulmaması yayaların güvenliği ve trafik akışı açısından sorun 

oluşturabilecektir (Şekil 11). Çünkü yol ve kaldırım arasında oluşturulan bitki perdeleri; hem olası bir kaza anında 
insanların korunması, hem de zehirli egsoz gazının insana yaptığı olumsuz etkiyi azaltması bakımından önemlidir. 
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Şekil 10. Kaldırım ve yol çizgisi üzerinde bulunan 
bitkilerin görünümü  Şevket Tokuş Caddesi örneği 

 

Şekil 11. Bitki duvarı oluşturulabilecek bir alan ve 

uygun olmayan toprakta bitki gelişim örneği  
Güzelyalı Caddesi 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ayrıca, birçok yolda bitkisel uygulamaların yapılmadığı saptanmıştır (Şekil 12). Bu durum, özellikle kent merkezinden 
uzaklaştıkça ve özellikle ara sokaklarda, Kadıpaşa, Sugözü, Hacet, Hasbahçe, Cikcilli, Güllerpınarı, Tepe gibi mahallelerin, 
kent merkezine uzak bölgelerinde daha net ortaya çıkmaktadır. Bu bölgelerde, yer yer dikim aralıkları düzensiz olan, yol 
kenarından farklı uz1aklıklarda dikimi yapılan, farklı türlerin kullanıldığı ve yol yapımı esnasında alanda bulunan bitkilerin 
korunması ile oluşan bir bitkilendirmenin olduğu görülmüştür (Şekil 13). Bu bitkiler, bitkisel uygulamalarla dikilen bitkiler 
değil de,  daha önceden var olan ve korunan Eriobotria japonica L., Ficus benjamina, Washingtonia  robusta L., Olea 
europaea L., Laurus nobilis L. vb.  bitkilerdir. Bu şekildeki bir uygulama, farklı özelliklerde ve habitüslerde bitki tür 

gruplarının oluşmasına, düzensiz bir yol bitkisi dokusunun ortaya çıkmasına, yol bitkilendirmelerindeki bitkisel tasarım 

ilkelerine uygun olmayan durumlara ve bakım sorunlarına yol açmıştır.  Aklıbaşında ve Erdoğan (2016) bitkilendirmedeki 
bu olumsuzlukları önlemek için yol ağaçlandırmalarında, kent içi yol bitkilendirme teknikleri çerçevesinde uygun boy, çap 

ve form özelliklerine sahip bitki türleri seçilmesini önermişlerdir. 

Şekil 12. Yol ağaçlandırması yapılmamış bir cadde- 
Kemalreisoğlu Caddesi örneği 

 

Şekil 13. Yol yapımında korunan türlerle görsel 

kalitesi düşük bir  bitkilendirme örneği - Kiriş Sokak 

(ara sokak) örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ağaçlandırma yapılacak alanlarda toprak hazırlığının yeterince yapılmaması uygulama tekniği açısından gözlemlenen diğer 

bir sorundur. Yol ağaçlandırmaları yapılacak alanlarda toprak kalitesinin düşük oluşu ve yetersiz toprak derinliği veya yol 
yapımı esnasında yol altına serilen malzeme yapısı gibi faktörler bitki büyüme ve gelişimlerinde çeşitli sorunlara neden 

olmaktadır (Şekil 11). Örneğin çeşitli kazı ve altyapı faaliyetleri sonucu toprak sıkışması, toprak yapısının değişmesi ve 
kök gelişimi için yeterli alanının olmaması, bitkilerin gelişimi açısından sorun oluşturmaktadır. Aynı zamanda plansız 

kentleşmenin baskıları ile topraktaki fiziksel, biyolojik ve kimyasal aktiviteler de azalmaktadır (Scharenbroch ve ark., 

2005). 
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3.2. Uygulama Sonrası Koruma ve Bakım (Yetiştirme) Sorunları 

Bitkiler kentsel ekosistemin en önemli elemanlarıdır. Dikimlerinden itibaren, yönetim (bakım, koruma, geliştirme) 

gerektiren canlı elemanlardır. Bitkisel tasarım ilkelerine göre dikilen bitkilerde yol içi bitkilendirme çalışmalarında başarılı 

olmak için koruma ve bakım tedbirlerinin de alınması gerekmektedir.  

3.2.1. Korumaya Yönelik Sorunlar 

Kent içerisinde bazı kaldırımlarda anıt ağaçlar bulunmaktadır ve bu ağaçlar genelde yolların kenarlarında yer almaktadır. 

Antalya ili Manavgat ve Alanya ilçe sınırları içerisinde yaşamakta olan anıtsal nitelikte 5 tanesi tescilli olmak üzere 105 

ağacın olduğu, tescillenmiş anıt ağaçların hepsinin Alanya İlçe sınırlarında bulunduğu ve anıt ağaçların türünün ise Doğu 

Çınarı (Platanus orientalis L.) olduğu belirtilmiştir (Uysal ve Dutkuner, 2014). Ancak bu ağaçlar için yeterli koruma 

tedbirinin alınmadığı saptanmıştır.  

Ürgenç (1990)’e göre, dikimden itibaren bitkilerde biyotik ve abiyotik zararlılara karşı mutlaka tedbir alınmalıdır (Küçük 

ve Gül, 2005). Kent bitkilendirmelerinde kullanılan türlerde zarar yapan başlıca abiyotik etmenler; rüzgâr, düşük veya 

yüksek sıcaklık, dolu, kar baskıları, toz ve gaz zararları, durgun su gibi faktörlerdir. Don ve soğuk etkilerine karşı; 

öncelikle egzotik türlerin tesis yeteneğinin dikkate alınmasının yanı sıra bazı türleri hasır, saz, çuval vb. ile kapatarak veya 
siperliyerek korumak gerekebilir (Bozkuş, 1994). Bununla beraber, ağaçlandırma alanı veya her bir ağaç çevresine demir 
çitler oluşturmak ya da kafes tel, ahşap vb. çitler oluşturmakla koruma sağlanabilir. Türkiye’de bitki dikimi sonrası koruma 

amaçlı destekleyicilerin kullanılmaması sonucu birçok bitki düzensiz gelişmektedir ve gövde eğriliği oluşmaktadır. Bu 

durum Alanya’da da gözlemlenmiş, yeni yapılan yol ağaçlandırmalarında gereken özenin gösterilmediği, bitkilerin kendi 
halinde gelişmeye bırakıldığı saptanmıştır. (Şekil 14; Şekil 15; Şekil 16). Fidan dikimleri sonrasında destekleme, herek 

kullanımı, sonrasında şekil budaması gibi bakım işlemlerinin yapılmaması ya da bilinçsiz yapılması sonucu sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumun sonraki yıllarda düzensiz, eğri gövdeli bitkilerin gelişmesine neden olabileceği veya vandalizm 
etkisi ile birçok fidanın zarar görebileceği kanaatine varılmıştır. 

Şekil 14. Herek uygulaması uygun yapılmayan yol 

ağaçlandırması örneği - Alaiye Caddesi 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 15. Platanus orientalis L. ve Ficus nitida 
bitkilerinde yetersiz bakım sonucu düzensiz gövde 

gelişimi örnekleri- Şevket Tokuş Caddesi 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 16. Bakım işlemleri yeterli yapılmaması sonucu 

düzgün gövde gelişimi olmayan bitki örneği 

 

Şekil 16. Bakım işlemleri yeterli yapılmaması sonucu 

düzgün gövde gelişimi olmayan bitki örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Yapılan incelemelerde, bazı bitki türlerinin agresif kök gelişime sahip olması kök boğazının kökler tarafından 

doldurulmasına ve kaldırım özelliğinin bozulmasına neden olabilmektedir (Şekil 18). Yol ağaçlandırılmasında bitki 

gelişimleri düzenli takip edilerek bitki gelişimini olumsuz etkileyen koşullar iyileştirilmelidir. Yapılacak bakım işlemleri ile 

zaman zaman bitki kök boğazında genişletme işlemleri yapılmalı, havalandırma kanalları açılmalı, mazgal kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. Bitki kökleri için mutlaka yaşama alanı oluşturulmalıdır. 

3.2.2. Kent Ağaçlarında Budama Sorunları 

Ağaçlar için en önemli bakım tedbirlerinden biri olan budamanın hatalı uygulanışı yada uygulanmayışı önemli bir bakım 

sorunudur. Budama zamanının aştığı dönemlerde budama, tekniğine göre budayamamak (Bozkuş, 1994), dallara ve bitkiye 
fizyolojik zararlar veren budamalar sorun oluşturmaktadır. Budamada gereken hassasiyetin gösterilmemesi sonucu düzgün 

gövde ve taç yapısına sahip olmayan bitkiler oluşabilmektedir. Budamaların da mutlaka tekniklerine göre yapılması 

gerekmektedir. Ağaçlandırmalarda dikey gelişme özelliğinde olan bitkiler kullanılması kentin ısınması anlamında bir sorun 

olarak görülürken bu bitkilere aynı zamanda çok sert budamalar yapılarak, taç yapısının küçültülmesi de büyük bir sorun 

oluşturmaktadır (Şekil 18; Şekil 19).  

Sert budamalar yapılması, bitkinin yaprak yüzey alanını daraltmakta ve bitki yeterince fotosentez yapamamaktadır Bu 

durum şekil bozukluklarının oluşmasına ve bitkilerin erken yaşlanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bitkilerin taç 

kısmının çok küçültülmesi nedeni ile gölgeleme fonksiyonu azaltılmaktadır. Bu durum ayrıca, kent içi yolların güneş 

ışınları ile ısınmasına ve dolayısı ile sıcaklığın yükselmesine neden olabilmektedir. Nitekim yapılan çalışmalarda, yeşil 
doku genişliği arttan alanlarda ve taç kısmı geniş bitkilerin oluşturduğu gölge alanlarda hava sıcaklıkları güneşli alanlarda 
ölçülen sıcaklıklardan 5-10 oC daha az olabildiği belirtilmektedir (Kuşcu Şimşek ve Şengezer, 2012; Kuşcu Şimşek, 2016). 
Bu sıcaklık farkı ve yüksek değerler insanların yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır. Ancak bazen 
kent içindeki yollarda üst yapı sorunları etkisi ile de budamaların sert yapılması zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir. 

Örneğin yol kenarlarındaki elektrik hatları nedeni ile sert budamalar yapılmaktadır (Şekil 20). 

Şekil 18. Platanus orentalis L.’da sert budama 

uygulaması- Şevket Tokuş Caddesi örneği 

 

Şekil 19. Çok sert budama ile taç kısmı küçültülmüş 

Ficus elastica L.- Atatürk Caddesi 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 20 . Yol kenarındaki elektrik hatları nedeni ile yapılan bitkilerde sert budama örnekleri 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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3.2.3. Yol bitkilendirmelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele  

Ürgenç (1990)’e göre, kentlerde; anıtsal nitelikleri olan, doğal bitki örtüsünden ve egzotik yaşlı ağaçların bir takım 

koruyucu tedbir ve yöntemlere başvurularak yok olmaktan kurtarılması ve tehlike oluşturmadan yaşamalarının sağlanması 

önemlidir (Küçük ve Gül, 2005). Kentte, yol bitkilendirmelerinde kullanılan ağaç, çalı veya yerörtücü bazı bitki türlerinde 

belirli dönemlerde hastalık ve zararlılarla ilişkin ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. Örneğin kullanılan çınar 

(Platanus orientalis L.) bitkisinde her yıl külleme hastalığı ve kırmızı örümcek zararı, Ficus benjamina L. türünde pas 

hastalığı görülebilmektedir. Bu durum ağaçların erken dönemde gelişiminin durmasına, sürgünlerin gelişmesinin durmasına 

ve erken yaprak sararması ileyaprak dökümüne neden olmaktadır (Şekil 21). Hibiscus rosa-chinensis (Japon gülü)’nde unlu 

bit zararı görülmektedir (Şekil 22) Aynı zamanda da bazı yıllarda turunç bitkilerinde kabuklu bitlerin ciddi zararlar yaptığı 

da belirlenmiştir. Hastalık ve zararlı görülen türlerde düzenli aralıklarla olmasa da mücadeleler yapılmakta ancak yeterince 
ve zamanında mücadele yapılamaması sonucu bitki gelişimlerinde olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir. Nitekim 
turunçlarda görülen kabuklu bitler için mücadele 3- 4 yılda bir yapılabilmiştir. Ayrıca, yerel yönetimler özellikle büyük 

ağaçlar olarak nitelendirilen yurtiçi ve yurtdışından temin edilmiş palmiye, hurma gibi bitkileri, kolay adapte olma 
özellikleri nedeni ile daha çoketmektedirler. Ancak özellikle yurtdışından getirilen bitkilerde ortaya çıkan Kırmızı Palmiye 

Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) bir çok ağacın canlılığını yitirmesine neden olmuştur. Kent içindeki yollarda 
kullanılan bu türlerde bu zararlıya ilişkin koruma tedbirlerinin alındığı ancak yeterli olmadığı saptanmıştır.  

Şekil 21. Ficus benjamina’de pas hastalığı 

 

Şekil 22. Hibiscus rosa-chinensis (Japon gülü)’nde unlu bit 

zararı 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.2.4. Sulama Ve Gübreleme İşlemleri 

Alanya genelinde yol bitkilerinde sulama ve gübre ile yaşam ortamlarını destekleme sorunları, bitkilerin gelişimini 

etkilemektedir. Bu sorunlar, özellikte daha önce sıralanan sorunlarla desteklenmektedir. Alanya’da, refüj uygulamalarında 

damla sulama veya mini springlerle sulama yöntemleri ile sulama yapılmasına karşın yol kenarlarındaki ağaçlandırma 

çalışmalarında herhangi bir sulama yöntemi kullanılmamaktadır. Elbette bu durum özellikle ilkbahar sonu, yaz ve sonbahar 

aylarında yeterli yağışlarında olmadığı, ortalama sıcaklıkların yüksek olduğu Alanya’da bitkilerin normal gelişimini 
önlemektedir. Yine bazı yollarda sulama taşınabilir sistemlerle yapılmaktadır. Hortumlarla sulamanın da bitkilere zararı 

olacaktır. Ayrıca sulama yapılan ve özellikle yapılmayan alanlarda bitki çevresinde suyu muhafaza edecek çok küçük 

alanlar oluşturulmaktadır. Bitkisel alanlarda malçlama uygulaması gözlemlenmemiştir. Alanya’da xeriscape gibi suyun en 
az düzeyde kullanılmasıyla su ekonomisinin sağlandığı tekniklerle bitkisel uygulamalar yapılmamaktadır. 

 

SONUÇ 

Kentsel ekosistemde bitkilerin önemi ve ekosistem hizmetleri, kentin ekolojik sistemini desteklemektedir. Kentsel 
açık/yeşil alan sisteminin önemli bir parçası olan yol bitkileri de bu hizmetleri sunmaktadır. Kentin yapısının içinde 

sirkülasyon hattı oluşturan, ulaşımı, dolaşımı ve diğer kent birimlerini (konut, sanayi, endüstri, kent merkezi vb.) birbirine 

bağlayan yol sistemi bitkilerin desteği ile bir ekosisteme dönüşmektedir. 

Türkiye’de birçok kentte yol bitkilendirmesinde; bitkisel tasarımda, uygulamada ve bakım sürecinde sorunlar 

yaşanmaktadır ve sorunlar kent yaşamına yansımaktadır. Çünkü kent yollarla örüntülü olan bir sistemdir.  Antalya 
İlçesi’deki mevcut yol ağaçlandırmalarında; uygulama sırasında ortaya çıkan sorunlar; tür seçiminde yapılan yanlış 

tercihler, tür kombinasyonlarında yapılan hatalar, uygulama tekniği ve dikim aralığı hataları olarak, uygulama sonrası 

koruma ve bakım (yetiştirme) sorunları; kent ağaçlarında budama sorunları, ağaç yaralarının tedavisi (hastalık ve 

zararlılarla mücadele), sulama ve gübreleme işlemleri ayrıntısı ile incelenmiştir. 
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Bu bağlamda, elde edilen bulgular doğrultusunda bitkilerin ekosistem hizmetlerini sunan bir yol bitkilendirmesi için bazı 

öneriler sunulmuştur: 

 Yol ağaçlandırması planlama, tasarım, uygulama ve yönetim zincirinden oluşan organize bir bitkilendirme 

çalışmasıdır. Kentin bütününde planlama yaklaşımı ile bir yol ağı ortaya konulmalı, bu ağı oluşturan yollarda 

bitkisel tasarım ilkeleri ile bitkilendirmeler yapılmalı, bitki uygulamaları kent, yol ve kent halkı ölçeğinde 

oluşturulmalıdır. Yapılan uygulamaların geleceğe taşınması için mutlaka geliştirme ve bakım işlemlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

 Yol bitkilendirmesi; yollar, refüjler, kaldırımlar ve mimari yapıların oluşturduğu bütün de planlanmalı ve 

tasarlanmalıdır. 

 Yol bitkilendirmelerinde bitki seçiminde türlerin yetişme istekleri dikkate alınmalı ve tür seçimine gereken önem 

verilmelidir. Doğal bitki varlığından ve egzotik türler, bir ekosistem oluşturacak şekilde çeşitlendirilmelidir. 

Birbirlerini destekleyen türler bir arada kullanılmalıdır. Egzotik türlerle oluşabilecek olumsuz durumlar için 

önlemler alınmalıdır. Doğal bitki örtüsünden seçilen türler, biyolojik çeşitliliği destekleyecek, genetik mirasın 

korunmasına katkı sağlayacaktır. 

 Küçük ve Gül (2005)’e göre yol bitkilendirmelerinde kullanılacak bitki türleri; boylu ve en az yerden 2–2.5 m 
yükseklikte dikey yönde yan dallara sahip, düzgün gövdeler oluşturan, üniform, gençlikte hızlı büyüme gösteren,  

gölge etkisine sahip, uzun sür yapraklı kalabilen, yaprak dökme süresi kısa olan, kabuk dökmeyen, ilkbaharda 
çiçekleriyle, sonbaharda yapraklarıyla gösteri yapan, zararlı böceklere, mantara ve diğer hastalıklara karşı dayanıklı, 

budamaya dayanıklı ve mekanik zararlara dirençli bitki türleri araştırılmalıdır. 

 Yol bitkilendirme çalışmalarında dikim aralıklarına ve diğer dikim standartlarına uygun bitkilendirmeler 
yapılmalıdır. Araştırmalarla ortaya konulan standartlar değerlendirilmelidir. Örneğin Ürgenç (1998) ve (Gül, 

2002)’e göre dar kaldırımlara veya orta refüje 4m'den daha az olan yerlerde ağaç dikilmemelidir (Küçük ve Gül, 

2005). Ürgenç’e (1998) göre, yol ağaçları, kent altyapı sistemleri ile birlikte bütünlük içinde entegre edilmeli ve 

toprak altındaki alt yapı donanımlardan en az 3m uzakta olmalıdır, yol ağaçlarının mesafeleri 6-15 m arasında 

değişebilmektedir (Küçük ve Gül, 2005). 

 Bitki seçiminde yüksek boylu geniş taçlı, gölgeleme alanı fazla olan türler seçilmeli ve bitkilerde gereksiz sert 

budama uygulamalarından kaçınılmalıdır. Budama çalışmalarında fonksiyonellik ve estetik bir arada 

düşünülmelidir. 

 Bitki kök çevresinde geniş alan bırakılmalı, kökler için hava boşlukları oluşturulmalı, mazgal sistemleri 
uygulanmalıdır. TSE (1990) ve Ürgenç (1998), yol ağaçlarının kök yayılma alanı üzerinde korunması gereken 

toprak yüzeyinin, en az 1m x 1m boyutlarda olması gerektiğini vurgulamıştır (Küçük ve Gül, 2005). 

 Ağaç altı bitkileri  fonksiyonlarına, estetik görünümlerine ve ekosistemi tamamlama gibi özelliklerine göre 

değerlendirilerek, bitki birliklerinin görsel kaliteyi artıran ve çekim gücü oluşturan özellikleri değerlendirilmelidir. 

 Bitkilendirmelerle, yol ile kaldırım arasında güvenlik ağları olacak bitki duvarları oluşturulmalıdır. 

 Bitkilerde dikim sonrası herek uygulamaları, şekil budaması, sulama, gübreleme gibi bakım çalışmaları mutlaka 
yapılmalıdır. Ürgenç’e (1998) göre bütün bitkilere dikim sonrası yeterli su verilmeli (can suyu), gerek duyan 

türlerde ilk 2-3 vejetasyon dönemi için 4-5 defa sulama yapılmalıdır (Küçük ve Gül, 2005). 

 Günümüzde kentsel mekanda bitkilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de su sorunudur. Kentsel mekanda 
xeriscape gibi suyun en az düzeyde kullanılmasıyla su ekonomisinin sağlanabileceği tekniklerle bitkisel uygulamalar 
yapılmalıdır. 

 Yol bitkileri ile araç ve yaya trafiği  doğruda ilişkilidir. Bitkilerin gerçekte fonnksiyonu araç ve yaya trafiğinin 

güvenliğine katkı sağlamaktır. Bitkisel tasarımda trafiğin ve yay geçişerinin ötelendiği uygulaalar sürekli tehlike 

doğurmaktadır. Bitkilerde dikim aralığı, bitki türü seçimi, bakım tedbirleri vb.  kriterler önemle  uygulanmalıdır.  

Kavşak, köprü, üst geçit gibi yapılar yapılacak farklı karakterdeki bitkilendirmeler, yolu kullananları için önceden 

kullanıcılara bilgi sunmaktadır (Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999). Refüjlerde bitkilendirmelerde; refüj genişlikleri ve 
kullanılacak bitki türlerinin gelecekte alacakları en son tepe tacı genişlikleri dikkate alınmalıdır (Karaşah ve Var, 

2012). 
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ÖZET 

Öğrencileştirme kavramı, ilk olarak 2002 yılında Darren Smith tarafından ortaya atılmıştır. Literatüre 

kazandırılan bu kavram, üniversite öğrencilerinin dönemsel olarak gittikleri üniversite kentlerinde 

meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel değişimleri betimlemek için kullanılmaktadır. 
İstanbul Beylikdüzü semti üç tane vakıf üniversitesinin öğrencilerinin yaşadığı bir semttir. Çalışmanın 

amacı, semtteki yaşayan öğrencilerin kent mekanında meydana getirdikleri fiziksel, sosyal, ekonomik, 
kültürel değişimlerin incelenmesidir. Öğrencilerin kent mekanına etkileri, semtte yaşayan öğrenci, 

akademisyen, semt sakini, gayrimenkul danışmanı, esnaf gibi farklı grupların bakış açılarıyla ele 
alınmıştır. Çalışma da nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 10 kişi ile derinlemesine mülakat, 20 kişi ile 
kısa görüşme olmak üzere toplamda 30 kişi ile görülme yapılmıştır. Tebliğe konu fiziki alan 7 yıl 

boyunca yazar tarafından da fiilen gözlemlenmiştir. Çalışma neticesinde, semtte gayrimenkul değerlerinin 
arttığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin o bölgede yaşamasıyla birlikte kira ve ev fiyatları yükselmilmiştir. 
Konut tipinde değişimler meydana gelmiştir. Kooperatif yapılarının çoğunlukta olduğu semte öğrencilere 

yönelik az odalı binalar inşaa edilmiştir. Ticari birim sayısı artmıştır ve çeşitlenmiştir. Bu durum yerel 
ekonomi için geçim kaynağı olmaktadır. Bölge yatırımcılar için çekim merkezi haline gelmiştir. 
Öğrenciler kendilerine has yaşama biçimi ile bir topluluk oluştururlar. Bu durumda semtte öğrenci olan ve 

öğrenci olmayanlar gibi sosyo-mekansal ayrışmaya sebep olmaktadır. Çalışmanın neticesinde; 
öğrencilerin gittikleri şehirlerde kentsel mekanları öğrencileştirmekte olduğu görülmüştür. Beylikdüzü 
örneği, birçok devlet ve vakıf üniversitelerinin yerel halk veya bölge için gerçekleştirdiği değişimleri 
yansıtması açısından örnek bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler:  Öğrencileştirme, Kentsel Mekan Değişimi, Beylikdüzü. 

 

ABSTRACT 

The concept of studentization was originally proposed by Darren Smith in 2002. This concept, which is 
gained in    literary terms, is used to describe the social, cultural, economic and physical changes that take 
place in the university cities of university students. İstanbul Beylikdüzü neighborhood  is one of the 

students of three foundation universities. The aim of the study is to examine the physical, social, 
economic and cultural changes brought about by the living students in the city. The effects of the students 
on the city location were discussed with the viewpoints of different groups such as students living in the 
district, academicians, neighborhood residents, real estate consultants, tradesmen. Qualitative research 
method was used in the study. In-depth interviews with 10 people and short interviews with 20 people 
were conducted with a total of 30 people. The physical area subject to the communication was actually 
observed by the author for 7 years. As a result of the study, it was observed that the values of the district 
real estate increased. With the students living in that area, rent and house prices have increased. Changes 
in the housing type have come to fruition. A few-room buildings were built for the students with the 
majority of the cooperative buildings. The number of business units has increased and diversified. This is 
a source of income for the local economy. The region has become a center of attraction for investors. 
Students form a community with a unique way of living. In this case, it causes socio-spatial 
decomposition like non-student and non-student. As a result of working; it has been seen that students are 
learning urban spaces in the cities they are going to. The Beylikduzu example is an exemplary work in 
that it reflects the changes that many state and foundation universities have made for the local people or 
region. 

Key Words: Studentfication, Urban Area Change, Beylikdüzü. 
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1. GİRİŞ 

Üniversitelerin kuruldukları şehirlere ekonomik, kültürel, göç, kalkınma gibi katkılarının olduğunu gösteren, kent veya 
bölge ölçeğinde bir çok ulusal ve uluslararası çalışma bulunmaktadır. Darren Smith’in ortaya koyduğu öğrencileştirme 

kavramı daha küçük ölçekli, kent mekanındaki (sokak, konut, ticari birim vb.) değişimleri incelemektedir. Üniversite 

kentlerindeki mekanların zamanla nasıl öğrencileştiğini ele almaktadır. Öğrencileştirme kavramı üzerine yapılan 

çalışmalar ağırlıklı olarak İngiltere kaynaklıdır. Analizlerin büyük kısmı İngiltere de üniversite kentleri üzerinde 

yapılmıştır. Gün geçtikçe öğrencileştirme kavramı üzerine yapılan çalışmalar geniş coğrafyalar üzerine dağılmaktadır.  

Ulusal bağlamda öğrencilerin kent üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara baktığımızda, daha çok kentin kalkınması 

ve öğrencilerin kente ekonomik katkısı üzerine çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar üniversite 

kentlerinin sosyo-ekonomik, kültürel, fiziksel özellikleri hakkında genel bilgi verse de niteliksel bilgi sunamamaktadır. 

Kent mekanın öğrencileştirilmesinin nasıl gerçekleştiği, hangi aktörlerin yer aldığı, bu süreçten farklı grupların nasıl 

etkilendiği bilgisine ulaşılamamaktadır. 

Türkiye’de neredeyse her şehirde bir üniversite bulunmakla birlikte son yıllarda vakıf üniversitesi sayısı hızla 

artmaktadır. Üniversite sayısının artmasıyla birlikte kent mekanlarının da öğrencileştirilmesi artış göstermektedir. 

Öğrencilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gayrimenkul değerleri artmakta, sosyo-kültürel yapısı değişmekte, 
eski sakinler yerinden edilme baskısı altında yaşamaya başlamaktadır. Tüm bu özelliklerinden dolayı  öğrencileştirme, 
soylulaştırma sürecine benzer özellik göstermektedir. Kentte öğrencilerin yaşadığı bölgelerde öğrenci merkezli 

soylulaşma meydana gelmektedir. 

 

2. BEYLİKDÜZÜ SEMTİNİN ÖĞRENCİLEŞTİRİLMESİNİN KENT MEKANINA YANSIMALARI  

2.1. Çalışmanın Amacı ve Katkısı 

İstanbul Beylikdüzü semtinde yaşayan öğrencilerin, semtte meydana getirdikleri fiziksel, sosyal ve ekonomik 

değişimlerin incelenmesidir. Semtteki mekanların zamanla nasıl öğrencileştiğinin ortaya konması hedeflenmektedir. 

Literatürde yer alan daha çok İngiltere kaynaklı öğrencileştirme teorilerinin, Türkiye’de bir örnek üzerinde 

sorgulanmasıdır.  

Türkiye’de üniversite sayısı ve üniversitelerin kontenjanları gün geçtikçe artış göstermektedir. Buna bağlı olarak 

öğrencileştirmenin etkileri kent mekanında daha fazla görülmeye başlamıştır.  Bu çalışma ile semt, mahalle, sokak 
ölçeğinde nelerin değiştiği, mekanların öğrencileştirilmesinde hangi aktörlerin yer aldığı, bu aktörlerin birbirini nasıl 

etkilediği, sadece fiziksel ekonomik değişimler değil aynı zamanda sosyo-kültürel değişimlerin nasıl meydana geldiği 

ortaya konulmuştur. Bu çalışma ulusal bağlamda öğrencilerin kent mekanında küçük ölçekte (semt, mahalle vb.) 

meydana getirdikleri değişimleri ortaya koyan bir çalışma olmuştur. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası literatüre katkı 

sağlayacaktır. 

2.2. Literatür Özeti 

“Öğrencileştirme” kavramı Darren Smith tarafından 2002 yılında literatüre kazandırılmıştır. Smith’in tanımına göre; 

öğrencileştirme, üniversite öğrencilerinin dönemsel olarak göç ettikleri üniversite şehirlerinde meydana gelen belirgin 

sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel dönüşümleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (Smith, 2005:74). 

Öğrenciler, yükseköğretim için gittikleri şehirlerde kendilerine özgü kentsel mekanlar üretirler. Sosyal ve mekânsal 

olarak bir yeri işgal ederler ve orta sınıf yaşamına benzer görüntü çizerler. Yereldeki sosyal ve ekonomik yaşama 

farklılıklar getirirler. Tüm bu özelliklerinden dolayı öğrencileştirme, soylulaştımanın dili ve kavramları kullanılarak 

açıklanır (Hubbard, 2008:324). Munro ve Livingston’a göre  öğrencileştirme  ‘öğrencilerin, önceki sakinleri yerinden 

ederek ve mahallenin karakterini değiştirerek yoğun bir şekilde “mahalleyi işgal etmesi” olarak tarif etmektedir ( Munro 
ve Livingston, 2012:1680). 

Smith, göç ederek gelen öğrenci profilini, ekonomik sermayesi sınırlı, iş piyasasına katılmayan, geçici kiralık konut 

arayan ve alanda sınırlı konaklama seçeneği olan, yalnız ve çocuksuz genç bireyler olarak tanımlamaktadır (Smith, 
2005:83). 

Öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşılamak için kampüste garantili konaklama ihtiyacını karşılamak istenmektedir. 

Ancak öğrencilerin kampüs dışında konaklamaya daha çok meyilli olduğu görülmektedir. Gece hayatına, çeşitli 

tesislere ve iyi bir toplu taşıma erişimine sahip olması üniversiteye yakın olmasından daha önemli kriter olduğunu 

vurgulamaktadır (Hubbard, 2009:1908).  

Öğrencilerin yine kendi gibi olan öğrencilerler yaşama isteği belirli noktalarda öğrencilerin yoğunlaşmasına sebep 

olmaktadır. Böylelikle bu mekanların öğrencileşmesi çok hızlı gerçekleşmektedir.Öğrencilere yönelik barlar, kafeler, 

fast-food dükkanları, diğer ticari birimlerin yoğun olduğu alanlar öğrenciler için alana çekicilik katmaktadır (Munro ve 

vd., 2009:1808). Öğrenciler kentin belirli bir bölgesinde yoğunlaşan, yoğunlaştıkları bölgelerde yerel ekonominin 
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geçim kaynağı olan, bölünmüş kentin önemli bir alt topluluğunu oluşturmaktadır (Chatterton, 1999:118). Hubbard 
öğrencileri “yerel hizmetleri tüketen ama topluma dahil olmayan geçici yerleşimciler” olarak tanımlamaktadır 

(Hubbard, 2008:339). 

He’de Çin’de öğrenci olmayanlarla yaptığı görüşmeler tam tersi görüşlerle karşılaşmıştır. Yerel sakinler göçmen kiracı 

yerine öğrenci kiracıları tercih etmektedirler. Sakinler öğrencileri “çağdaş, eğitimli, terbiyeli” ve “kirayı zamanında 

ödeyen”  olarak tanımlamaktadır (He, 2015:16). He, öğrencilerin alandaki sosyo-demografik yapıyı değiştirdiğini ifade 

etmektedir. Yaşlılığın arttığı alanların öğrencileşmesiyle birlikte genç nüfus artmaktadır. Genç ve eğitimli insanlar 

bölgeye canlılık katmaktadır, yapılı çevrede öğrencilerin talepleri ile iyileşme görülmektedir ve olumlu kültürel 

dönüşümler gerçekleşmektedir (He, 2015:21). Öğrencilerin yaşam tarzları ve tüketim kültürü yaşadıkları bölgelerde 

mekânsal değişime neden olmaktadır (He, 2015:5). 

2.3. Çalışmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Beylikdüzü ilçesi, coğrafi konumu itibari ile Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan E-5 karayolu üzerinde bir konuma 

sahiptir. Beylikdüzü, 2008 yılında ilçe olmuştur. Semtin nüfusu 314.670’dir. Şekil 1’de görüldüğü gibi İstanbul Gelişim 

Üniversitesi (1) 2008 yılında kurulmuş 11.000 öğrenci sayısına sahiptir, Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi (2) 
1997’de kurulmuş 7.500 öğrenci sayısına, Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesi (3) 2010 yılında kurulmuş 7500 

öğrenci sayısına sahiptir. Beylikdüzü bu üç vakıf üniversitesinin öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bir semttir. 
Öğrencilerin Beylikdüzü’nü tercih etmelerinin sebebi okulların kuruldukları alanlarda şehir hayatının kısıtlı olmasıdır. 

Beylikdüzü semtinin E5 üzerinde olmasından dolayı ulaşımın kolay da semtin tercih sebebidir. 

Şekil 1. Beylikdüzü Semti ve Üniversiteler. 

 

Kaynak: Google Earth üzerinden yazar tarafından hazırlanmıştır.  

([1]İstanbul Gelişim Üniversitesi, [2]Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi, [3] Arel Üniversitesi Tepekent 

Yerleşkesi) 

Çalışma da ağırlıklı olarak nitel veriler kullanılmıştır. 10 kişi ile derinlemesine mülakat, 20 kişi ile kısa görüşme 

yapılmıştır. Çalışma sırasında 3 mahalle sakini (en az 8 senedir semtte yaşayan), 2 emlakçı (20 senedir semtte 

gayrimenkul işi yapan), 2 öğrenci (1 yurtta,  1 arkadaşlarıyla evde kalan), 2 esnaf (kafe ve kuaför), 1 yatırımcı (inşaat 

sektöründe) ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. 10 esnaf (1 market, 1 manav, 6 kafe,1 restaurant, 1eğlence merkezi 

sahibi), 5 öğrenci (lisans, yüksek lisans veya doktora yapan öğrenci evinde kalan), 5 mahalle sakini (en az 5 yıldır 

semtte yaşayan) ile kısa görüşme yapılmıştır. Farklı grupların bakış açıları yorumlanarak bulgular elde edilmiştir. Alan 
semtte öğrenci olarak yaşayan araştırmacı tarafından 7 yıl boyunca gözlemlenmiştir. Semtte zamana bağlı değişimleri 

ortaya koyabilmek için semtin eski ve yeni resimleri ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın kapsamı, öğrencileştirme kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmıştır. Yapılan 

derinlemesine mülakatlar ve kısa görüşmelerde ki farklı grupların görüşleriyle semt mekanında meydana gelen sosyal, 

kültürel, fiziksel değişimler yorumlanmıştır. 
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2.4. Çalışmanın Bulguları 

2.4.1. Gayimenkul Değerlerinin Artması 

Şekil 2’de görüldüğü gibi 1989-1996 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi ve Kooperatiflerin iş birliği ile 

Beylikdüzü’ne çok fazla yapı kooperatifi inşa edilmiştir. Beylikdüzü, düşük kaliteli kooperatif konutlarından oluşan, 

alt-orta sınıfa hitap eden bir semttir. Öğrenciler üniversitenin açıldığı ilk dönemlerde kooperatif konutlarında 

konaklamaya başlamışlardır.  

Bir öğrenci tek başına çok varlıklı olmasa da, birkaç öğrenci bir araya geldiğinde, ortalama bir ailenin verebileceğinden 

daha fazla kira verebilir (Rugg vd., 2002:300), böylece semtte kooperatif dairelerini birkaç öğrenci bir araya gelip 

konakladığı için kira fiyatları yükselmeye başlamıştır.  

Şekil 2. Beylikdüzü Yapı Kooperatifleri 

 

Kaynak: Yazar tarafından temin edilmiştir. 

Öğrencileştirme; mevsimsel olarak göç eden üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla “küçük 

ölçekli kurumsal aktörler” (mülk sahipleri, yatırımcılar, yerel yönetimler vb.) tarafından, mevcut yapıların yeniden 

elden geçirilmesi ya da az odalı konutların yapımı sonucunda bölgede meydana gelen kentsel değişimleri ifade 

etmektedir (Smith, 2005:74). Öğrencilerin varlığı konut piyasasındaki rekabeti güçlendirmektedir (Rugg, 2002:199) 

Artan öğrenci sayısıyla birlikte barınmaya yönelik talepler çeşitlenmiştir, Şekil 3’te görüldüğü gibi 2010 yılının 

başlarından itibaren semtte az odalı konutlar inşa edilmeye başlamıştır (Şekil 3). Öğrenci saysının artmasıyla birlikte 

semtte konut tipi değişmeye başlamıştır. 

“ …Böyle bir yapıya ihtiyaç vardı (Şekil 3). İnşaatın sahibi talebi gördü.  Bittikten sonra da çok fazla 

öğrenci kiraladı. Yabancı öğrencilere de çok verdik. ”   [ (E,57) Emlakçı, 1990’den beri Beylikdüzü’nde 

Gayrimenkul işi yapıyor ]   

Şekil 3. Az Odalı Konutlar ve Ticari Merkezler 

 

Kaynak: Yazar tarafından temin edilmiştir. 
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2.4.2. Ticari Birim Sayısı Artması ve Çeşitlenmesi 

1996’dan 2008 yılına kadar Beylikdüzü ticari birimler açısından oldukça kısıtlı bir semttir. Semtteki öğrencilerin yiyip 

içecekleri, eğlenecekleri, ders çalışacakları, boş vakit geçirecekleri, alışveriş yapacakları mekan sayısı oldukça azdır. 
Öğrenci sayısının giderek artması ve taleplerin kuvvetlenmesiyle birlikte, 2008 yılından itibaren konut yapısına benzer 
bir dönüşüm ticari birimlerde de yaşanmıştır. Semtte öğrencilere yönelik çok sayıda yeni ticari birimler faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Çok fazla sayıda kafe, bar, eğlence merkezi, restaurant, kuaför gibi öğrencilere yönelik ticari 

birimler açılmıştır. Semtte konut ve ticari birimler öğrenci odaklı şekil almaya başlamıştır. 

“Neredeyse bütün kafeler öğrenciler için açıldı. Kafe de ders çalışıyoruz. Buralarda artık baya iyi 

mekanlar var. Bir kafeden kalkıp diğerine oturuyoruz… ” [ (D,25), Yüksek lisans öğrencisi]. 

Semtte konut tipindeki ve ticari birimlerdeki değişimler, semtin ihtiyaçlarını ve öğrencilerin taleplerini gören aktörler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Küçük yatırımcılar, esnaf, mülk sahipleri semtte öğrencilere yönelik düzenlemeleri ön 

planda tutmaktadır. 

2.4.3. Semtteki Sosyo-Mekansal Ayrışmalar 

Öğrencilerin kendilerine ait bir yaşam tarzı olduğundan dolayı daha çok kendi gibi öğrenci olan insanlarla yaşamayı 

tercih etmektedirler. Beylikdüzü’nde ağırlıklı olarak öğrencilerin kullandığı mekanlar üretilmiş ve bu mekanların sayısı 

gün geçtikçe artmaktadır.  Öğrencilere yönelik kentsel donatılar (kafe, bar, eğlence merkezi) semt sakinlerinin alışkın 

olmadığı sosyo-kültürel özelliklere sahip olduğu için öğrencilere ait mekanlar olarak görülüyor semt sakinleri tarafından 

tercih edilmemektedir.  Öğrenciler ve öğrenci olmayanların kullandıkları donatıların farklılığı sosyo-mekansal 
ayrışmaya sebep olmaktadır.  

“Her yer kafe, pastane, nargileci oldu. Öğrenciler gidiyor. Bize göre değil…” [ (D,50), Ev hanımı, 11 

yıldır Beylikdüzü sakini]. 

“… Öğrenciler arasında markalaştırma var.  Kafeler belli hepsi oraya gider, kuaför belli hepsi oraya 

gider. Kendi içlerinde markalaştırıyorlar. ” [ (D,25), Yüksek lisans öğrencisi] 

Öğrenciler yüksek öğretim için geldikleri kentlerde dönemsel kaldıkları için aidiyet bağı kurmazlar. Mahalle veya semt 

sakinleri tarafından geçici sakin olarak görülmektedirler. Öğrenci yaşam tarzı;  sabahın erken saatlerine kadar alkol 

almayı, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek, gürültü ve rahatsızlık gibi sorunları kapsamaktadır (Allinson, 2006:88). 

Semt sakinlerinin zihnindeki öğrenci profili ise; eve zarar veren, düzenli geliri olmayan, disiplinsiz, vakitsiz yatıp 

kalkan, aidiyet hissi olmayan, gürültü yapan geçici kişilerdir. Öğrenciler yaşadıkları konutlara aidiyet hissi ile 

yaklaşmadıkları için güvenlik problemi yaşanmaktadır. Hırsızların alana gelmesine sebep olmaktadır. Bu görüşler 

doğrultusunda öğrenciler semtin istenmeyen komşularıdır.  

“…Ev kiralarken ailem yanımda değildi, öğrenciye vermek istemiyordu ev sahibim,  çok zor kiraladım,  

ev sahibim sözleşme için çok zorladı… ” [ (T,28), Doktora öğrencisi] 

“Bizi apartmanda hiç kimse sevmiyor. Üç arkadaş kalıyoruz. Gece ders çalışmayı seviyorum. Gece belli 

bir noktadan sonra sıkılıp müzik falan açıyoruz. Oynuyoruz. Aşağıdaki komşu sürekli kalorifer peteğinin 

demirine vuruyor. Sürekli apartmandan bir şeyler yüzünden uyarıyorlar…”[ (Z,20), Öğrenci] 

Öğrenci sayısının zaman içinde artmasıyla birlikte semt içindeki dengeler değişmektedir. Öğrenciler karlı müşteriler 

olarak görülmeye başlanmaktadır. Konut sahipleri ikamet ettikleri konutları  kiraya verip başka yere taşınmaktadır.  

Konutta, ticari birimlerde öğrencilere yönelik yatırımlar ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. Semtin istenmeyen 

komşusu olan öğrenciler zamanla beklenen komşu konumuna geçmektedir.   

2.4.4. Eski Sakinlerin Yerinden Edilme Baskısı Altında Yaşaması  

Marcuse (1986)’ya göre yerinden edilme iki şekilde olmaktadır. Doğrudan ve dolaylı yerinden edilme şeklindedir. 

Doğrudan yerinden edilme;  

Yerinden edilen son sakin: Ekonomik ve fiziksel sonuçlardan dolayı yerinden edilen son sakinle olur, 2. 
Zincirleme yerinden edilme: İlk yerinden edilen sakinden son yerinden edilen sakine kadar devam eder.  

Dolaylı yerinden edilme;  

Dışlayıcı yerinden edilme: Düşük gelirli sınıfın alandaki konutlara gücünün yetmemesi sonucu oluşur, 4. 
Yerinden edilme baskısı: Arkadaş ve komşusunun başka yerlere taşınmış olması, mahalledeki dinamiklerin 

değişmiş olması, kendini oraya ait hissetmemesi sonucu oluşur  (Sakızlıoğlu,2014:210).  

Öğrencileştirme sürecinde, Marcuse’un ele aldığı dışlayıcı yerinden edilme ve yerinden edilme baskısı  yani “dolaylı 

yerinden edilme” süreçleri görülmektedir. Beylikdüzü’nde yaşayan sakinler, zamanla çevresinde alışık olmayan 

mekanların arttığını fark etmektedir ve artık o semtte yaşamak için ekonomik gücünün yetmediğini düşünerek yerinden 
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edilme baskını hissetmeye başlamıştır. Alanda fiziksel yerinden edilme görülmese de dolaylı yerinden edilme (sosyal-
kültürel) görülmektedir. Öğrenciler bulundukları bölgelerde kendi yaşam tarzlarına (öğrenci kimliğine) uygun mekanlar 
üretirler. Öğrenciler çoğunluk olmaya başladıklarında diğer öğrenci olmayan sakinler yabancılaşmaya başlamaktadır. 

Semtin, mahallenin, sokağın iç dinamikleri değişmeye başlamaktadır. Eski sakinler için semtteki mekanlar  artık 

yabancılaşmaya başlamıştır. 

“…1997’de Beylikdüzü’ne geldik. Çok çok değişti. Her taraf doldu. Manav, market artık çok pahalı. 

Öğrenciler bizden çok daha rahat yaşıyorlar. Sitenin kuaförüne bak sabahları hep öğrenci…” [ (D,50), 
Ev hanımı, Beylikdüzü sakini] 

Konut sahiplerinin ve yatırımcıların karı maksimum etme istekleriyle konutlar öğrencilere kiraya verilmek 

istenmektedir. Öğrencilerin daha yüksek kira bedeli ödemeleri ile semtte uygun fiyatlı konut azalmaktadır. Konut 
tipolojileri değiştiği için konutlar çocuklu aileler için uygun olmamaya başlamaktadır. Bu durumlar semt sakinlerinin 

başka yere taşınmalarına sebep olmaktadır.  

 “2000 yılında geldiğimizde Beylikdüzü hiç böyle değildi. Çok değişti. Artık çok pahalı bir yer oldu. Şu 

anda oturmakta çok zorlanıyoruz. Kirayı zor ödüyoruz. Nereye kadar oturacağımızı bilmiyorum. Eşimin 

işi düzelirse biraz daha oturabiliriz, yoksa çıkmak zorundayız. Çok alıştık burada yaşamaya çocukların 

okulu var başka bir yere gitmek istemiyoruz”. [ (S,42), Ev hanımı, 15 senelik Beylikdüzü sakini] 

 

SONUÇ  

Çalışmada öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde küçük ölçekte (semt, mahalle, sokak vb.) fiziksel, sosyal, 

kültürel, ekonomik değişimlerin nasıl gerçekleştiği görülmektedir. İstanbul’da üç tane vakıf üniversitesinin 

öğrencilerinin çoğunlukta yaşadığı Beylikdüzü semtinde, öğrenci sayısının artmasıyla birlikte gayrimenkul değerleri 

yükselmiş, konut tipolojisi değişmiş, ticari birim sayısı artmış ve çeşitlenmiş, sosyo-mekansal ayrışma gerçekleşmiş ve 
eski sakinlerin dolaylı yerinden edilme tehdidi altında yaşadığı görülmektedir. Semtte öğrenci olan ve öğrenci 

olmayanlar arasındaki çatışmalar, birbirine değmeyen hayatlar, memnuniyetler ise sosyo-mekansal değişimlere neden 

olmaktadır. Soylulaştırılmış alanda görülen bu özelliklerden dolayı, alan için öğrenci merkezli soylulaştırmanın 
gerçekleştiği söylenebilmektedir. 

Öğrencileştirme süreci, semt sakinleri açısından gelişme ve çatışma sebebi olarak görülmektedir. Olumsuz özellikleri, 

aidiyet hissi olmayan, gürültü problemi olan, farklı kültürel özellikleri semte taşıyan, düzensiz hayat yaşayan (gürültü 

yapan, konutun kapı kontrolünü yapmayarak hırsızlığa sebep olan, geç saatlere kadar eğlenen vb.) , kira fiyatlarını 

yükselten, mahallenin iç dinamiklerini değiştiren, ticari birimlerin çeşitlerinin mahalle sakinine hitap etmemesi vb. 

şeklinde sıralanabilir. Olumlu özellikler ise; ekonomiyi canlandıran, yerel hizmetlerin gelişimini sağlayan, kültürel 

faaliyetleri artıran, kültür çeşitliliğini artıran, yatırımı çeken vb. olarak sıralanabilir. 

Öğrencilerin gittikleri şehirlerde kentsel mekanları öğrencileştirmekte olduğu görülmektedir. Beylikdüzü örneği, 
Türkiye’de ki devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin yerel halk veya bölge için gerçekleştirdiği değişimleri 

yansıtması açısından örnek bir çalışmadır. 
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ÖZET 

Atakum 1980’li yıllardan sonra Samsun Kenti’ndeki hızlı büyüme sonucu ortaya çıkmış bir kent 

yerleşmesidir. Kentte nüfus dışarıdan gelen göçlerle hızla artmış, nüfus artışı yatay ve dikey yönde hızlı bir 

büyüce süreci başlatmıştır. TOKİ tarafından yaptırılanlar hariç toplu konut projesi uygulanmamıştır. Kat 

sayısı arsa büyüklüğüne göre değişmekle birlikte kıyıdan iç kısımlara doğru 10’u aşmıştır. Kentin güneyinde 

imara yeni açılan Balaç ve Beypınar mahallelerinde katsayısı 25’in üzerinde olan konutlar inşa edilmektedir. 
Çok katlı binalar konutların güneşlenmesini engelleyerek sağlıksız bir şehirleşme ortaya çıkarmıştır. Mevcut 

imar politikası toplu konut projelerini teşvik edici mahiyette olmadığından kentin birçok semtinde otopark, 

çocuk parkı ve yeşil alan yetersizliği vardır. Özellikle kentteki ticari işyerlerinin yoğunlaştığı bulvar ve 

caddeler üzerinde otopark sorunu hat safhaya ulaşmıştır. Kent tramvay yolunun güneyine doğru hızla 

genişlemeye başladıktan sonra, doğu batı yönünde uzanan tramvay yolu kuzey güney yönünde ciddi trafik 

sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu yöndeki cadde ve bulvarlar artan talebi karşılayacak büyüklükte değildir. 

Mevcut sorunların çözümü için toplu konut projeleri teşvik edilmeli ve kentsel fonksiyonlar için tahsis edilen 

arazi büyüklüğü artırılmalıdır. Kuzey güney yönündeki ulaşım güzergahları için engel teşkil eden tramvay 

yolunda alt geçitler yapılmalı ve konutlara kat sınırlaması getirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Konut, Kentleşme. 

 

ABSTRACT 

Atakum is an urban settlement that emerged as a result of the rapid growth in Samsun city after 1980's. The 
population in the city has increased rapidly with the migrations from outside and a population increase has 
started a rapid growing process both horizontally and vertically. The mass housing project was not performed 
except for those built by TOKI. The number of floors exceeded 10 from the coast to the inner parts, varying 
according to the land sizes. In the south of the city, in Balaç and Beypınar quarters, which have been newly 

zoned for housing, the residential buildings with more than 25 floors are being constructed. Multi-storey 
buildings have caused an unhealthy urbanization by preventing the insolation of houses. Since the current 
zoning policy does not encourage mass housing projects, there are inadequate parking lots, children's parks 
and green spaces in many localities of the city. Especially, the parking problem on the boulevards and streets, 
in which the commercial enterprises in the city are concentrated, is at the highest level. After the city started 
to enlarge rapidly towards the southern side of the tramway road, the tramway road in the east-west direction 
has led to a serious traffic problem in the north-south direction. The streets and boulevards in this direction 
are not large enough to meet the increasing demand. Mass housing projects should be encouraged to address 
existing problems and the land size allocated for urban functions should be increased. Underpasses should be 
constructed on the tramway road which is a barrier for the transportation routes in the north-south direction 
and storey restriction should be applied in the residential buildings. 

Key Words: Urban, Residential Buildings, Urbanization. 
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1. GİRİŞ 

Bir yaşam alanı olarak kentler, doğal ve kültürel birçok unsurun bir arada ve karşılıklı mekânsal etkileşim içinde bulunduğu 

insan ekosistemleridir. Kentlerde bir yandan doğal çevre koşulları, diğer yandan sosyo-ekonomik faaliyetler karşılıklı 

etkileşim içindedir (Karadağ, 2009:32). Kentlerin fonksiyonları ve yapısal özellikleri toplumsal bir ürün olan mekânın 
dönüşmesi ile kentleşme kavramını ortaya çıkarmıştır (Es ve Ateş, 2004:208).  Kentleşme, ekonomik gelişmeye bağlı 

olarak kentlerin büyümesi, sayılarının artması ve demografik yapılarındaki değişim süreci ile başlar (Keleş, 1998:80). 

Gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olup tarım dışı faaliyetlerin yoğunlaşması ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan nüfus artışı ile gerçekleşir. Kentlerin yatay ve dikey büyümesi, modern yaşam koşulları kentleşmenin 
karakteristik özellikleri arasında yer alır (Aksoy ve Ergun, 2009:429). Hızlı nüfus artışı kentlerde mevcut kaynakların 

yetersizliğine, çevresel ve toplumsal bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Güven, 2016:22) 

Harita 1. Atakum’un Lokasyon Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından temin edilerek düzenlenmiştir. 

Atakum, Orta Karadeniz Bölümü’nde Samsun iline bağlı bir ilçe yerleşmesidir. İlçe Samsun-Sinop karayolu üzerinde, 

Samsun il merkezine 5 km mesafededir (Harita 1). Samsun Kenti’ndeki mekânsal büyüme 1980’li yıllardan sonra kentin 
batısındaki Atakum sahillerine doğru olmuş ve zamanla bu günkü Atakum Kenti ortaya çıkmıştır. (Kadıoğlu ve Aydın, 

2016:358). Atakum, 1980’li yıllara kadar kıyıdaki plajları, yazlık evleri ve dinlenme tesisleri ile Samsun Kenti’nin sayfiye 

alanı durumundaydı. Bu yıllardan sonra hızlı bir değişim sürecine girmiş, konut ve nüfus sayısı önemli bir artış göstermiştir 
(Yılmaz, 2004:59). Kırsal kesimden, yakın kentlerden ve son yıllarda bazı ülkelerden (Suriye ve Irak)  gelen göçlerle, 

Atakum Samsun ilinde nüfus artış hızı en yüksek ilçe olmuştur. Sürekli büyüyen Atakum Kenti’nin mekânsal gelişimi 

güneye doğrudur. Güneydeki Balaç ve Beypınar köyleri şehrin etki alanına girmiş ve bu yerleşmelerde şehirleşme süreci 
başlamıştır (Kadıoğlu ve Aydın, 2016:358). Yerleşmenin kırsal alanlara doğru büyümesi başta tarım alanları olmak üzere, 
doğal çevre üzerinde baskı oluşturmuştur. Yaşanan gelişmelere paralel olarak gerçekleşen mekânsal değişim kentleşme ile 

beraber bir dizi sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

2. KENTSEL SORUNLAR ve KAYNAKLARI 

2.1. Araştırmanın Konusu Ve Önemi 

Araştırma Atakum’da kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunların irdelenmesi üzerine kurgulanmıştır. Gelişmişliğin 

bir göstergesi olan kentleşme sanayi devriminden sonra bilim çevrelerinin daha fazla ilgisini çekmeye başlamış ve birçok 

akademik çalışmaya konu olmuştur. Kentlerin planlı bir yerleşme olma zorunluluğu coğrafyacıların da bu alana 

yönelmelerine neden olmuştur (Kadıoğlu, 2011:1). Atakum’da hızlı kentleşme alt ve üst yapı sorunlarını beraberinde 

getirmiştir. Yeni kurulmuş bir kent yerleşmesi olmasına rağmen mevcut sorunlar kentin cazibesini azaltmakta ve kent 
sakinlerinin şikayetlerine neden olmaktadır. Çok katlı konutların hızla artması ve bazı semtlerde konutlar arasındaki 

mesafenin daraltılması kentin siluletini bozmuştur. Ulaşım alt yapısındaki yetersizlikler nedeniyle artan trafik yoğunluğu ve 
trafik kaynaklı gürültü kirliliği kentte acil çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alır. İnşaat sektöründeki gelişme gürültü 

kirliliğini tetiklemektedir. Mevcut sorunlara çözüm üretilmesi çağdaş bir kentleşme açısından önem arz etmektedir. Aksi 
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takdirde Atakum kıyıda kurulmuş bir kent yerleşmesi olmasına rağmen yakın bir gelecekte yaşanabilir bir yerleşme olma 

özelliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 

2.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Bu araştırmada gezi-gözlem, akıl yürütme, anket ve mülakat yöntemleri uygulanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda 

literatür taraması, arazi çalışmaları yapılmıştır. Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

Samsun İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu incelenerek kirlilik, gürültü ve alt yapı sorunlarına ait istatistikler 

değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar gözlemlere dayanak olarak kullanılmış, sorunun coğrafi boyutları üzerinde 

durulmuştur. Çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ARC-GİS 9 programı kullanılarak Atakum’un lokasyon haritası 

üretilmiştir Saha ile ilgili diğer kaynaklar taranıp analiz edildikten sonra coğrafya ilminin temel düşünce ilkeleri olan 

dağılım, bağlantı ve sebep-sonuç ilkeleri ile ifade tekniklerine bağlı kalınarak bildiri metni hazırlanmıştır. 

2.3. Bulgular 

Türkiye’de kentleşmenin gelişmesine ve biçimlenmesine yönelik sağlıklı politikaların üretilememiş olması çarpık ve 

plansız yerleşmeden kaynaklanan önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı arsa talebinde patlamaya 

yol açmış konut, kira ve arsa fiyatları tavan yapmıştır (Kadıoğlu, 2011:355).  Kentleşmenin beraberinde getirmiş olduğu 

hızlı betonlaşma doğal çevreyi giderek bozmuştur (Fırat, 2014:33). Kentlerin yakınındaki kırsal yerleşmeler şehirleşme ile 

birlikte hızlı bir dönüşüm sürecine girmiş ve tarım alanları konutlarla işgal etmiştir (Uzuneminoğlu, 1993:288). Örneğin; 

Balaç ve Beypınar köyleri Atakum Kenti’ne çok yakın konumda bulunan kırsal yerleşmelerdir. Kentsel genişleme ile 
beraber köy sınırları içinde çok katlı konutlar hızla artmış ve mevcut tarım alanları azalmaya başlamıştır. Balaç köyünün bir 

kısmı şehir sınırları içinde kalarak köyden ayrılmıştır (Kadıoğlu ve Aydın, 2016:358-362).  

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulandığı Büyükoyumca, Çobanözü ve Kamalı köylerinde de benzer örnekleri 
görmek mümkündür. Kırsal alanların kentsel mekanlara dönüştürülmesi ekonomik gelişmenin bir parçası gibi düşünülse 
de, şehrin yakın çevresindeki tarım alanlarının yok edilmesi önemli bir sorundur. Ancak ülkemizin bir çok yerinde olduğu 

gibi imar kanunu ve ilgili mevzuatın uygulanmamasından dolayı Atakum Kenti’nin kıyı kesimleri de kontrolsüzce 

yerleşmeye açılmıştır (Öztürk vd, 2010:27). Kentleşme adına yapılan her hamle veya süreç belli bir çevresel etkinin ortaya 

çıkması sonucunu doğurmaktadır. Kentin betonlaşması ve arz-talep dengesine dikkat edilmemesi nedeniyle bugün 

Atakum’da konut fazlalığı vardır. Yapılaşmada ölçüsüz bir büyüme söz konusudur. Kat sayısı arsa büyüklüğüne göre 

değişmekle birlikte kıyıdan iç kısımlara doğru 10’u aşmıştır. Kentin güneyinde imara yeni açılan Balaç ve Beypınar 

köylelerinde katsayısı 25’in üzerinde olan konutlar inşa edilmiştir. Bakı durumu binaların güneş enerjisinden yararlanma 

olanaklarını da etkilemektedir. Çok katlı binalar konutların güneşlenmesini engellemekte, kentte hakim rüzgar yönünü 

kapatmakta ve sağlıksız bir şehirleşme ortaya çıkarmaktadır. Yeşil alanlar kentlerin soluk alabilmeleri ve sürdürülebilir 

kentleşmenin gerçekleşebilmesi için en önemli kentsel yaşam alanlarından biridir. Ayrıca, yeşil alanlar rekreasyonel 
faaliyetler için uygun yerler olduğundan kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi bakımından da önemlidir. Çarpık ve 

düzensiz kentleşmede toprağın tahrip edilmesi aynı zamanda yeşil alanların da yok ediilmesi anlamına gelir (Aksoy ve 
Ergun, 2009:429). Atakum’da betonlaşmanın önüne geçebilmek, yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar 

oluşturabilmek için yerel yönetim tarafından birtakım çalışmalar yapılsa da, bu çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. 

Yeşil alanlarda kent peyzajı, temiz hava ve rekreasyonel faaliyetler açısından önem arz eder.  

Kent hayatının önemli bir parçası olan çocuk parkları Atakum’da yeterli değildir. Mevcut tek tip oyun parkları çocukların 

özgürce oyun oynamalarında ve kendilerini ifade etmelerinde yetersiz kalmaktadır. Ayrıca çocuk parkları konutlar ile çok 

iç içe olduğundan gürültü problemleri yaşanmaktadır. Gençlerin kötü alışkanlıklarının önüne geçmek, onları spor 

aktivitelerine yönlendirmek, enerjilerini atmalarını ve mutlu olmalarını sağlamak adına donanımlı spor tesisleri 

gerekmektedir. Atakum’da var olan spor tesisleri daha çok halı saha şeklinde planlanmış ve gençlerin bireysel farklılık, 

yetenek ve ilgileri dikkate alınmamıştır. Ayrıca bahsi geçen spor tesislerinin dağılışı düzensizdir. Çocukların ve gençlerin 

keyifli zaman geçirebileceği, çeşitli sportif aktivitelerde bulunabileceği donanımlı tesisleri ancak lüks sitelerde görmek 

mümkün olmaktadır. Fakat orta gelir gruplarındaki çocuklar ve gençler bu donanımlı tesislerden mahrum kalmaktadır. Bu 

nedenle tesislerin dağılışında planlamaya dikkat edilerek merkezi noktalarda farklı yetenek ve ilgi alanlarına hitap edecek, 

yeşil alanlar barındıran, her bakımdan donanımlı tesisler inşa edilmelidir.  

Ulaşım ağında yapılan planlama hataları, nüfus ve refah düzeyine paralel olarak artan araç sayısı kentte trafik sorunlarının 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kentin önemli karayolu güzergâhları doğu batı doğrultusunda uzanır. Bunlar kuzeyden 

güneye doğru sırasıyla Atatürk, İsmet İnönü ve Çağaloğlu bulvarlarıdır. Kent tramvay yolunun güneyine doğru hızla 

genişlemeye başladıktan sonra, doğu batı yönünde uzanan tramvay yolu kuzey güney yönünde ciddi trafik sorunu ortaya 

çıkarmıştır.  Bu yöndeki cadde ve bulvarlar artan talebi karşılayacak büyüklükte değildir. Yatay büyümeye paralel olarak 

mevcut güzergâhların revize edilmesi ve yeni güzergâhların yapılması gerekmektedir. Atakum ile İlkadım arasında 

özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir trafik akışı olduğundan yolculuk süresi uzamakta ve zaman kaybı meydana 

gelmektedir. Kentteki ticari işyerlerinin yoğunlaştığı bulvar ve caddeler üzerinde otopark sorunu hat safhaya ulaşmıştır. 

Kentin neredeyse her semtinde konutlar için yapılan otoparklar yetersiz olduğundan araçlar yol kenarlarına park 

edilmektedir. Caddeler üzerinde park edilen araçlar kentsel alanları işgal etmekte ve trafik akışını engellemektedir. Yerel 
yönetimler ulaşım ile ilgili politikaları belirlerken, imar planı hazırlarken otopark ihtiyacını dikkate almalıdır (Özdemir vd., 

2005:417). 
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Trafik sorunu beraberinde gürültü kirliliğini ortaya çıkarmıştır. Kentteki araçlar gürültü kaynakları içinde önemli bir yere 

sahiptir (Şahin, 2014:725). Tıkanan trafikteki korna sesleri gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Egzoz gazları, toz vb. 

kirleticilerden kaynaklanan kirlilik de hava kirliliğine neden olmaktadır. Her iki durumda insan sağlığını olumsuz 

etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Samsun valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gürültü konusunda en 

fazla şikâyet canlı müzik ve akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkamalardan gelmektedir (Url 1). Özellikle yaz mevsiminde 

sahilde hizmet veren cafe ve restorantlar, mahalle aralarında yapılan düğün, nişan ve asker uğurlama törenlerindeki canlı 

müzik kent sakinlerini rahatsız etmektedir. Ayrıca inşaat sektöründeki gelişme gürültü kirliliğini tetiklemektedir. Kent 

sakinlerinin en fazla şikâyetçi olduğu konulardan biri kent içindeki boş arsalarda devam eden inşaatlardan kaynaklanan 

gürültü kirliliğidir. Sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılan çalışmalar özellikle yaşlı, hasta ve çocuk sahibi aileleri 

fazlaca rahatsız etmektedir. Kent içindeki beton mikserleri, iş makineleri, inşaat malzemesi taşıyan ağır yük vasıtaları inşaat 

sektöründeki diğer gürültü kaynaklarıdır.  

Kentin farklı semtlerinde kümelenme özelliği göstermeyen münferit oto tamirhaneleri mevcuttur. Atatürk Bulvarı veya bu 
bulvara paralel uzanan yan yollar üzerinde (Mimar Sinan Mahallesi’nde, Yenimahalle’de, Körfez Mahallesi’nde) oto 
lastikçileri ve kaportacıları faaliyet göstermektedir. Atakent semtinde Ali Gaffar Okkan Caddesi ile bu caddeye bağlanan 

ara sokaklar üzerindeki oto tamirhaneleri (lastikçi, elektrikçi, kaportacı, oto periyodik bakım servisi) ve demir doğrama 

atölyesi hem gürültü hem de çevre kirliliği yapmaktadır. Ayrıca kentin her mahallesinde çok sayıda halı ve oto yıkama 

yapan işyeri bulunmaktadır. Organiye sanayi bölgesinde olması gereken bu tamirhaneler ticari işyerlerinin yoğunlaştığı 

cadde ve ara sokaklar üzerindeki konutların alt katında hizmet vermektedir. Tamir için gelen araçlar cadde üzerine ve ara 

sokaklara park ettiğinden trafikte tıkanıklığa neden olmaktadır.  

Atakum’da kanalizasyon, evsel atıklar, benzin istasyonlarının atık suları ve yağış sonrası oluşan yüzey suları kıyıda 

kirliliğe yol açmaktadır (Şahin, 2008:393). Sürdürülebilir kentleşme için doğal çevreye duyarlı yönetim anlayışı gereği katı 

ve sıvı atık yönetimi önemlidir. Dere yataklarının üzerleri kapatılarak kentsel amaçlı kullanıma açılması ve yüzey sularının 

akış yönünü kesen raylı sistem Atakum’da çoğu kez taşkınlar meydana getirmektedir. Şiddetli yağışların etkili olduğu 

dönemlerde meydana gelen taşkınlar sonucu çevreye yayılan sular taşımış oldukları atıkları cadde ve sokaklarda 
biriktirerek fiziksel kirliliğe neden olurlar. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Atakum’da çarpık kentleşme, kent çevresindeki tarım alanlarının tümüyle betonlaşmasına yol açacak şekilde 
sürdürülmektedir. Yaşanabilir bir kent modelinde kentleşme eğilimleri kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde 

sürdürülmelidir. Bunun için planlamada öncelikle yatay büyümeye ağırlık verilmeli, toplu konut projeleri teşvik 

edilmelidir. İmar uygulamalarında iklim ve yer şekilleri dikkate alınarak planlanmalı ve yerel mimri ön plana 

çıkarılmalıdır. 

Atakum yeşil alanlarıyla bilinen bir kent olmasına rağmen bu özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Kontrolsüz yapılaşma 

yeşil alanları daraltmış, doğal çevre ile uyumlu olmayan bir kent mimarisi ortaya çıkmıştır. Yeşil alanların korunması ve 

genişletilmesi için yönetimler etkili ve gerçekçi çevre politikaları üretmelidir. Kentlerin soluk alabilmesi ve yeşil alanların 

artırılması amacıyla kent planlamacıları, mimarlar ve coğrafyacılar müşterek çalışma yapmalıdır. 

Kent hayatının önemli bir parçası olan çocuk parkları ve spor tesisleri Atakum’da nicelik olarak yeterli olsa da nitelik 
açısından yeterli değildir. Çocuk parkları, konutlara çok yakın olduğundan gürültü problemleri yaşanmaktadır. Parklar, 
çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek, kişilik ve bedensel gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde yeniden 

düzenlenmelidir. Spor tesislerinin dağılışı düzensiz olup gençlerin bireysel farklılık, yetenek ve ilgilerini ön plana 

çıkarabilecek özellikte planlanmamıştır. Tesislerin dağılışında planlamaya dikkat edilerek merkezi noktalarda farklı 

yetenek ve ilgi alanlarına hitap edecek, yeşil alanlar barındıran, rekreasyonel faaliyetlere uygun ve her bakımdan donanımlı 

tesisler inşa edilmelidir.  

Kent, tramvay yolunun güneyine doğru hızla genişlemeye başladıktan sonra, doğu batı yönünde uzanan tramvay yolu, 
kuzey-güney yönünde ciddi trafik sorunu ortaya çıkarmıştır.  Bu yöndeki cadde ve bulvarlar artan talebi karşılayacak 

büyüklükte ve yeterlilikte değildir. Kuzey-güney yönündeki ulaşım güzergâhları için engel teşkil eden tramvay yolunda 
araçlar için alt geçitler, yayalar için yeni üst geçitler yapılmalıdır. Atakum ile İlkadım arasında trafik yoğunluğunu 

azaltmak amacıyla alternatif güzergâhlar belirlenmelidir.  

Kentteki ticari işyerlerinin yoğunlaştığı bulvar ve caddeler üzerinde park halindeki araçlar kentsel alanları işgal etmekte ve 

görsel kirlilik oluşturmaktadır. Sorunun çözümü için apartman, site ve iş merkezlerinin bahçelerinde yeraltı otoparkları 
yapılmalıdır. Yeni açılacak yerleşim alanlarında ve konutlarda otopark için ayrılan alanların daha geniş olmasına özen 

gösterilmelidir. Trafik yoğunluğunun beraberinde getirdiği en önemli sorun hava ve gürültü kirliliğidir. Tıkanan trafiğe 

bağlı olarak gerekli gereksiz kullanılan kornalar gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Bunun için araçların periyodik egzoz 

emisyon ölçümlerinin zamanında yaptırılması, meskun mahallerde korna çalan sürücülere cezai işlem uygulanması gerekir. 

Kent içindeki tamirhaneler, halı ve oto yıkama yapan iş yerleri organize sanayi bölgesine taşınarak gürültü kirliliği 

önlenmelidir. Canlı müzik yapan mekânlara, akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkamacılığına, nişan, düğün ve asker 
uğurlama törenlerine günün belli saatleri dışında izin verilmemelidir.  
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ÖZET 

Elmadağ, Cumhuriyet döneminde Ankara’ya yakınlığın da etkisiyle hızla sanayileşen ve kent özelliği 

kazanan bir yerleşmedir. Kentin batısında temeli 1926 yılında atılan MKE Elmadağ Barutsan Roket ve 

Patlayıcı Fabrikası, 1967’de Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 1988 yılında Roketsan 

A.Ş., 2007’de Henkel gibi önemli sanayi tesisleri kurulmuştur. Sanayi tesisleri hava, su toprak ve gürültü 

kirliliği yaparak çevreye zarar vermektedir. Sanayinin batıda yoğunlaşması kenti doğudaki eğimli alanlara 

doğru büyümeye zorlamıştır. Ancak kent içindeki küçük çaplı eski sanayi iş yerlerinin doğuda yapılan 

küçük sanayi sitesine taşınmasıyla kent doğudan ve batıdan sanayi tesisleriyle çevrilmiştir. Bu özellik 

yerleşim bölgelerinin gelişimi açısından önemli bir sorundur. Geçmiş yıllarda yöredeki çimento 

fabrikasının hammadde ihtiyacı yakın çevredeki kireç ocaklarından karşılanıyordu. Yerleşim alanlarının 

büyümesiyle bu ocaklar şehir içinde kalmış ve ocaklarda işletmeye son verilmiştir. Atıl durumdaki kalker 

ve kireç taşı ocakları fiziksel kirlilik oluşturmakta ve kent peyzajını bozucu bir görüntü vermektedir. 

Sanayi tesisleri için gerek hammadde gerekse mamul madde nakliyatı için kullanılan ağır vasıtalar kent 

içi trafiğinde tıkanıklığa, yollarda bozulmalara ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sanayi, Kirlilik, Şehir. 

 

ABSTRACT 

Elmadağ is a settlement that has been rapidly industrialized and gained the features of a city in the 

Republic period also with the effect of its proximity to Ankara.  Important industrial facilities like MKE 
Elmadağ Barutsan Rocket and Explosive Factory founded in 1926, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve 

Ticaret A.Ş founded in 1967, Roketsan A.Ş. in 1988 and Henkel in 2007 were established in the west of 

the city. The industrial installations damage the environment by causing air, water, soil and noise 
pollution. The concentration of the industry in the west forced the city to enlarge towards the sloping 
areas in the east. However, as the small-scale old industrial workplaces in the city were moved to the 
small industrial estate in the east, the city was surrounded by the industrial facilities from the east and 
west. This is a major problem for the development of settlement areas. In the past years, the raw material 
need of the cement plant in the region was met by the lime quarries in the immediate vicinity. With the 
growth of the settlement areas, these quarries remained in the city and their operation was stopped. These 
inactive limestone quarries cause physical pollution and spoil the landscape of the city. The heavy 
vehicles, used for both the raw material and finished product transport for industrial installations, cause 
jam in the urban traffic, deterioration of roads and noise pollution. 

Key Words: Industry, Pollution, City. 
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1. GİRİŞ 

Elmadağ, Ankara’nın 41 km doğusunda 1135 m rakımlı Ankara’ya bağlı bir ilçe yerleşmesidir. Coğrafi açıdan İç 

Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü sınırları içinde yer alır. İlçe merkezi, nüfus sayısı (45513) ve tarım dışı 

ekonomik fonksiyonları (hizmet ve sanayi sektörü) dikkate alındığında bir kent yerleşmesidir. Yerleşme adını 

güneybatısında bulunan Elmadağ’ından alır. Ankara -Samsun karayolu üzerinde bulunan şehir bu konumu itibariyle 

ülke açısından geniş bir etki alanına sahip Ankara’nın doğuya açılan kapısı durumundadır. Ulaşımın fonksiyonunun 
zamanla gelişmesi ve Ankara’ya yakınlığın sağladığı avantaj yörede sanayi faaliyetlerinin gelişmesine zemin 

hazırlamıştır. Nitekim 1950 yılında MKE Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, 1967 yılında Baştaş Başkent 

Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 1988 yılında Roketsan A.Ş. ve küçük ölçekli diğer sanayi tesisleri kurulmuştur. 
Sanayi alanındaki bu yatırımlar yöreye dışarıdan hızlı bir göl dalgası başlatmış ve 01.04.1960 tarihinde Elmadağ’a ilçe 

statüsü verilmiştir. Bu tarihten sonra ilçe merkezinin nüfusu artmaya devam ederek 2017 yılında 45513’e çıkmıştır. 
Sanayinin geliştiği yerleşmede kentsel alanın %52,3’ü (635 hektar) sanayi tesisleriyle kaplıdır (Tiryaki, 1997:64) Ancak 
sanayileşme süreci beraberinde bazı şehirsel sorunlara neden olmuştur. Sanayi tesisleri yandan verimli tarım arazilerini 

kuruluş yeri olarak kullanmakta diğer yandan çevre kirliliğine neden olmaktadır (Tanrıvermiş ve Mülayim,1999:337). 

Sanayi hava kirliliği, su kirliliği ve bozulmuş sağlıksız bir çevrenin oluşmasında rol oynayan en önemli faktörlerden 

biridir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi ancak 20. yüzyılın son çevrecinde geniş bir kamuoyu tarafından 

benimsenmiştir (Tümertekin, 1994:431). Günümüzde sanayileşmenin gelişmesi ve çevre üzerindeki tahrip edici etkisi 

arttıkça kirliliğe karşı mücadele etme gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır (Deniz, 2009:97). Sanayileşmiş ülkelerde 

olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşme ile birlikte çevre kirliliği başlamış, zamanla büyük boyutlara ulaşan sağlık 

sorunları ortaya çıkmştır (Doğan, 2013:229). 

Harita 1. Elmadağ İlçesi Lokasyon Haritası 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Elmadağ Kenti doğudan Kırıkkale ili, kuzeyden Kalecik, kuzeybatıdan Akyurt, batıdan Mamak ve güneyden Bala 

ilçeleri ile çevrilidir. Plato sahası üzerinde kurulan kentin kuzeyinde İdris (1992 m) ve güneyinde Elmadağ (1862 m) 

yer alır. Yerleşme, bu dağlar arasında eşik olarak adlandırılabilecek bir konumda kurulduğu için ulaşım açısından önem 

arz eder. Ankara üzerinden Anadolu’nun doğusu ile batısını birbirine bağlayan karayolu ve demiryolu hatları buradan 

geçer. Elmadağ Kentin demiryoluyla tanışması önce dar bir dekovil hattı, daha sonra iki adet demiryolu istasyonunun 
kurulmasıyla başlamıştır. Bu çalışmada Elmadağ Kenti özelinde sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ele 

alınmış ve bu sorunların çözümü için öneriler sunulmuştur. 
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2. SANAYİLEŞME VE KENTSEL SORUNLAR 

2.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Kentler, sanayileşmenin ortaya çıkardığı kirlilik tehdidi ile karşı karşıya kalmış ve doğal ortam bozulmaya başlamıştır. 

Ülkemizde sanayileşmenin ortaya çıkardığı çevresel sorunlar her geçen gün artmakta, bu sorunlar başta insan olmak 

üzere tüm canlı hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada Elmadağ İlçe Merkezi’nde sanayileşmeye bağlı olarak 

ortaya çıkan kentsel sorunlar incelenmiştir. Cumhuriyet dönemindeki hızlı sanayileşme beraberinde önemli çevre 

sorunları ortaya çıkarmış ve kentsel yaşam kalitesi düşmüştür. Çalışmanın ana hedefi sanayi kökenli kentsel sorunların 

tespiti ve bunların önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Elmadağ Kenti’nin plato üzerinde 
kurulmuş bir yerleşme olduğundan coğrafi yapının imar planı üzerinde önemli etkisi vardır. Çalışmada bu etkinin ne 
kadar dikkate alındığı, kent içi arazi kullanımında hangi hataların yapıldığı ve bunların şehirleşmeyi nasıl etkilediği 

araştırılmıştır.  

2.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Çalışmada Elmadağ kenti ve yakın çevresinde sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan kentsel sorunların tespiti 
hedeflenmiştir. Bunun için sahada gezi-gözlem, sanayi tesislerinin yakın çevresindeki yerleşme sakinleri ile mülakat 

yapılmıştır. Ayrıca sanayi tesislerinin çevresel etkileri yerinde incelenmiştir. Gözlemler sırasında tespit edilen sorunlar 

fotoğraflanmış ve gerekli notlar alınmıştır. Elmadağ Belediyesi, Elmadağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası, DMİGM 

Elmadağ Meteoroloji İstasyonu gibi kurumlardan veriler temin edilmiştir. Sahadaki topoğrafik özelliklerinin analizi için 

Google Earth Pro uydu görüntüleri ve HGK tarafından hazırlanmış 1/25000 ölçekli topoğrafya haritalarının ilgili 

paftalarından yararlanılmıştır. Ayrıca Elmadağ’a ait ASTER Global Digital Elevation Map DEM, MTA,  Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na ait verilerden çalışmanın amacına hizmet edecek bilgiler temin edilmiştir. Çalışmanın 

tamamlanmasıyla Elmadağ özelinde sanayi kökenli şehirsel sorunların tespiti ve çözümü noktasında referans olabilecek 

bir çalışmanın ortaya çıkmış olduğu kanaatindeyiz. 

2.3. Bulgular 

Sanayileşme ile birlikte kentlerin yapısı değişmeye başlamış, doğal çevre üzerindeki baskının öngörülemeyen sonuçları 
başta insan olmak üzere bütün canlı hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin 

çağdaş savunma sanayisi, merkezi Ankara olmak üzere 1923 yılında Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü adıyla 

yeniden organize edilmiştir (Doğanay, 2011:429). Bu kapsamda Ankara’da başlayan sanayileşme süreci doğudaki 

Elmadağ ilçesine de sıçramış ve yerleşme Cumhuriyet Dönemi’nde hızla sanayileşen ilçelerden biri olmuştur. Sanayi 
alanlarının bir kısmı şehrin doğusunda Ankara-Samsun karayolu kenarında toplanmıştır. Çaykur Çay Paketleme 

Fabrikası, Elmadağ Küçük Sanayi Sitesi burada kurulmuştur. Şehir içindeki bazı küçük sanayi işletmeleri de bu alana 
taşınmıştır. Şehirsel alanın zamanla genişlemesiyle bu tesislerin şehir içinde kalacağı ve şehir içi arazi kullanımı 

açısından önemli bir sorun teşkil edeceği bilinmelidir. Ayrıca bu alandaki Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar 

mahallelerinde yaklaşık 52 dekarlık alanda 22.02.2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak başlatılan 

kentsel dönüşüm projesi ileriki yıllarda sanayileşmesin gelişmesiyle kirlilik tehdidi altında kalacaktır. Ayrıca 

Kırıkkale’deki sanayi tesislerinin batıya doğru çeşitlenerek genişlemesi kenti doğudan tehdit eden bir unsur olarak 
algılanmalıdır. 

Elmadağ Kenti’nin kuzeybatısında Baştaş Başkent Çimento, Barutsan ve Roketsan gibi büyük köklü sanayi kuruluşları 

vardır. Savunma sanayisi için gerekli bazı tesislerin ülkenin iç kesimlerine konuşlandırılması stratejik bir planlamanın 

sonucudur. Bu sanayi tesisleri şehrin batısındaki geniş tarım alanları üzerinde kurulmuş olup aynı zamanda şehrin 
batıya doğru büyümesine engel olmuştur. Bunlardan Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ticaret AŞ 1967’de kurulmuştur. 

Şirket 1983 yılında faaliyete geçirdiği kireç fabrikası ve hazır beton tesisi ile büyümüştür. 1926 yılında Elmadağ 

Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası (1950 yılında MKE’ye devredilmiştir), 1988 yılında yaklaşık 1000 dönümlük 

arazi üzerine Roketsan AŞ kurulmuştur. Ankara’ya yakınlık, demiryolu ve karayolu ağlarının bölgeye sağladığı ulaşım 

avantajı sanayi tesislerinin çoğalmasında etkili olmuştur. Örneğin Barutsan Fabrikası’nın küçük bir tali hatla 
demiryoluna bağlanması, Roketsan Fabrikası’nın önünden demiryolunun geçmesi ulaşım avantajına birer örnektir. 
Elmadağ Şehri’nin 8 km kuzeybatısında bulunan Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi’nde 25’i faal 30’u yapım 

aşamasında toplam 55 küçük ölçekli sanayi işyeri vardır. Ankara gibi büyük bir pazara yakınlık ve Türkiye’nin diğer 

bölgelerine dağıtım kolaylığı nedeniyle orta büyüklükteki çeşitli sanayi kolları burada kurulmuştur. Henkel, Ekol, 
Kavaklıdere Sirke ve Sultan Sucuk bunların en önemlileridir. 

Geçmiş yıllarda kentin yakın çevresinde kireç üretilen ocaklar fabrikasyon üretimin gelişmesiyle önemini kaybetmiş ve 

atıl duruma düşmüştür (Foto 2). Şehirsel alanın büyümesiyle günümüzde şehir içinde kalan bu ocaklar şehir peyzajını 

bozmakta, bazıları çöplük görünümünde olup sokak hayvanları tarafından barınak olarak kullanmaktadır. Ocaklardaki 

taş duvarların deforme olmasıyla yer yer yıkılma emareleri başlamış ve duvarlardan düşen taşlar fiziksel kirliliğe yol 

açmıştır. Bu ocaklar kent içi arazi kullanımı açısından önemli bir sorun oluştururlar. 
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 Foto 1. Şehir içine giren ağır yük taşıtlarından biri     Foto 2. Atıl duruma düşmüş bir kireç ocağı 

  

    Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.      Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Sanayi tesislerinin şehre yakınlığı ve bunlardan bazılarının hammadde ihtiyacını şehrin yakın çevresinden temin etmesi 

önemli bazı kentsel sorunlar ortaya çıkarmıştır. Sanayi tesislerinin bazılarında yakıt olarak kullanılan linyit kömürü 

konteynerler kullanılarak Elmadağ Tren İstasyonu’na getirilmekte ve buradan fabrikalara taşınmaktadır. İstasyonda 

biriken konteynerler mekânın büyük bir kısmını işgal etmekte ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Konteynerlerin 
fabrikaya taşınması sırasında gürültü kirliliği ve trafikte aksamalar meydana gelmektedir. Yüksek tonajlı ağır yük 

taşıtları da (Foto 1) şehir trafiğinde tıkanıklığa, araç parklarında doluluk oranlarının artmasına ve karayollarında 

bozulmalara neden olmaktadır. Yollardaki bozulma bakım ve onarım maliyetlerini artırmaktadır. Barutsan Roket ve 
Patlayıcı Fabrikası’nda 09.06.2009, 29.09.2013 ve 24.05.2018 tarihlerinde meydana gelen patlamalar yüksek gürültü 

çıkarmış ve can kaybına neden olmuştur. Bununla birlikte sanayi tesisleri ve hammadde temini amacıyla kalker 
ocaklarında çalışan iş makineleri de gürültü kirliliğinin artmasında etkili olurlar (Tablo 1).  

Tablo 1. Hammadde sahalarında mesafelere göre gürültü kaynaklarına ait toplam gürültü düzeyleri 

Mesafe Toplam Gürültü Düzeyleri  (dBA) 

 Delici Ekskavatör Yükleyici Kamyon Arazöz 

10 73 73 74 73 70 

20 67 67 68 67 64 

30 63 63 64 63 60 

40 61 61 62 61 58 

50 59 59 60 59 56 

100 52.35 52.35 53.35 52.35 49.35 

300 41.23 41.23 42.23 41.23 38.23 

500 36.45 36.45 37.45 36.45 33.45 

780 31.64 31.64 32.64 31.64 28.64 

1050 29.04 29.04 30.04 29.04 26.04 

2000 21.50 21.50 22.50 21.50 18.50 

3000 16.35 16.35 17.35 16.35 13.35 

Kaynak: Ankara ili Elmadağ ve Mamak İlçeleri Odabaşı Mahallesi 81526, 82522, 20053607, 20053608 

Ruhsat Nolu Kalker Ocakları Kapasite Artışı 2018 Yılı Çed Raporu s.214’ten alınmıştır 

Sanayi tesislerden çıkan partiküller ve üretim aşamasında havaya karışan CO2 gazı alınan önlemlere rağmen 

kuzeybatıdan esen rüzgârlar yardımıyla şehre doğru taşınarak hava kirliliğine neden olabilmektedir. Sanayi kaynaklı 
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kirliliğin etki alanı hâkim rüzgâr yönüne bağlı olarak maksimum 15 km olabilmektedir (Tanrıvermiş ve 

Mülayim,1999:338). Sahadaki tesisleri şehre 15 km’den daha yakın olduğu düşünüldüğünde kentin kirlilik alanı içinde 

kaldığı anlaşılmaktadır. Yörede çevre kirliliği su kaynakları için risk oluşturmaktadır. Kırıklı, çatlaklı ve karstik bir 

yapıya sahip olan kalkerler kirliliği kolaylaştırıcı rol oynarlar (Url 1). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elmadağ Kenti’ndeki hızlı sanayileşme kent sakinleri ve doğal kaynaklar için önemli bir sorun oluşturmaktadır. 
Ekolojik dengenin bozulması başta insan olmak üzere bütün canlıların hayatını olumsuz etkileyecektir. Geniş düz 

alanların sınırlı olduğu kent sanayileşme yükünü tolere edebilecek bir potansiyele sahip değildir. Kentsel dönüşüm 

kapsamında Yenidoğan, Yenipınar ve Yenice mahallelerinde planlanan 2772 konutluk yerleşim alanının uzun vadede 

bu alandaki sanayi bölgelerinin etkisi altına gireceği gözden kaçırılmamalıdır. Çevre kirliliğinin artarak devam etmesi 

sanayi fonksiyonunun oluşturduğu cazibeyi örselemekte ve şehrin yaşanabilir bir yerleşme olmasını engellemektedir. 

Batıdaki sanayi tesislerinin fazla ve eski olması, yerleşmenin doğuya doğru genişlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle doğuda sanayileşmeye izin verilmemelidir. Sanayileşmeye bağlı olarak şehir içinden geçen ağır tonajlı araçların 

yapmış olduğu gürültü kirliliği şehir sakinlerinin en fazla şikâyetçi olduğu sorunlardan biridir. Sorunun çözümü için 

ivedilikle çevre yolu inşa edilmeli, ağır tonajlı araçların şehir içine girişi yasaklanmalıdır. Şehir dışında bu araçlar için 

otopark yapılmalı ve araçların şehir içine park etmesine izin verilmemelidir. Fiziksel kirlilik yapan atıl durumdaki kireç 

ocakları yıkılarak yeşil alanlara dönüştürülmeli ve şehir sakinlerinin hizmetine açılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu bildirinin temel amacı; “stratejik mekânsal planlama” kavramını ve bu kavramın Türkiye’de yerel 

yönetimler mevzuatı ve imar mevzuatında yer aldığı şeklini irdeleyerek, bu önemli kavramın ülkemizde daha 

fazla ve daha doğru şekilde gündemde yer almasına katkıda bulunmaktır. Zaman zaman “mekânsal stratejik 
planlama” olarak da kullanılan “stratejik mekânsal planlama” kavramının günümüzde nerede, nasıl 

uygulandığı hususunda sorunlar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle ‘‘stratejik mekânsal planlama’’ 

kavramının kamu yönetiminde ele alınış şeklinin ortaya konması önem teşkil etmektedir. 

Bildiride, öncelikle temel kavramsal çerçeveyi oluşturan “strateji”, “stratejik planlama” ve “stratejik 

mekânsal planlama” kavramları ele alınmaktadır. Daha sonra ise yürürlükteki yerel yönetimler mevzuatı, yani 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 

ve yürürlükteki imar mevzuatı, yani 3194 sayılı İmar Kanunu, ve  diğer yasal düzenlemeler “stratejik 

mekânsal planlama kavramı” açısından değerlendirilmektedir. Bildiri, genel bir tartışma ve stratejik mekânsal 
planlama kavramının uygulanması için öneriler ile son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Planlama, Stratejik Mekânsal Planlama, Yerel Yönetimler, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this paper is to describe and  evaluate "strategic spatial planning" concept and by 
examining the way in which local governments located in the legislation and zoning regulations in Turkey, in 
order to contribute to the discussions about the issue in a more accurate way. It is a known fact that the 
concept of "strategic spatial planning", which is sometimes used as "spatial strategic planning", is 
experiencing problems about where and how it is applied today. For this reason, it is important that the 
concept of strategic spatial planning is discussed in public administration. 

In the paper, the concepts of "strategy", "strategic planning" and "strategic spatial planning" which constitute 
the basic conceptual framework are considered. After that, the related local government legislation, namely 
the Law on Metropolitan Municipality No. 5216, the Municipality Law No. 5393, the Special Provincial 
Administration Law No. 5302, and the Law on Zooning No. 3194, and other legal regutations are evaluated in 
terms of "strategic spatial planning concept". The paper ends with a general discussion and suggestions for 
the implementation of the concept of strategic spatial planning. 

Key Words: Strategy, Strategic Planning, Strategic Spatial Planning, Local Governments, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Yüzyılın gelişen, değişen, ekonomik ve sosyo-dinamik faktörler ile dönüşen yapısı, stratejik planlama kavramının; kamusal 
alanda sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturabilmek ve ihtiyaçlara cevap verebilen kent modelleri geliştirebilmek 
adına, mekânsal düzeyde planlamaya dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Türkiye özelinde, stratejik planlamanın alt yapısı 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile oluşturulmuş ve Devlet Planlama Teşkilatınca belirli bölgelerde pilot uygulamalar gerçekleştirilmişse de, gerek 

2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun, gerek 2005 yılında kabul edilen 5302 sayılı 

İl Özel İdaresi Kanunu’nun mekânsal stratejik planlamanın uygulanabilirliği bakımından somut, işlevsel, açık ve yeterli bir 

yasal çerçeve çizemediği ve bunun sonucunda da tatmin edici bir başarıya ulaşamadığı görülmüştür (Büyükgöçmen ve 

Sınacı, 2016:167).  

Bu çalışmada; ‘‘stratejik mekânsal planlama’’ kavramı Türk Yerel Yönetimler ve İmar Mevzuatı kapsamında, 5 bölüm 

halinde incelenecek olup; üçüncü bölümde ‘‘strateji’’ ve ‘‘stratejik planlama’’ kavramları ele alınarak, stratejik planlama 
modellerinin temel özellikleri verilecek, stratejik mekânsal planlamanın ne olduğu ve stratejik planlamanın gerekliliği 

üzerinde durulacaktır. Dördüncü bölümde, stratejik mekânsal planlamanın, yerel yönetimler mevzuatı, imar mevzuatı ve 

imar mevzuatı kapsamında hazırlanan kanun tasarı taslağı içerisindeki konumu incelenecektir. Beşinci ve son bölümde, 

stratejik mekânsal planlamanın mikro ve makro ölçekte önemine vurgu yapılarak, ihtiyaçlara cevap verebilen, işlevsel, 

işbirlikçi, dinamik, uzun erimli, geniş kapsamlı ve sürdürülebilir kent modellerinin ülke çapında uygulanabilirliğinin 

sağlanması için öneriler sunulacaktır. 

 

2. ‘‘STRATEJİ’’ VE ‘‘STRATEJİK PLANLAMA’’ KAVRAMLARI VE STRATEJİK MEKANSAL 

PLANLAMA 

‘‘Stratejik mekânsal planlama’’ kavramını anlamlandırabilmek için, öncelikle strateji ve stratejik plan kavramlarına açıklık 

getirmek yerinde olacaktır. Strateji; "çok yönlü amaçlara ulaşmak üzere kaynakların üstüne önemle gitmek ve harekete 

geçmek için yapılmış genel programlar"'dır (Dyson’dan akt.: Birinci, 2013:2). Daha açık ifade etmek gerekirse, strateji 
denildiğinde; gelecekte gerçekleşmesi beklenen amaca yönelmiş, çevreyi algılayan, vizyonlu bir düşünce inşası olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Stratejik planlama; stratejinin, yapılacak işte takip edilecek düzenin içerisine yerleştirilmek suretiyle somutlaştırılmasıdır. 
Planlama, ancak uygulanacak stratejiyle birlikte veya strateji belirlendikten sonra yapabilir (Bütüner, 2005:511). Bu 
bakımdan planı planlamak, işlerliğinin sağlamasını yapmak olarak da düşünülebilir. Diğer bir bakımdan stratejik planlama, 
belirlenen hedefe yönelmiş, uygulanabilir yöntem ve kurgu bütünüdür.  

Geleneksel planlama modellerinden farklı olarak stratejik planlama modellerinde, uygulama ve sonuç odaklı olmak, 

planlama sürecinde çok aktörlülük, iç ve dış çevre analizi yaparak fırsatları ve tehditleri belirlemek, yarışmacı davranış 

biçimi sergilemek ve hepsinden önemlisi strateji geliştirmek esastır. (Kaufman ve Jacobs, 1987:30)  

1970-1990 arası dönemde ortaya konan stratejik planlama modellerinden başlıcaları Olsen ve Eadie’nin tasarladığı 

planlama modeli, Bryson’ın modeli ve Osborn ve Gaebler tarafından sunulan planlama modelidir (Çevik, 2012:148). 
Bunun yanında Nutt ve Beckoff tarafından oluşturulan stratejik planlama modeli, kamu örgütleri için geliştirilmiş olması 

bakımından önem arz etmektedir. 

Olsen ve Eadie’nin stratejik planlama modelinde temel çerçeve; çevrenin tanımlanması ve analizi, iç profil ve kaynak 

hesaplama, (örgütün güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirme), stratejilerin formüle edilişi, değerlendirilmesi ve seçimi, son 

olarak planın uygulanması ve denetlenmesidir (Olsen ve Eadie, 1982:19). 

Bryson’un sekiz basamaklı modelinde ise, ilk adım stratejik planlama sürecinin başlatılmasında görüş birliğine varmaktır. 

İzleyen adımlarda; örgütün emirleri saptanmakta, misyonu ve bu misyonun önemi açıklanmakta, fırsatlar ve tehditler olarak 

tanımlanan dış çevre değerlendirilmekte, yine kuvvetler ve zayıflıklar olarak açıklanan iç çevre analiz edilmekte, stratejik 

önemi olan konular saptanmakta, bu konuların üstesinden gelmek için stratejiler net olarak belirlenmekte ve son olarak 
gelecek için etkili bir organizasyon vizyonu oluşturulmaktadır (Bryson, 1995:23). 

Osborne ve Geabler’in ayrıntılı stratejik planlama modeline bakıldığında benzer olarak, modelin, iç ve dış verilerin analizi, 

örgütün temel problemlerinin saptanması, örgütün esas işinin belirlenmesi, temel hedeflerinin ortaya konulması, vizyon 

oluşturma, strateji geliştirme, bu strateji için zaman planlaması yapılması ve sonuçların ölçülmesi olarak aşamalandırıldığı 

görülmektedir (Osborne ve Geabler, 1992). 

Nutt ve Backoff’un (1992) kamu örgütleri için tasarladığı modelde ise 6 aşama söz konusudur. Bunlar: kurumun çevresi, 

genel yapısı ve normatif ideallerindeki eğilimler bağlamında, kurumun tarihsel konumunun tanımlanması;  kurumun 

mevcut güçleri ve zayıflıkları ve gelecekle ilgili fırsatlar ve tehditler açısından mevcut durumunun değerlendirilmesi; 

mevcut stratejik sorunlar gündeminin oluşturulması, öncelikli sorunların üstesinden gelmek için stratejik seçeneklerin 

tasarlanması; stratejik seçeneklerin etkilenecek halk kesimi ve gerekli kaynaklar bağlamında değerlendirilmesi; kaynakların 
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harekete geçirilerek ve personelin yönlendirilerek öncelikli stratejilerin uygulanması aşamalarıdır (Nutt ve Backoff, 

1992:152). 

Mekânsal stratejik planlama olarak da kullanılan ‘‘stratejik mekânsal planlama’’; stratejik planlamanın kentlere, bölgelere, 

ülkelere yani kamusal alanlara uygulanmış biçimidir. Esnek yapıda, kapsamlı, uzun vadeli ve sonuç odaklı olmasının yanı 

sıra, geleneksel mekânsal planlamanın aksine mekanın iç ve dış dinamikleri ile sosyo-kültürel yapısını dikkate alır (Özalp, 

2006:31). Friedmann (2005), bu yeni planlama modelini; ölçeğini mahalleden kente, bölgeye ve hatta çok uluslu seviyelere 

taşıyabilen, gelişimde mekanın iç dinamiklerini dikkate alan, daha az kural koyan, sürdürülebilir, girişimci destekli, sivil 

toplumun ve diğer kamu dışı aktörlerin rolüne önem veren, işbirlikçi ve strateji odaklı bir faaliyet olarak tanımlamıştır 
(Friedmann, 2005:184). 

 

3.  STRATEJİK MEKANSAL PLANLAMANIN TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE İMAR 

MEVZUATINDAKİ KONUMU   

Ülkemizde kamu sektöründe  uygulanan modeli ile ‘‘stratejik planlama’’ Devlet Planlama Teşkilatı tarafından şu özellikleri 

ile benimsenmiştir (DPT, 2006:7-9); 

(1) Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır. 

(2) Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder, değişimi destekler ve değişimi planlar. Dinamiktir 
ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. 

(3) Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. 

(4) Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler 

yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel 

kararları ve eylemleri üretmesidir. 

(5) Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, 

değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. 

(6) Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak 

desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin 

katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz. 

(7) Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır. 

(8) Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. 

(9) Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi 

ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir.  

(10) Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık 

bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir. 

Stratejik planlamanın ürünü olan ‘‘stratejik plan’’, 24.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununda şöyle tanımlanmıştır: “Stratejik plan: Kamu kurum ve kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, 

temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder” (KMYKK, 2003). Stratejik mekânsal plan ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından;  

‘‘Ülke kalkınma politikaları, bölgesel gelişme stratejileri ile bölge plan kararlarının mekânsal 

organizasyonunu sağlayan; ülke ve bölge düzeyindeki politika ve kararları alt kademe planlara aktaran; 

doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mekânsal stratejileri belirleyen; 

sektörel kararları ülke düzeyinde mekânsal boyutlarıyla bütünleştiren ve uyumlaştıran; kentsel ve kırsal 

yerleşmeler, ulaşım sistemi ile sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri 

belirleyen; yatırım yerlerinin belirlenmesi konusunda yönlendirme sağlayan; ülke düzeyinde ve bölgeler 

düzeyinde şematik ve grafik dille hazırlanan, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plan’,’ 
olarak  tanımlanmıştır (https://mpgm.csb.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.09.2018). 

Burada, stratejik planlamaya ve sonucunda ortaya çıkacak stratejik plana, Türkiye özelinde, hem genel hem mekânsal 
boyutta kavramsal bir çerçeve çizildiği ve sınırların belirlendiği görülmektedir. Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun ilgili maddesi incelendiğinde; stratejik planlamanın temel taşı kabul edilen işbirlikçi ve çok aktörlü 
modele vurgu yapılmadığı, stratejik planın geleneksel planlama anlayışının dışına çıkarılamadığı görülmektedir.  

Devlet Planlama Teşkilatı’nın stratejik planlama ilkeleri arasında yer verdiği ‘‘katılımcı bir yaklaşım’’ ilkesinde ise 
katılımcılar; kuruluşun en üst düzey yetkilisi ile, ilgili taraflar, diğer yetkililer, idareciler ve her düzeydeki personel olarak 

ifade edilmiş, sözü geçen katılımcıların ortak çabası ve desteği olmadan stratejik planlamada başarı sağlanamayacağı 

belirtilmişse de ilgili taraflara yönetsel bir rol biçilmemiştir (DPT, 2006:7-9).  
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Yine; 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, büyükşehir belediyelerinin görev ve 

sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin aşağıda yazılı ilgili bentlerinde, belediyelere çok geniş sorumluluk alanı tahsis 
edilerek, yönetişim ve çok aktörlülük olgularına yer verilmediği ve stratejik mekânsal planlama yaklaşımının somut 

değerlerinin dışarıda bırakıldığı görülmüştür.   

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7. 

maddesi ilgili bentleri; 

(1) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık 

hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, 

(2) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak 

uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama 

imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını 

aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan 

ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya 

yaptırmak, 

(3) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve 

onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar 

uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak,  

(4)  Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma 

hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen 

her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 

güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 

belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, 

(5) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, 

bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan 
yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını 

belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara 

numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, 

(6) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama 

alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre 

kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, 

yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı 

atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 

hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi 

ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek 

veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapmak, 

(7) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis 

araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, 

(8) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, 

kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları 

pazarlamak, 

(9) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları 

büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği 
vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama 

yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını 

yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın 

gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.  

2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun stratejik mekânsal planlamanın alanına giren konularla 

ilişkili 14. ve 18. Maddelerinin ilgili bentleri ele alındığında; madde 14, (a) bendinde;  

‘‘Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 

coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
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kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır’’,  

hükmü ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile aynı paralelde ilerlediği görülmektedir. Ayrıca söz konusu 

kanunun Belediye meclisine verilen görev ve yetkilerini tanımlayan 18. maddesi (a) bendinde; belediye meclisinin 
‘‘Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 

görüşmek ve kabul etmek’’ ile yetkilendirildiği, yanı sıra, (c) bendinde; ‘‘Belediyenin imar planlarını görüşmek ve 

onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek’’ hükmü ile hiyerarşik yapı içerisinde 

yerini aldığı görülmektedir. 

Bir diğer yerel yönetim birimi olan İl Özel İdareleri’nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 5302 sayılı İl Özel 

İdareleri Kanununda, İl Özel İdareleri’nin görev ve yetkileri;   

‘‘Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun 

önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme 

yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, 

acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park 

ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında’’  

yapmak olarak madde 6, (a) ve (b) bentlerinde sıralanmıştır. ‘‘Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel 

idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak’’ ile ‘‘Belediye sınırları il sınırı 

olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek 
ve karara bağlamak” ise madde 10, (a) ve (c) bentlerinde il genel meclisinin görev ve yetkileri olarak ifade edilmiştir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu birlikte değerlendirildiğinde, 5216 sayılı 

kanunda büyükşehir belediyesine ‘‘çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapma ve yaptırma’’ yetkisi tanındığı, ancak 
çevre düzeni planını yapmaya yetkili olup olmadığının yada hangi kuruma yetki tanındığının belirtilmediği, buna ait 
düzenlemenin; İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ilgili kısmında ‘‘İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, 

büyükşehirlerde,  büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır", şeklinde hükme 

bağlandığı görülmüştür. Burada bir yönetim birimine verilen yetkinin başka bir yönetim birimini düzenleyen kanun 

içerisinde yer alması hukuken doğru bir uygulama olarak değerlendirilememektedir. Bunun ötesinde içerik olarak; çevre 

düzeni planının idari sınırlara göre, yani büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesi, dışında ise il özel 

idaresinin yetkisinde olması, mekânsal planlama açısından sonuca götürecek bir yaklaşım değildir. Üst ölçekli planlamanın 

hem fonksiyonel hem de yönetimsel olarak bütünlük gerektirdiği, bir noktada bitip, hemen yanında yeniden 

başlayamayacağı bilinen bir olgudur. 

3194 sayılı İmar Kanunu 5. maddesinde planlama ile ilgili olarak; nazım imar planı;  

"varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral 
durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 

bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının 

gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları 

göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla 

açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan", 

olarak, yanı sıra uygulama imar planı; 

‘‘tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına 

göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için 

gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile 

gösteren plan’’  

olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kanunun 6. maddesinde; ‘‘Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge 

Planları" ve "İmar Planları", imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır’’ 

hükmü ile planlar, temelde bölge ve imar planı olarak iki kategoriye bölünmüş, ancak bölge planına, aynı kanun 5. 

Maddesinde yer verilmeyerek tanımının ne olduğu belirsiz bırakılmıştır.  

Kanunun, planların hazırlanması ve yürürlüğe konmasına dair düzenleme yapan 8. maddesi (a) bendi, bölge planlarının 

hangi merci tarafından yapılacağını; ‘‘sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel 
hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde  
Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır" şeklinde açıklamıştır. Burada, ‘‘gerekli görüldüğü hallerde’’ ibaresi ile 

bölge planlarının her koşulda yapılması gerekliliği göz ardı edilmiş ve süreklilik esas alınmamıştır. Ayrıca gerekli görülen 

hallerin hangi haller olduğu açıklanmayarak uygulamada başıboşluğa meydan verilmiştir. Aynı maddenin (b) bendinde 

imar planları için ‘‘…mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları 
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içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır’’ denilmektedir. Burada 

‘‘mevcut ise’’ ifadesi ile bölge veya çevre planının olmaması durumu da varsayılmaktadır.  

3194 sayılı İmar Kanunu’nun planlama ile ilgili 5. maddesinde sayılan tanımlar içerisinde mücavir alanın; ‘‘imar mevzuatı 

bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan’’ alan olduğu belirtilerek, imar dışında diğer 

bakımlardan hangi mercinin sorumluluğunda olduğu, ne adı geçen kanunda belirtilmiş ne de belediye kanununda bununla 

ilgili bir düzenleme öngörülmüştür. Oysa imar hizmeti sağlanan bir alanda, sosyal hayat kaçınılmaz olduğundan diğer 

belediye hizmetlerinin de ilgili belediyelerce sağlanması gerekliliği aşikardır.  

3194 sayılı İmar Kanunu’na ek yapılan maddelerde; ‘‘Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, 

çevre düzeni planları ve imar planları kararlarına" (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) uyulacağı, ‘‘mekânsal strateji planları, 

çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi 

ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne’’ (Ek cümle: 18/6/2017-7033/29 md.) tabi olunacağı, Bakanlığın "ilgili idareler, 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan mekânsal planlamaya, harita ve parselasyona, etüt 

ve projelendirmeye, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlemeye, enerji kimlik belgesi hazırlanmasına ilişkin iş ve 

işlemler ile yapı malzemelerini; denetlemeye, aykırılıklar hakkında işlem tesis etmeye, aykırılıkları gidererek mevzuata 

uygun hale getirmeye yönelik değişiklik yapmaya ve onaylamaya, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım 

kararı almaya ve yıkımı gerçekleştirmeye, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı vermeye yetkili" (Ek: 12/7/2013-6495/73 
md.) olacağı belirtilerek, mekânsal planlamanın ve mekânsal strateji planlarının adı geçirilmiş ancak içeriği belirsiz 
bırakılmıştır.  

Yalnızca, ‘‘uygulamaya ilişkin kararlar, yörenin koşulları, parselin bulunduğu bölgenin genel özellikleri, yapının niteliği 

ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye etkisi dikkate alınarak ve ölçüleri verilerek Bakanlıkça belirlenen 

esaslara göre uygulama imar planında belirlenir’’ (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) ek maddesinde stratejik planlama 
ilkelerine yönelen bir planlama modeli görülmektedir. 

Bunun dışında; 3194 sayılı İmar Kanunu başka bir ek maddesinde;  

‘‘belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara 

ait arsa ve arazilerin, ilgili kuruluşlardan gerekli görüş (belediye) alınarak çevre imar bütünlüğünü  
bozmayacak  imar tadilatları ve mevzi imar planlarının ve buna uygun imar durumlarının Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle 
yürürlüğe’’ 

gireceği ifade edilmiştir. Burada adı geçirilen mevzi imar planlarının da ne olduğu konusunda açıklama eksik bırakılmıştır. 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılında gündeme getirdiği, 

Planlama ve İmar Kanun Tasarı Taslağı kanunlaşmamış olmasına rağmen içeriğinde barındırdığı stratejik planlama olgusu 

bakımından önemlidir. Söz konusu taslakta planlar; "Ülke Mekânsal Politika Planı, Bölge Planı, Çevre Düzeni Planı, İmar 

Planları ve Kırsal Yerleşme Planı’’ olarak 5 gruba ayrılmıştır.  

Planlama ve İmar Kanun Tasarı Taslağı’nın 8. Maddesinde; Ülke Mekânsal Politika Planı, ‘‘kalkınma planlarıyla uyumlu 

olarak, gerekli genel ve kısa, orta ve uzun vadeli ulusal politikaları ve bölgesel gelişme politikalarını, hedefleri, ilkeleri, 

stratejileri ve uygulama araçlarını belirleyen; uygulama programlarına sahip kapsamlı rapor ve eklerinden oluşan plan’’ 

olarak stratejik mekânsal plana yaklaşan bir tanım ile açıklanmıştır. Ayrıca, söz konusu plan için; ‘‘Bakanlıkça, ilgili tüm 

bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversiteler ve meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının da etkin 

katılımı sağlanarak hazırlanır ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın da olumlu görüşü alınarak onaylanmak üzere 

Yüksek Planlama Kuruluna gönderilir", denilerek işbirlikçi ve çok aktörlü bir modelin önü açılmıştır.  

9. Maddesinde, Bölge Planı;  

‘‘Kalkınma Planları ve Ülke Mekânsal Politika Planına uygun olarak, metropoliten bölgeler, planlama 

kriterleri açısından bütünlük gösteren veya birden fazla ili içine alan; bölge düzeyinde sürdürülebilir 

kalkınmayı ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen; sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, 

yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri ve uyumunu, yatırımların, faaliyetlerin ve alt yapının 

mekânsal dağılımını ve gerektiğinde yer seçimini belirleyen; uygulama araçları ve programına sahip 

kapsamlı rapor ve eki Bölge Gelişim Şeması’ndan oluşan stratejik plan’’,  

şeklinde tanımlanmıştır. 10. Maddesinde, Çevre Düzeni Planı; 

‘‘Çevre Düzeni Planı, il bütününde ve yerel kalkınma ekseninde hazırlanan; fiziki, sosyal ve ekonomik 

gelişmeye; ana ulaşım, altyapı, yatırımlar ve yerleşmelere dair genel arazi kullanımı ve gerektiğinde yer 

seçimine; ve ayrıca, doğal, tarihi ve kültürel kaynakların korunması ve geliştirilmesine dair strateji ve 

kararların bu Kanun amacı doğrultusunda belirlenmesi, sürdürülebilir ve planlı bir biçimde 

gerçekleştirilmesine yönelik, idareler ve disiplinler arası uyumu da sağlayan, uygulama araç ve 

programlarına sahip kapsamlı rapor ve eklerinden oluşan plan’’,  
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olarak ifade edilmiştir. Yine 8. Madde ile benzer şekilde; "kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, sivil toplum 
kuruluşlarının ve halkın etkin katılımı sağlanarak’’ hazırlanacağı hüküm altına alınarak katılımcı bir model öngörülmüştür. 

11. Maddesinde, İmar Planı;  

"yöre halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya; doğal, kültürel ve tarihi değerleri korumaya ve 
geliştirmeye; sağlıklı, güvenli ve afetleri azaltıcı bir yerleşme ve yapılaşmaya; yaşam kalitesini artırmaya ve 

yerel kalkınmaya dair ilke, karar ve uygulama araçlarını öngören; nazım imar planı ve uygulama imar planı 

olmak üzere hazırlanan plan’’ olarak tanımlanmıştır.  

Nazım İmar Planı;  

‘‘onaylı haritalar üzerine kadastro durumu, afet harita verileri işlenmiş olarak; yerleşme alanlarının gelişme 

yön ve büyüklükleri, genel arazi kullanım biçimleri, başlıca bölgeleme kararları, bölgelerin gelecekteki nüfus 

yoğunlukları, yapılaşmanın genel özellikleri ve ulaşım sistemleri gibi konularda; ilke ve kararları belirleyen; 

yöresel özellikleri gözeten, uygulama imar planları ve plan uygulamalarının etaplarını gösteren, 1/2000 veya 

1/5000 ölçekte düzenlenen, araştırma raporu, plan notları, detaylı açıklama raporu ve eklerinden oluşan 

plan’’ olarak tanımlanmıştır. 

Uygulama İmar Planı;  

‘‘onaylı halihazır haritalar üzerine kadastro durumu, afet harita verileri işlenmiş olarak; Nazım İmar Planı 

ana kararlarını, imar programlarına esas olacak uygulama etaplarını; yapı adalarını, nizamlarını, büyüklük 

ve ölçülerini; yollar ve eğimleri, köprüler, geçitler, meydanlar, yöresel mimari, peyzaj düzenleme alanları, 

siluet özellikleri ve kıyı kenar çizgisi gibi mekanı biçimlendiren karar ve bilgileri ayrıntıları ile gösteren, 

gerektiğinde alanın özelliğine göre kentsel tasarım projelerini de içeren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen, 

araştırma raporu, plan notları, detaylı açıklama raporu ve eklerinden oluşan plan’’ olarak 
tasniflendirilmiştir.  

12. Maddesinde, Kırsal Yerleşme Planı;  

"en az bir kırsal yerleşme ve civarını kapsayan; kırsal alanda yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik olarak 

ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal değerlerin sürdürülebilir biçimde korunması geliştirilmesi ve sağlıklı, 

güvenli ve afetleri azaltıcı bir çevre ve yapılaşmanın sağlanması için hazırlanan, sosyal ve teknik alt yapı 

ihtiyaçları kırsal yaşam biçimine göre tasarlanan ve raporu ve eklerinden oluşan plan" olarak 
tanımlanmıştır. 

Görüldüğü üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda eksik bırakılan tanımlar ve stratejik planlama modelini destekleyen 

katılımcı hükümler kanun tasarısı taslağı içerisine yerleştirilmiş olsa da, taslağın hazırlanması üzerinden geçen 13 yıllık 

süreçte, idari yapılanmanın da köklü bir değişimden geçtiği göz önüne alınarak, tasarının güncellenmesi ve mevcut 

durumun ihtiyaçlarına cevap verebilir şekilde yeniden gündeme getirilmesi kaçınılmazdır. 

 

SONUÇ 

Tarihsel süreçte, bir yöntem olarak stratejik planlama; küreselleşmenin getirdiği değişen rekabet koşulları ve diğer piyasa 

şartlarına bağlı olarak, başarılı bir pazar payı yakalamak için kar amaç güden kuruluşlarca ticari amaçlarla uygulanmaya 

başlanmış olsa da esnek ve katılımcı bir planlama yaklaşımını olmadan bürokratik tıkanıklıkların sonuçlandırılamayacağı 

ve ilerleme sağlanamayacağı kamu sektörünce deneyimlendiğinden, günümüz dünyasında kamusal alanda da planlama 
süreçlerine dahil edilmiş ve kendisine önemli bir yer edinmiştir.  

21. yüzyılın gelişen ve değişen dinamiklerinde, gerek özel sektörde kalıcı ve başarılı kar politikalarının üretilmesi, gerek 

kamu sektöründe sunulan hizmetlerde etkinlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması ancak stratejik planların oluşturulması ve 

uygulanması ile mümkün gözükmektedir. Söz konusu stratejik planlamaların kentlere uygulanış biçimi olan stratejik 

mekansal planlama modeli, ülkemizde, teorik bakımdan üzerinde çalışılmış olsa da mevcut yasal düzenlemelerde hak ettiği 

düzeyde yerini alamamıştır. Yürürlükteki yerel yönetimler ve imar mevzuatının stratejik mekansal planlama yaklaşımından 

uzak olması bir yana, geleneksel planlama anlayışı içinde bile planlama hiyerarşisini ve bütünlüğünü sağlayamadığı 

görülmektedir.  

İmar ve şehirleşme konusunda değişik kanun tasarıları hazırlandığı ve kamuoyunun gündemine sunulduğu ancak 
kanunlaşma sürecinin bir türlü gerçekleşemediği bilinen bir gerçektir.  Yürürlükteki yasaların, günümüz koşullarına cevap 

verebilecek yetkinlikte olmayışı; günlük, noktasal, bazı kentsel rant odaklarının yönlendirdiği planlama kararlarının 

alınmasına meydan vermektedir.  

İmar ve planlama ile ilgili, bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken konularda farklı kanunlar çıkartılması, mevzuatı 
birbirinden kopuk ve içerdiği çelişkilerle içinden çıkılmaz hale getirilmekte ve bunun sonucunda kamu zararı oluşmaktadır. 

Ülkemizde birçok konuda reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapılırken, planlama konusunda ihmalkâr davranılması 

ülke kalkınması olgusuyla ters düşmektedir. Gerek yerel yönetimler mevzuatındaki gerek imar mevzuatındaki eksikliklerin 
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ve yanlışlıkların yeni kamu yönetimi anlayışı içerisinde ivedilikle giderilmesi ve kapsamlı bir şekilde yeniden 

düzenlenmesi gerekmekte, aksi takdirde ülkemizin kentsel ve kırsal yerleşim alanlarını yaşanamaz hale geleceği 

öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Sanayileşme sonrası doğal bir sonuç olarak ortaya çıkan nüfusun büyük çoğunlukla kentsel alanlarda 

yoğunlaşması, yeni neslin de çoğunlukla kentsel alanlarda yaşamlarını sürdürmesini gerektirmiştir. Bu hızlı 

kentleşme ve kentsel mekanlarda büyüme zorunluluğu birçok zorluk da oluşturmuş bu durum mekanlara da 

olumsuzluk olarak plansız, çarpık kentleşmenin oluşumu çocukların psikolojisine aksi tesir yaparak onların 

hayata tutumlarını, davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bir çocuğun toplumun bir bireyi olmasında 

yani sosyal gelişiminde çocuğun fiziksel çevresinin de büyük bir önemi vardır. Çocukların da kendini bir 

topluma ait olma, bağlanma, saygınlık ve kendini kanıtlama yani yeteneklerini geliştirmesine dolayısı ile 

önemli insani ihtiyaçlarını gidermesine olanak veren oyun, mümkün olan birçok tanım ve fonksiyonu 

açısından incelediğimizde, çocuğun fizyolojik gelişmesine, yaşamı daha iyi anlamasına, topluma katılımına 

 sosyalleşmesine), kişiliğini oluşturabilmesine olanak vermektedir. Kent yaşamı içerisinde çocukların bir 

arada olması için belediyeler tarafından tahsis edilmiş olan oyun alanları bu araştırma kapsamında ulaşımın 

yaya veya taşıtla olması bakımından farklılığı incelenmiştir. Araştırma kapsamı içinde kentsel yaşamdaki 

oyun alanları nelerdir, bu alanlara gelen çocukların ulaşımı nasıl olmalıdır, ulaşımdaki farklılık çocuk 

iletişiminde ve eğitiminde neleri farkettirir, bu bağlamdaki dikkat edilecek hususlar neler olabilir sorularına 

cevap aranmış ve çocuklar için parklara ulaşım yollarında olabilecek eğitim ve iletişim türüne farkındalık 

yapacak şekilde konu irdelemesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun Parkı, Çocukta İletişim, Şehir Yaşamı. 

 

ABSTRACT 

As a result of industrialization, the population emerged as a natural result, mostly concentrated in urban areas, 
and the new generation, mostly in urban areas, needed to survive. This situation has also created many 
difficulties in the need for rapid urbanization and growth in urban spaces, which adversely affect sun planned, 
distorted urbanization as a result of negative attitudes and behaviors towards children's lives by making a 
negative impact on the psychology of children. A child's physical environment has a great importance in the 
social development of society as a person. The game, which allows children to meet their important human 
needs due to the development of their abilities, which is to self-belong to a society, to connect, to respect and 
to prove oneself, allows children to develop physiological development, to understand life better, to 
participate in society (socialization), to form their personality. Within the scope of this study, the play are as 
allocated by municipalities to be children together in urban life were examined in terms of the difference 
between the transportation being on foot or by car. Within the scope of their search, what are the play areas in 
urban life, what should be the transportation of children coming to these areas, what difference in 
transportation makes in child communication and education, what should be taken into consideration in this 
context, and how to raise awareness about the type of education and communication that can be used for 
children in. 

KeyWords: Child, Game Park, CommunicationInThe Child, Urban Life. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz şartlarında yerel yöntimlerdeki belediyelerin çocuklar için sağlamış oldukları oyun parklarının miktar olarak artış 

gösterdiğini görüyoruz.  Bu tür olanakların çocuklara ve ailelere sağlanmasının katkıları olmakla birlikte bu tür alanlara 
gereksinimler her geçen gün artmakta ve sunulabilecek olanaklar konusunda çözüm aranmaktadır. Bu bağlamdabu 

çalışmada yerel yönetimlerdekihâlihazırdaki parklar ilgili alanyazından yararlanarak derlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 

çocuğun belirli bir parka ulaşımını sağlama noktasında seçilen ulaşım yöntemleri irdelenmiştir. 

Kent yaşamıyla birlikte yapılaşmanın artması, dikey yapılaşmanın çoğalması,  kentlerdeki nüfusun yoğunluğu,  paralel 
olarak eşlerin çalışma oranlarının da artmasına sebep olmuştur. Yaşam şartlarının zorlaşması hem anne hem babaları 
çalışma yaşamına itmekte, ebeveynler tarafından çocuklara ayrılan zaman miktarının azalmasına yol açmaktadır. Bu durum 
ebeveynlerin çocuklarına ayırdıkları kısıtlı zamanın dolu dolu yaşanması ve kaliteli yaşanması durumunu gündeme 
getirmektedir. Şehirleşmeyle beraber oyun imkânlarının azalması ebeveynleri bu kısıtlı zamanı değerlendirmeleri açısından 

parklara yönlendirmektedir. Böylelikle birer ihtiyaç haline gelen oyun parklarına talep artmaktadır. Bu bağlamda yerel 

yönetimler çerçevesinde belediyeler insanlara oyun parkı hizmetleri sunmaya çalışmaktadırlar. Parklara ulaşım konusunda 

ise ebeveynlerin ulaşım yöntemleri değişim göstermektedir. Tercih ettikleri ulaşım stillerine göre çocuklarıyla iletişim 

miktarları da değişmekte bu durum da çocukların duygu, düşünce ve de davranışlarını etkilemekte böylelikle çevre ile olan 

iletişimlerine yansımaktadır. Dolayısıyla bu çalışma çerçevesinde kent yaşamında yaygınlık oranları giderek artış 

göstermekte olan çocuk oyun parklarına yönelik ulaşım sağlanırken ebeveynlerin ulaşım yöntemlerinin çocukların iletişim 

davranışlarına etkilerinin neler olabileceğine ilişkin güncel kaynaklar ve ilgili literatürdoğrultusunda irdelenmesi 
amaçlanmıştır. 

 

2. ÇOCUKTA İLETIŞIM 

İletişim, bir kişiden diğer kişiye bilgi ve ortak anlayışı iletme süreci olarak ifade edilmektedir(Lunenburg, 2010:1). İletişim, 

iki birimin birbiri ile ilişkili bir biçimde mesaj alışverişi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanimda yer alan dört kavram; 

birim, birbiri ile ilişkili olma, mesaj ve alışveriştir. Bu kavramlar kısaca; birim: karşılıklı olarak mesaj alışverişi içinde 

bulunan insan, hayvan veya makinenin her biri 'iletişim birimi' olarak değerlendirilir. Bu iletişim birimleri kaynak birim ve  
hedef birim olmak üzere iki biçimde incelenmektedir. Kaynak birimmesaj gönderen yani mesajın kaynaklandığı ve 

oluştuğu birim olup; hedef birim mesajın gönderildiği birim olarak ele alınmaktadır. İkinci olarak değerlendirilen kavram 

olan birbiri ile ilişkili olma,iletişiminsağlanabilmesi açısındanhem alınan hem de verilen mesajların birbiri ile ilişkili 

olmasını ifade etmektedir. Üçüncü kavram olan mesaj, bireylerin karşılıklı olarak konuşurken birbirlerine yönelik söylemiş 

oldukları sözler, mesaja bir örnek teşkil eder. Mesajlar mutlaka sözlü değildir aynı zamanda el ve kol hareketleri, yüz 

ifadeleri, oturma ve duruş biçimleri de birer mesaj içermektedir. Mesaj, kaynak birimde yer alan içeriğin, bir seçim 

sürecinden geçirilerek ifade edilmesi olarak değerlendirilmektedir. Bu kaynak birimde yer alan içerik, duygusal veya 

düşünsel bir nitelik taşıyabilmektedir ancak; seçme sürecinin olmadığı otomatik tepkiler olarak değerlendirilmemektedir. 

Son kavram olarak alışverişle anlatılmak istenen ise, iletişim tek yönlü bir süreç değildir yani tek başına alış veya sadece 

veriş değildir her ikisinin sağlanması gereken iki yönlü bir süreci kapsamaktadır. Bu bağlamda iletişim sağlanabilmesi için 

bir mesaj alışverişinin olması, yani iki yönlülüğün sağlanması gerekmektedir. Kaynak birimden gönderilen mesaja karşılık 

olarak, hedef birimden verilen 'cevap mesaja', geri-iletim ismi verilmektedir  Cüceloğlu, 1997:68-71). 

Günlük yaşamımızdaki aktiviteler arasında iletişim önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlar yeni insanlar ile tanışma, 

açıklamalarda bulunmak, yönlendirme yapmak, tavsiyeler almak, düşüncelerini paylaşmak gibi bir takım farklı sebeplerden 

dolayı iletişim kurmaktadırlar. Fakat iletişimin ana nedenini bilgi almak veya paylaşımda bulunmak oluşturmaktadır 

(Kamaruddin vd., 2012:1818). İnsan hayatının herbir dönemi açısından önemli bir gereksinim olan iletişimin temelleri 

çocukluk döneminde atıldığı için bu bağlamda çocukla iletişim gündelik önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan 

ebeveynlerin iletişimi sağlaması gerekmektedir. 

Çocukla iletişim açısından ebevynlerin görevleri tartışılmaz önemlidir bu bağlamda Ebeveyn-çocuk iletişimi neden 

gereklidir? sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu soruya ilişkin cevaplar Runcan, Constantineanu, Ielics ve Popa tarafından 

formüle edilmeye çalışılmıştır. Bu cevaplar; iletişimin olmaması halinde aile işlevlerinin işlevsel hale getirilemeyeceği; 

iletişimin, ebeveynler ve çocuklar arasında ilişkileri kurduğu ve devamlılığını sağladığı; iletişim yolu ile sağlanan geri 

bildirimlerle, ebeveynler ve çocuklar arasındaki etkileşimin daha güçlü ve etkili hale geldiği; iletişim yoluyla, motivasyon 

sürecinin temeli açısından ebeveynlerin çocukların gerçek ihtiyaçlarını tanımlayabildiklerini, bilmesi ve tatmin 

edebilmeleri; ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimde, her iki taraf arasında adil ve etkili ilişkilerin olması, anlayış ve 

karşılıklı kabulün oluşturulmasına önemli ölçüde katkıda bulunmasını sağlamaktır şeklindedir. Dolayısıyla, ebeveyn ile 

çocuk arasındaki iletişimi kapsamayan ilişkinin bir yönü bulunmamaktadır. Ancak, çağdaş ailedeki durum, ebeveynin ya da 
çocuğun iletişim sürecine girmesi, dâhil olmaması değil;  nasıl bir iletişim kuracaklarını bilip bilmedikleri veya 

gönderdikleri mesajın diğerlerine ne istediklerini anlatmak açısından başarılı olup olmadıkları şeklindedir. Çocuğun, bir 

mesajın gerçek manasını 'yakalamaması' durumu ebeveyne ait bir sorumluluk olarak görülmektedir  Runcan vd., 
2012:905). Bu bağlamda ebeveynler sorumluluklarını bilmeli çocukları ile iletişim konusunda çocuklarına yön vermelidir. 

Bu süreci kaliteli hale getirmeye çalışmalılardır. 
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Çocuklar ile olumlu anlamda iletişimi sağlamak, özgüvenlerini, kendilerine olan değerlerini ve başkalarıyla iyi ilişkiler 

geliştirmelerini katkılar koymaktadır. Ayrıca, ebeveynler açısından hayatın çocuklarla birlikte daha keyifli bir hale 

dönüşmesine yardımcı olur. Olumlu iletişim, çocuğa saygıya dikkat çeker ve konuşma ve dinlemeyi de içinde 

barındırmaktadır. İletişim, söylediklerimizi ve nasıl söylediklerimizi ifade etmektedir. Olumlu iletişim, ilişkilerin, 

işbirliğinin ve değer hislerinin beslenmesine sebep olmaktadır. Kötü iletişim ise, çatışmalar, çekişmeler ve değersizlik 

duygularına yol açabilmektedir. Yetişkinler bazı durumlarda, çocuklarla olumlu iletişim kurmakta zorlanabilmektedirler bu 

bağlamda ebeveynlerin çocuklarla iletişimini geliştirmenin yolları üzerine odaklanmalıdırlar  Harrelson, 2009). Buna 
ilişkin olarak  uzmanlar tarafından iletişimin, kazanılmış bir davranış ve beceri ürünü olduğu; Bu becerinin temellerinin 

okulöncesi zamanlarda  sağlandığı taktirde gelişimlerin hızlı  bir biçimde meydana geleceği vurgulanmaktadır  Bayrakçı, 
2007:2'den akt.: Önder vd., 2015:2). Bu durum ebeveynlerin iletişime ilişkin davranışları kendileri uygulayarak çocuklara 

model olmalı ve onlara erken yaşlardan itibaren kazandırmaya öncelik vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Aile içinde iletişimin sağlanması çocuk gelişimi açısından önemli bir değere sahiptir.İnsanların hem kendisini hem de 

çevresini anlayabilmesi açısından iletişim kurması önemlilik ve gereklilik göstermektedir. Ailelerin çocuğu etkin olarak 

dinlemesi, çocuğa karşı karşı dürüst olması ve de açık olması onların duygularını, düşüncelerini etkin biçimde ifade 

etmesini sağlamaktadır. Aile içerisinde çocuk bir birey olarak görülmezse, kuşak çatışmalarının meydana gelerek iletilerin 

çözümlenememesi, duyguların ve düşüncelerin açık olarak ifade edilememesi, rahat biçimde konuşulamaması gibi bir 

takım kişiler arası iletişim problemleri aile içindeki iletişime olumsuz etkiler gösterebilmektedir. Gelecek hayatta yetişkin 
konumda olacak çocukların gelişimlerinin sağlıklılığı açısından aile içi iletişim ortamına önem verilerek bu konunun 
irdelenmesi gerekmektedir  Şahin ve Aral, 2012:55). 

 

3. KENTSEL YAŞAMDA PARKLAR 

Park tanım olarak, pasif-aktif eğlence ve dinlenme imkânı bir arada sağlayan, kentlinin çeşitli semtlerine ve çevresine 

yapılmış sakinlerine, sosyalleştirici, özel olarak yapılmış olan yeşil alanlar belirtilebilir  Tanrıverdi, 1987:371'den akt.: 
Emür ve Onsekiz, 2007). Kültür odak noktaları tanımı olarakbireylerin görüşüp tanışması, kültür alışverişi 

imkânınınbulunması, toplumdaki sosyal iletişim fırsatı ve devamlılığınıgerçekleştirmesi vurgulanmaktadır  Boyacı, 
2010:17). 

Tablo 1. Parkların Ulaşım, Etkin Faaliyetleri Açısından İdeal Standartlar 

Parklar Ulaşım Durumu EtkinFaaliyetler 

Çocuk Parkları 
Ulaşıma uzak, trafik zorluğunun 

olmadığı, evden izlenebilir bir 
yerdedir. 

Çocukların aktif oyun faaliyetlerine katılmalarına olanak 

sağlayan, yaşlarına göre yeteneklerini geliştirebilmesi için bitki 

örtüsü yanında, büyük boy motor ve denge becerilerini geliştirici 

oyun araçları bulunur. 

Sportif Alanlar Ulaşıma yakın, kent etrafındaki 

havadar mekanlar olmalıdır. 
Amatörce veya profesyonel tarzda çeşitli spor aktivitelerinin 

yapılabildiği alanlardır. 

Mahalli Park 
Alanları 

Ulaşım ağına yakın, evler arasındadır. Bütün mahalleye hizmet eden piknik, çay ve gezi mekânı ile 
bisiklet sürme ve çocuk park imkânları olan mekânlardır. 

Semt Parkları 
Park içi oto trafiği kısıtlı tutulmalı 

kentin doğal mikro klima özelliğini 
gösterir konumda olmalıdır. 

Mahalle parklarına ilave olarak, botanik bahçesi, balık tutma, 
kültürel faaliyetlerin yapılabildiği müze, kütüphane, spor vb. 

kuruluşları ile mahalli hizmet parklarıdır. 

Kentsel Parklar 
Ulaşım ağı park içerisinden geçebilen 

topoğrafik yönden çeşitlilik gösteren 
doğal alanlar olmalıdır. 

Kentin açık yeşil alan dokusunu belirleyen semt parklarına ilave 
olarak konser ve fuar yerleri ile hayvanat bahçesi, at gezinti 

yolları vb. kuruluşları da bulunarak kente hizmet eden parklardır. 

Bölge Parkları 
Kolay ulaşım imkânı olup doğal 

özellik gösteren, mevcut su kaynağı 
olan yerlerdir. 

İçerisinde kalma imkânı olup, kış sporlarına imkân veren 
alanlardır. 

Milli Park alanları 
Ekolojik özellikli, doğal, nadir 

yerlerdir. 

Yoğun kullanımın zararlarından korumak için özel korumaya 
alınmış balık tutma, dağ yürüyüşü, binme ile kamp imkânları 

bulan mekânlardır. 

Kaynak: Tümer, 1976; Yıldızcı, 1982; Bakan ve Konuk, 1987; Türel, 1988'lardan akt.: Emür ve Onsekiz, 2007:373. 
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Batı kentleri ile Amerika’da parklar restore edilerek kent merkezlerinde konumlandırılarak yeni tür fonksiyonlar 

göstermişlerdir. Değişen toplum ve kentin, doğaya yaklaşım ihtiyaçları ile paralel olarak kent parklarının işlevleri gelişerek 

değişime uğramıştır. Gelişim süreci incelendiğinde çevresel durumdan ziyade sosyal öğelerin etkisinin ağırlığı daha yoğun 

olmuştur (Panagopoulos, 2008'den akt.: Kurtaslan, 2017:745).  

Kent tasarımında sosyal unsurlardan biri olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan son yıllarda ön plana çıkmış olan 

Çocuk dostu kent tanımına göre çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine destek verecek öğelerle donatılmış bir kent olarak, 
çocukların sosyalleşmesinde önemli olan oyun fırsatları veren, yetişkin yararına olduğu kadar çocukların da birey olarak 

faydasının eşit oranda düşünüldüğü bir ortamda  çocukların kendilerini güvende hissetmeleri gelecekte o kentin faydasını 

da sağlayacak bireylerin yetişmesine katkı olacaktır (Churchman, 2003'den akt.: Tandoğan, 2014:32). 

Kent parkları vasıtası ile çocukların bir ihtiyacı olarak gerçekleştirdikleri oyun, çocuğun fiziksel gelişimi kadar, toplumsal 

yaşamı anlamasını, sosyal gelişimini, karakter oluşumuna ve nesiller arası kültürün gelişimi sağlayan bir araçtır (Uluğ, 

2007; Yavuzer, 2003'lardan akt.: Çukur, 2009:15). 

Oyunun önemine karşın ebeveynler, oyun alanları olarak güvensiz yapılar, bahçeler, yol kenarları durumlarını tehlikeli 

buldukları için dışarıda oyuna izin vermemeyi tercih edebilmektedir. Kent kapsamında kısıtlı açık alan sayısı, caddelerin 

güvensizliği, kentin çarpık tasarımı, çocukların gelişiminde önemli olan oyunu yapmalarına engel olmaktadır (Blakely, 
1994'den akt.: Koçan, 2012:316). Bu yüzden kent tasarımında oyun alanlarına güvenli ulaşımı önemseyecek şekilde 

tasarımların, düşüncelerin geliştirildiği, gerçekleştirildiği çocuk dostu kentlerin kapsamına göre düzenlemeleryapılmalıdır. 

Park içerisi ve dışarısında doğru yönlendirme sağlanması ulaşılabilirliği ve fırsatları artırması bakımından önemlidir 
(Lynch, 1984:134). İyi park tasarımı için kriterler olarak farklı seçenekteki “Aktiviteler”; bir arada olma fırsatı ile 

“Sosyallik”; parktaki oturma yerlerinin rahatlığı “Konfor ve imaj” ile yerleşim birimlerine mesafe kolaylığı ile 

“Ulaşılabilirlik” de önemlidir  Yücel, 2005:5). 

Oyun alanlarında nicelik kadar nitelik yani işlevselliği ve donanımı da önemli bir unsurdur. Oyun alanlarının mesafesi 

yönünde ailelerin genel tercihi 5-10 dk. yürüme mesafesi olması yönündedir (Veitch vd., 2006'dan akt.: Koçan, 2012:316). 
Avrupa Komisyonu Kentsel Denetim raporuna göre  Anonim, 2000): kentteki yeşil alanlara yürüme süresi ideal olarak 15 
dakika olarak verilmektedir. Diğer yeşil alan çeşitlerine göre ulaşım ve yürüme aralığı bakımından uygun kıstaslar şu 
şekildedir: “Çocuk bahçeleri-oyun alanlarına ulaşım mesafesi 400 m yürüme süresi 10 dakika,Semt-mahalle parklarına 
ulaşım mesafesi 800 m, yürüme süresi 20 dakika,Kent parklarına ulaşım mesafesi 1200 yürüme süresi 30 dakika” (Manlun, 
2003; Altunkasa, 2004; Aydemir, 2004'lardan akt.: Önder ve Polat, 2012:77). 

Çocukların dostu kent tanımına uygun olarak çocukların kendilerini güvende hissedecekleri ortam bakımından örnek 

çalışmalar incelendiğinde Amerika ve Kanada yanında Avrupa da Danimarka ve İngiltere’de çocukların okul ve ev 
arasında ulaşımlarını güvenli olması için yapılmış olan “Pilot Yellow School Buses (Sarı Okul Otobüsleri)”, “Walking 

School Buses (Yürüyen okul otobüsleri)”, “Travelingto School Initiative (Okula ulaşım girişimi)” “Safe Routesto School, 
SRTS (Okula güvenli rotalar)”, “Healthy Schools (Sağlıklı Okullar)” uygulamalar dikkat çekicidir (Troels, 2006; Newson 
vd., 2010; Osborne, 2005'lardan akt.: Tandoğan, 2014:28). Bu uygulamalarda amaç motorlu araç yerine çocukların yaya 

olarak yürüyerek veya bisiklet ile gitmelerini sağlayarak araçlar nedeni olan çocuk ölümlerine mani olabilmektir. Bunu 

teşvik etmek için Amerika’da uygulanan “Frequent Walker / Rider Programı” kapsamında çocuklara verilen kartta yaya 

veya bisiklet ile gelme durumunda işaretlemeler yapılmakta işaretlerin çokluğuna göre de hediye hakkı kazanmaktadırlar. 

İsveç’de de çocukların okul ve ev arası yürüyüş yapmaları veya bisiklet kullanmaları için teşvik amacı ile rotalar 

oluşturulmuş ailelere çocuklarını indirebilecekleri noktaları gösteren broşürler yapılmış ve öğretmenler de bu konuyu bunu 

teşvik etmiştir. Eylem planı çerçevesinde hazırlanmış olan broşür, harita, film gibi çalışmalar ilçeden okula yöneticiler ve 

öğretmenler, pedagoglar ile ebeveynlerin katılımı ile gerçekleşmiştir. “Walk ya da Bike Buses” adı verilen proje ile 

çocuklarına ya da diğer çocuklara eşlik ederek ebeveynlerin ya da çocukların birbirleri ile güvenli rotalarda motorlu taşıtlar 
yerine yürüme veya bisiklet ile ulaşımı tercih etmeleri yönünde teşvik edilmiştir. Sonuçlar hedefine ulaşacak şekilde 

okullara sadece otomobil ile ulaşım kullanımı %60 oranında düşmüştür. Yürümeyi ve bisiklet kullanmayı teşvik eden 

uygulamanın sonrasında Odense’de 1980'de yapılan bir projeyle okula gidiş-gelişlerde ortaya çıkan kazaların %82 azaldığı 
bulunmuştur (Osborne, 2005'den akt.: Tandoğan, 2014:28-29). Bu çalışmalardaki yaya yolu ve bisiklet ile ulaşımın  önemli 

sonuçlarından bir bulgu da 1985-2000 arasında 6-16 yaşında trafik kazallarında ölen ya da yaralanan çocukların sayısı ise 
%46 oranında azalmış olmasıdır (Jenson ve Hummer, 2002'den akt.: Tandoğan, 2014:28). 
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SONUÇ VE ÖNERİ 

Kentin içinde yaşayan bireylerin yoğunluklu beton yaşamları içerisinde yeşil alan ihtiyacının görselliğini sağlayan parklar 

aynı zamanda bireylerin birbiri ile iletişiminde de önemli bir rolü olarak sosyal iletişim duraklarıdır. Çocukların da ilgi ve 

gelişim alanlarından olan belediye kent parkları aynı zamanda çocukların ebeveynleri ile yapmalarında oldukça fayda 

bulunan iletişim için, özellikle ulaşım durumu değiştirilerek de önemli fırsatlar sunabilir. Parka arabayla giderken günümüz 

zor şartlarında velinin dikkati yolla meşgul olduğu için çocukla iletişim kuramaz ancaki elini tutup yürüyerek giden hem 

iletişim kurar hem de çocuğu kentsel yaşamda dikkat etmesi gereken hususlara göre bilinçlendirme noktasında fayda sağlar. 

Günümüz iş yoğunluklarına sahip ebeveynler, çocukları ile nitelikli zaman geçirme ve iletişim açısından eksikliklere 

sahiptirler. Bu bakımdan her zaman vakit bulamasa dahi bir ebeveynin ulaşım durumunu çocukla ilgilenecek şekilde yaya 

olarak yapmış olması hafta sonundan hafta başına daha nitelikli bir doyum ile başlamasına sebep olacaktır. 

Yakın mesafeli parklarda çocuk basit ve temel güvenlik algısını algılayamaz. Ama çocuk ebeveyni ile yürüyerek giderse 

ebeveyn çocuğun dikkat etmesi gereken trafik kurallarını uygulamalı dikkati onda olarak öğreterek güvenlik algısını 

öğretmiş olur.  

Ebeveynlerin çocukları ile iletişim noktasında doğrudan iletişim sağlaması araya başka engeller koymaması az da olsa 

nitelikli zamanı da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla ebeveynlerin buna bağlı özverilerde bulunmaları gerekmektedir. 

Parka iletişim halinde giden çocuklar sosyal anlamda geliştikleri için kendini iyi ifade ederi sosyallik kazanır. İletişimden 

yoksun olan çocuklar ise kendilerini soyutladıkları için çocuk parklarında da seçici olacak, geride kalarak sosyal fırsat 

ortamlarına girişim gösteremeyecektir. 

Belediyelere düşen bir görev olarak, park yaparken yanına otopark yerine ebeveyni ve çocuğun birlikte gelebilmelerine 

olanak sağlayan yürüyüş  parkuru, bisiklet parkuru oluşturması çocuk ile ebeveyni arasındaki etkileşimi artırmalarına 

yardımcı olacak olan bir düzenleme olacaktır. 

Ebeveyn ve çocuk her ne kadar gerekli düzenlemeye uygun olarak başbaşa olma durumları sağlansa bile bazı ebeveynlerin 

özel yönlendirmeli eğitimlere ihtiyacı görülebilir. Bu açıdan özel eğitim durumlarda rolünü görebilidiğimiz gezici öğretmen 

uygulaması belediye parklarında çocukla iletişim bakımından ebeveynlere rehberlik edebilir. Rehberlik ve bilinçlendirme 

çalışması aynı zamanda son yıllarda çocukların yoğun olunduğu bu alanlarda faaliyet gösterme eğiliminde bulunan pedofili 

suçlarına karşı da önleyici bir tedbir olarak önemli bir koruma görevi görebilir. Gezici öğretmenlerin özellikle yoğun 

parkları dolaşmaları yönünde belediye ve milli eğitim müdürlüğü arasında bir protocol hazırlanarak, ilgili kurumların ar ge 

birimleri tarafından çocuk ebeveyn iletişimi ve olası tehlikelere farkındalık sağlayan bir proje geliştirilmesi parkların sosyal 

eğitim alanı etkisini istendik yönde olmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Yenilenen ve değişen dünya düzeninde eğitim ve öğretim süreci yalnızca okullar ile sınırlı olmayıp her zaman 

ve her yerde süregelen bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler, çocuk oyun alanları, müzeler, tiyatro ve kültür merkezleri de 

günümüzde eğitim öğretim sürecine doğrudan etkide bulunmaktadır Bu bağlamda Karesi Belediyesinin 

çocuklara yönelik yaptığı etkinliklerden, Karesi’de yaşayan ebeveynlerin memnun olup olmadıklarını ölçmek 

amacıyla faaliyetlere katılan ebeveynler ile görüşme yapılarak 116 ebeveyn gönüllülük esasına dayalı olarak 

seçilmiş ve sorular yöneltilmiştir. Araştırma evreninde kentte bu hizmetlerden faydalanan 4300 çocuğun 

olduğu tespit edilmiştir.  Araştırma yöntemi oluşturulurken betimsel bir anket çalışması uzman görüşleri 

alınarak oluşturulmuştur. Ölçme aracında  Karesi Çocuk Kulübünün kurulduğunu bilip bilmediklerini ve 

nelerin olmasını istediklerini, Facebook’tan Karesi Çocuk Kulübünü takip edip etmediklerini,  Karesi Kent 

Konseyini ve Çocuk Meclisini bilip bilmediklerini, Okullar Hayat Olsun projesini bilip bilmediklerini, Çocuk 

Köyü projesinden memnun kalıp kalmadıklarını, Belediyenin düzenlemiş olduğu hangi etkinliklere 
katıldıklarını, Balıkesir yerel haberlerini nereden takip etttiklerini, Belediye iletişim numarasını bilip 

bilmediklerini ve belediye başkanının belediyecilik konusundaki vizyonuna inanıp inanmadıklarını 

belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Sonuçlar sayısal veri işleme programı aracılığıyla analiz edilerek 

okuyucu için anlamlı hale getirilmiştir.Çalışma sonunda analizler değerlendirilerek yorumlanmış ve öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Meclisi, Çocuk Kulüpleri, Karesi Belediyesi, Çocuk Etkinlikleri. 

 

ABSTRACT 

It is accepted that in a renewing and changing world order, the process of education and training is not limited 
to school but it is a continuous activity everytime, everywhere.Nowadays, with public institutions being in the 
first place, civil society organizations, libraries, playgrounds for children, museums, theatres and cultural 
centres affect directly education and training process. In this context, so as to evaluate whether parents living 
in Karesi are content with the activities that are carried out by Municipality of Karesi for children and by 
interviewing the parents participating in the activities , 116 parents were chosen in accordance wih voluntary 
basis and were surveyed. In the research universe, it was determined that there were 4,300 children benefiting 
from these services in the city.While a research method was being developed, a descriptive survey study was 
conducted by taking expert opinions.There are some questions such as whether they know that Karesi 
Children Club has been founded and what services do they wish for, whether they follow Karesi Children 
Club on Facebook, whether they know Karesi City Council and Children Parliament, whether they know 
about the project of ‘ Let the schools be life’, whether they are content with Children Village project, in 

which activities arranged by the municipality did they participate, how do they follow local news of Balıkesir, 

Whether they know Municipality contact numbers and whether they believe mayor’s vision for municipal 

work as a measuring instrument. The results were made meaningful for the reader by being analyzed via 
digital data processing program. As a result of the study, analysis were interpreted by evaluation and 
suggestions were presented. 

Key Words: Child, Children Parliament, Children Clubs, Municipality of Karesi, Activities for Children. 
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1. GİRİŞ 

Dünyanın her yerinde ve her dönemde toplumların önemli bir kesimini oluşturan ve Türkiye’de de nüfusun önemli bir 

bölümü olan çocuk nüfusu, hem milletlerin gelişiminde, kalkınmasında hem de geleceğinde hassasiyetle üzerinde 

durulması gereken bir konudur.  Bu açıdan bakıldığında sosyal devlet anlayışını benimseyen toplumlar, çocukların 

haklarının korunması, yetiştirilmesi, sosyo-kültrel, bedensel, ahlaki, zihinsel ve duygusal açıdan gelişimlerinin sağlanması, 

aile yapısının korunması ve geliştirilmesi, eğitim ve sosyal politikalarda ilgili adımların atılması noktasında önemli bir rol 

üstlenmektedir.  

Devlet yapısı ve devletin uyguladığı politikalar genelden yerele doğru çocuk üzerinde etkendir. İhtiyaçları tam ve yerinde 

karşılanmamış, hakları korunmamış, karşısındaki tüm unsurlardan gerek aile gerek okul gerekse de diğer toplumsal 

unsurlar ile ilgili çocuğun toplumdaki yerinin hukuki olarak tanımları ve ilgili müeyyidelerin düzenlenmesi gerekmektedir 
(Çakırer, 2015). 

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemini artıran çocuk haklarının içerisinde önemli bir kısmı da 

çocuklara yönelik sosyo kültürel ve eğitimsel etkinlik ve uygulamaların devlet eliyle yapılandırılması da yer almaktadır. 

Ülkemizde, standartları belirlenmiş, ulusal uygulamaya konulmuş, çerçeveleri tam olarak mevzuatta çizilmiş çocuk 

politikalarının yapılandırma sürecinde olması, yerel yönetimlere ve topluma önemli sorumluluklar yüklemektedir. Çocuklar 

için yaşanabilir bir kent oluşturmak, hem etkinliklerle, eğitimlerle ve diğer uygulamalarla çocukların ihyasına ve 

olgunlaşmasına katkıda bulunmak, hem de kentte bu alanların oluşturulması ile ilgili inşa faaliyetlerinde bulunarak 
çocuklarda hem kente aidiyet hissinin oluşturulması hem de yaşam kalitesinin artırılması bu sorumlulukların yerel 

yönetimler ve kentsel yönetim aktörleri bazında örneklerini teşkil etmektedir (Aksoy, 2011). Bu sorumlulukların farkında 

olan belediyelerin yaptıkları ve/veya yapmaları gereken unsurlar şöyle sıralanabilir; 

 Çocukların kentte yönetime aktif katılımının sağlanması 

 İstedikleri, hayal ettikleri kent ile ilgili düşüncelerini yerel yönetimle paylaşabilecekleri platformların oluşturulması,  

 Dezavantajların ortadan kaldırılıp topluma ve sosyal hayata entegrasyonun kolaylaştırılması  

 Sağlık, eğitim, beslenme, barınma, korunma gibi ihtiyaçların tespit ve çözümlenmesi 

 Akranlarıyla buluşma, rahat vakit geçirme ve otun oynamaları için mekanların oluşturulması ve düzenlenmesi  

 Doğal ortamlarla buluşmalarının sağlanması 

 Çevresel faktörler 

 Kültürel ve sosyal etkinliklerin çocuklara özel düzenlenmesi (Unicef, 2015) 

 

2. AMAÇ 

Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler, çocuk oyun alanları, müzeler, tiyatro 

ve kültür merkezleri de günümüzde eğitim öğretim sürecine doğrudan etkide bulunmaktadır Bu bağlamda yapılan 

çalışmanın amacı Balıkesir İli sınırları içerisinde bulunan Karesi Belediyesi’nin çocuklara yönelik yaptığı etkinliklerden, 

oluşturduğu alanlardan ve hizmetlerden Karesi’de yaşayan ebeveynlerin memnun olup olmadıklarını ölçmek ve sonucunda 
ilgili belediye özelinde hem yerel yönetimlere hem de ilgili alan mensuplarına ışık tutacak sonuçlar ortaya koymaktır. 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak açık uçlu soruları da içinde barındıran ve demografik soruları hariç tutulmak üzere 12 sorudan 
oluşan bir anket geliştirilmiştir. Anket hazırlık aşamasında Belediyenin ilgili müdürlükleri, akademisyenler, çocuk meclisi 

danışma kurulu gibi merciilerin uzman görüşleri alınmış ve form Ölçme ve Değerlendirme alanı uzmanlarına kontrol 

ettirilmiştir. Katılımcıların, kendilerine yöneltilen anket sorularına verdikleri yanıtlar incelenerek değerlendirilmiştir.  

3.2. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Yapılan çalışmada, nitel ve nicel verilerin betimsel analizinden yararlanılmıştır. 116 ebeveyn gönüllülük esasına dayalı 

olarak seçilmiş ve sorular yöneltilmiştir. Araştırma evreninde kentte bu hizmetlerden faydalanan 4300 çocuğun olduğu 

tespit edilmiştir. Ölçme aracında  Karesi Çocuk Kulübünün kurulduğunu bilip bilmediklerini ve nelerin olmasını 

istediklerini, Facebook’tan Karesi Çocuk Kulübünü takip edip etmediklerini,  Karesi Kent Konseyini ve Çocuk Meclisini 

bilip bilmediklerini, Okullar Hayat Olsun projesini bilip bilmediklerini, Çocuk Köyü projesinden memnun kalıp 

kalmadıklarını, Belediyenin düzenlemiş olduğu hangi etkinliklere katıldıklarını, Balıkesir yerel haberlerini nereden takip 
etttiklerini, Belediye iletişim numarasını bilip bilmediklerini ve belediye başkanının belediyecilik konusundaki vizyonuna 
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inanıp inanmadıklarını belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Sonuçlar sayısal veri işleme programı aracılığıyla analiz 
edilerek okuyucu için anlamlı hale getirilmiştir. 

 

4. BULGULAR VE YORUM 

Görüşmeler esnasında kapalı uçlu ve açık uçlu 12 soru ve demografik sorular ile toplam 19 soru yöneltilmiştir. Çalışma 

kapsamında 83 kadın ve 25 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 8 kişi olmak üzere toplamda 116 kişi ile görüşülmüştür. 

4.1. Demografik Veriler 

Şekil 1. Cinsiyet Dağılımı Pasta Grafiği                                           Şekil 2. Yaş Dağılımı Sütun Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.                              Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Katılımcıların demografik verilerine bakıldığında Cinsiyet dağılımında 83 kadın ve 25 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 8 

kişi olduğu görülmüştür. Buradan hareketle araştırmanın genellikle etkinlik yapılan yer ve zamanlarda yapıldığı kanaatiyle 

daha çok kadınların çocuklarını bu tür etkinliklere getirdikleri ve bu tür araştırmalara katılmada gönüllülük oranlarının 

yüksek olduğu yorumu yapılabilir. Bununla bilirkte yaş dağılımının 26-45 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Şekil 3. Katılımcıların Öğrenim Durumları Dağılımı Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3'e göre katılımcıların öğrenim durumunun lise ve lisans aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. 116 katılımcının 87'si 

(%75) bu bantta yer almaktadır. 5 katılımcı ise eğitim durumunu belirtmemiştir. Katılımcıların %16'sı (18 kişi) ise zorunlu 

temel eğitim seviyesinden daha alt düzeyde yer almaktadır. 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

372 
 

 

Şekil 4. Katılımcıların Mahalle Dağılımı Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 4'te yer alan verilere göre katılımcıların Paşaalanı (12 kişi) ve Bahçelievler (9 kişi) mahallelerinde yoğunlaştığı 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Toygar (7 kişi), Atatürk (6 kişi) ve Adnan Menderes (5 kişi) mahallelerinden katılanların 

diğer mahallelerden katılanlara oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

4.2. Çalışma Alanına Esas Veriler 

Katılımcılardan verdiği cevaplara göre elde edilen veriler tablo ve şekil yardımları ile ele alınacaktır. Bu kapsamda bilgi 

elde etme amacıyla katılımcılara yöneltilen sorular ve bu sorulardan elde edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir; 

Şekil 5: Memnuniyet Durumu Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Çalışmada yer alan 1. soru "Karesi Belediyesi’nin Çocuklara Yönelik Yaptığı Etkinliklerden Memnun Musunuz?" 
şeklindedir. Soruya cevap veren katılımcıların %97'si (113 kişi) bu soruya "evet" cevabını vermiştir. Katılımcıların %3'ü (3 

kişi) ise "hayır" cevabı vererek memnun olmadığını belirtmiştir. 
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Şekil 6. Çocuk Kulübünün Bilinirliği Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Karesi Çocuk Kulübü’nün kurulduğunu vatandaşlarımızın bilme durumlarını belirlemeye yönelik olarak sorulan soruya 
yüzde 22 oranında 26 kişi bildiğini belirtmiştir. Yüzde 78 oranında 90 kişi ise bilmediğini belirtmiştir. 

Tablo 1. Çocuk Kulübünden Beklentiler 

Karesi Çocuk Kulübü'nde nelerin olmasını istersiniz? 

Talepler Kişi Sayısı Yüzdesi 

Tiyatroların artması 11 %19,64 

Etkinliklerin artması 6 %10,71 

Tiyatroya velilerin girmemesi 6 %10,71 

Çocuk sinema günlerinin düzenlenmesi 4 %7,14 

Bale, satranç, jimnastik,drama kursları 4 %7,14 

Çocuklara yönelik ücretsiz kurslar 3 %5,36 

Eğitici etkinliklerin olması 3 %5,36 

3 yaş grubuna yönelik etkinlikler 2 %3,57 

Çocuklara yönelik etkinliklerin arttırılması 2 %3,57 

Çocukların gelişimini arttıran eğitimler 2 %3,57 

Dans kursu, tiyatro piyesleri, spor kursları, santranç 2 %3,57 

Sosyal ve el becerilerini geliştirecek etkinlikler 2 %3,57 

Tiyatro kursunun olması 1 %1,79 

Salonun büyük olması 1 %1,79 

Oyun parkları, sinema, spor kulüpleri 1 %1,79 

Merkezden uzak çocuklara yönelik çalışmalar 1 %1,79 

Bilimsel etkinliklerin olması 1 %1,79 

Çocuklara için kültür sanat gezilerinin düzenlenmesi 1 %1,79 
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Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Çocuk kulübünden beklentileri ölçmek amacıyla yöneltilen ve cevaplanması opsiyonel tutulan soruya 56 kişi cevap 

verirken 60 kişi cevap vermemiştir. Cevap veren 56 kişinin vermiş olduğu cevaplar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Şekil 7. Çocuk Kulübünün Sosyal Medya Hesabının Bilinirliği Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Karesi Çocuk Kulübü’nü facebook’tan takip ederken aynı zamanda etkinlik duyurularından da haberdar olabileceklerini 

bilip bilmediklerini ve Karesi Çocuk Kulübü’nün duyurusunu yapma amacı ile sorulan soruya 21 kişi (%18) bildiğini; 61 
kişi (%53) ise bilmediğini belirtmiştir. 34 kişi (%29) ise sorulan soruya cevap vermemiştir. Bununla birlikte sosyal medya 
hesaplarının bilinirliği ve çocuk kulübünün etkinliklerinden vatandaşı haberdar etmek için açık uçlu yapılandırılmamış 

olarak sorulan öneri sorusuna da vatandaşlardan gelen öneriler aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

1. Sayfanın aktif kullanımı 

2. Karesispor öğrencilerine duyuru yapılabilir 

3. Magnet yapılabilir 

4. Sosyal medya duyurusu 

5. Web site duyurusu 

6. Karesi Bülteni 

Şekil 8. Kent Konseyinin Kaynak Kullanımına Olan Katkısı Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Çocuklara yönelik hayvanat bahçeleri 1 %1,79 

Etkinliklerin ücretsiz olması 1 %1,79 

Resim etkinlikleri 1 %1,79 

Toplam 56 %100 
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Karesi Belediyesi tarafından kurulan Karesi Kent Konseyi’nin Karesi ilçesi açısından kaynakların etkili, verimli ve adil 
kullanımında etkili olduğunu bilip bilmediğini belirlemek amacı ile sorulan soruya yüzde 39 oranında 45 kişi bildiğini 

belirtirken yüzde 22 oranında 25 kişi ise bilmediğini belirtmiştir. Sorulan soruya yüzde 39 oranında 45 kişi ise fikrim yok 
cevabını vermiştir. (Bkz. Şekil 8) 

Şekil 9. Okullar Hayat Olsun Projesinin Bilinirliği Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Okullar Hayat Olsun projesinin bilinirliğini belirleme amacı ile sorulan soruya yüzde 47 oranında 54 kişi haberdar 

olduğunu belirtmiştir. Yüzde 47 oranında 55 kişi haberdar olmadığını belirtmiştir. Sorulan soruya yüzde 6 oranında 7 kişi 

cevap vermemiştir.  

Şekil 10. Okullar Hayat Olsun Projesinin Bilinirliği Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Büyükşehir Belediyesinin projesi olan Çocuk Köyü’nden vatandaşlarınmemnuniyet durumlarını belirlemek amacı ile 

sorulan soruya yüzde 77 oranında 89 kişi memnun olduğunu belirtmiştir. Yüzde 19 oranında 22 kişi memnun olmadığını 

belirtmiştir. Sorulan soruya yüzde 4 oranında 5 kişi cevap vermemiştir.  

Tablo 2. Çocuk Köyü’nün Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 

Çocuk Köyünün Geliştirilmesine Yönelik Talep ve Şikayetler 

 
Ortam soğuk, ısıtma sistemi olmalı 

 
Pahalı, giriş ücretleri düşürülsün 

 
Çocukların çorapları ile oynamalarına çözüm bulunmalı (Panduf vb.) 

 
Oyuncaklar plastik, yanmaya müsait 

 
3 yaş altı çocukların alınmaması 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Sorulan soruya opsiyonel bırakılmış ve 36 kişi cevap verirken 80 kişi cevap vermemiştir. Cevap veren 36 kişinin vermiş 

olduğu cevaplar aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 3. Katılımcıların Yer Aldığı Etkinlikler Dağılımı 

Karesi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu hangi etkinliklere katıldınız? 

Talepler Kişi Sayısı Yüzdesi 

Tiyatro 24 %60 

Çocuk köyü 4 %10 

Etkinlikler güzel ancak organizasyon kötü 4 %10 

Hepsi 1 %2,5 

Güreşler 1 %2,5 

Yaz etkinlikleri 1 %2,5 

Kukla yapımı 1 %2,5 

Toplam 36 %100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Katılımcıların %60'ı (24 kişi) tiyatro etkinliğine katıldığını beyan etmiştir. Çocuk köyü etkinliğine katılım oranı ise 

%10'dur. Kukla yapımı, yaz etkinlikleri, güreşler ve tüm etkinliklere katıldıklarını beyan edenlerin oranı da %2,5 olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu verilere göre tiyatro etkinliğine katılım oranı diğerlerinden oldukça fazladır. Katılımcılarıın 

%10'u etkinliklerin güzel ancak organizasyonun kötü olduğunu belirtmiştir. 

Şekil 11. Haber Takip Kaynakları Dağılımı Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Balıkesir yerel haberlerini vatandaşların nereden takip ettiğini belirlemek amacı ile sorulan soruya yüzde 42 oranında 49 

kişi sosyal medyadan takip ettiğini belirtmiştir. Yüzde 16 oranında 8 kişi yerel gazetelerden takip ederken yüzde 16 

oranında 19 kişi yerel TV kanallarından takip ettiğini belirtmiştir. Yüzde 16 oranında 19 kişi afiş/Billboardlardan takip 

ettiğini belirtmiştir. Yüzde 10 oranında 11 kişi hepsinden takip ettiğini belirtirken yüzde 9 oranında 10 kişi hiçbirinden 

takip etmediğini belirtmiştir. 
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Şekil 12. Çağrı Merkezi Bilinirliği Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Karesi Belediyesi çağrı merkezinden talep ve beklentilerin alınıp çözüldüğünü ve alınan taleplerin istatistiklerinin Belediye 
Başkanına iletildiğini vatandaşların bilip bilmediklerini belirlemek amacı ile sorulan soruya yüzde 32 oranında 37 kişi 

bildiğini belirtirken yüzde 68 oranında 79 kişi ise bilmediğini belirtmiştir. 

Şekil 13. Belediye Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Karesi Belediyesinin hizmetlerinden vatandaşların memnuniyet durumlarını belirlemek amacı ile sorulan soruya yüzde 94 

oranında 109 kişi memnun olduğunu belirtmiştir. Yüzde 6 oranında 7 kişi ise memnun olmadığını belirtmiştir. 

Şekil 12. Belediye Başkanının Belediyecilik Vizyonuna İnanma Durumu Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Belediye Başkanının belediyecilik konusundaki vizyonuna vatandaşların inanıp inanmadıklarını belirleme amacı ile sorulan 
soruya yüzde 81 oranında 94 kişi inandığını belirtirken yüzde 5 kişi inanmadığını belirtmiştir. Sorulan soruya yüzde 14 

oranında 16 kişi ise cevap vermemiştir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen bulgular göz önüne alındığında ebeveynlerin genel olarak hem belediye hizmetlerinden hem de 
çocuklara yönelik hizmetlerden memnun olduklarını söylemek mümkündur. Bununla birlikte önemli ölçüde eksik bulunan 

alan ise vatandaşların ve çocukların etkinlik ve yapılan hizmetlerden haberdar olma oranlarının düşük olmasıdır. Bu amaçla 

belediyenin ve diğer belediyelerin vatandaşlara ulaşmada ve yapılan hizmetleri haberdar etmede yeni  yollar geliştirmesi 

gerektiği önerilebilir. 

Farkındalık ve bilinirliğin artırılması için yapılan çalışmalar belirlenirken dikkate alınması için haber kaynakları sorusu 

yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevapların analiz sonuçlarında yüzde 42 oranında 49 kişi sosyal medyadan takip ettiğini 

belirtmiştir. Yüzde 16 oranında 8 kişi yerel gazetelerden takip ederken yüzde 16 oranında 19 kişi yerel TV kanallarından 

takip ettiğini belirtmiştir. Yüzde 16 oranında 19 kişi afiş/Billboardlardan takip ettiğini belirtmiştir. Yüzde 10 oranında 11 
kişi hepsinden takip ettiğini belirtirken yüzde 9 oranında 10 kişi hiçbirinden takip etmediğini belirtmiştir. Buradan 

hareketle sosyal medyanın yüzde 42 ile en çok tercih edilen kaynak olması sosyal medya duyurularının daha çok 

önemsenmesi ve ağırlık verilmesi gerekliliğini göstermektedir.  

Yapılan çalışmada çocuk kulübünden beklentiler ile ilgili açık uçlu soru sorulmuş ve burada alınana cevaplar Tablo 1’de 

belirtilmiştir. Dikkat çeken beklentilerden bazıları Bilimsel etkinliklerin olması ve yapılan hizmetlerin çocuklarda tğm yaş 

gruplarına hitap etmesidir.  

Çalışma sonucunda bu tür araştırmaların her bölgede artırılmasının uygun olacağıi doğrudan halkın beklentisini 

karşılamaya yönelik katılımcı yönetim anlayışının dezavantajlı gruplar ve çocuklara kadar uygulanması gerektiği ve 

nüfusumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve ülkemizin geleceği olan çocuklara verilen önemin artırılması, çocuk 

haklarına yerel yönetimler özelinde toplumun tüm unsurlarının önem vermesi gerektiği önerilmektedir. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir kent içi ulaşım, kentlilerin bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken gelecekteki kuşaklarında 

ihtiyaçlarını dikkate alan bir ulaşım biçimidir. Sürdürülebilir kent içi ulaşımın üç önemli ögesi bulunmaktadır. 

Birincisi kent içi ulaşımın olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirmek, ikincisi ulaşım sistemleri arasında 

entegrasyonu sağlayacak bir alt yapı geliştirmek, üçüncüsü halkın entegre ulaşım sistemlerinin kullanımına 

aktif katılımının sağlanmasıdır. Avrupa Kentsel Şartı 1 ve Avrupa Kentsel Şartı 2 adlı belgelerde bütünleşik 

ulaşım ve bisiklet ulaşımının yaygınlaştırılması belediyelerin gündemine taşınan bir konu olarak önemini 

korumaktadır. Bisiklet paylaşım sistemleri, bütünleşik kent içi ulaşım sistemlerinin en önemli parçasıdır. 

Özellikle bireysel kullanıcılar için ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım imkanı yaratırken toplu taşımın 

kullanımını yaygınlaştıracak entegre bir sistemi hayata geçirmektedir. Çanakkale iklimi ve topografyası 

açısından bisiklet kullanımına uygun bir kenttir. Bu çalışma 2016 yılında başlatılan Çanakkale Belediyesi 

Bisiklet Paylaşım Sisteminin (ÇABİS) sürdürülebilir ve bütünleşik kent içi ulaşım modeli olarak 

incelenmesini hedeflemektedir. Bugüne kadar ÇABİS 16 kilometre bisiklet yolu, 11 istasyon,  84 park yeri ve 
72 bisiklet ile kent içi ulaşım hizmetine katkı sunmaktadır. Bu çalışmada Çanakkale Belediyesinde yürütülen 

ÇABİS’in sürdürülebilir ve bütünleşik kent içi ulaşım sistemleri açısından değerlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu çalışmanın değerlendirilme aşamasında Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü verileri ile ÇABİS değerlendirme anketlerinden yararlanılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Ulaşım, Bisiklet Paylaşım Sistemleri, Yerel Yönetim, ÇABİS. 

 

ABSTRACT 

Sustainable urban transport, taking into account today's needs while meeting the needs of future generations 
of citizens is a form of transportation area. There are three key elements of sustainable transportation within 
the city. The first is to minimize the negative environmental impacts of urban transportation, and secondly to 
develop an infrastructure that will allow the integration of transport systems is to ensure the active 
participation of the public in the use of third-integrated transport system. Dissemination of the European 
Urban Charter 1 and 2 from the European Urban Charter of documents in an integrated transport and bicycle 
transportation is still important as a matter of moving the agenda of the council. Bicycle sharing systems is 
the most important part of an integrated urban transport system. To promote the use of public transport, 
especially my creating a healthy economic and transportation facilities for individual users is to implement an 
integrated system. Canakkale is a suitable city for cycling in terms of climate and topography. This study was 
launched in 2016 Çanakkale Municipality Bike Sharing System (ÇABİS) aims to examine the sustainable and 

integrated transport model inside the city.  So far ÇABİS 16 kilometers of bike lanes, 11 stations, with 84 and 
72 bicycle parking is a contribution to the urban transport service. In this study, conducted in a sustainable 
Çanakkale Municipality it aims ÇABİS and evaluation of integrated transport systems inside the city. This 

phase of the study evaluated the Çanakkale Municipality Transportation Services Directorate benefiting from 

ÇABİS assessment survey data is planned. 

Key Words: Sustainable Urban Transport, Bike Sharing Systems, Local Goverment, ÇABİS. 

*   Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı 

Avrupa Araştırmaları Programında, Dr. Öğretim Üyesi Şermin Atak Çobanoğlu’nun danışmanlığında hazırlanmakta olan “Avrupa 
Kentsel Şartı Bağlamında Bisiklet Paylaşım Sistemlerinin İncelenmesi:  Çanakkale Örneği” adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 
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1. GİRİŞ 

Ulaşım insanların ve maddelerin bir fayda doğrultusunda bir yerden başka bir yere hareket etmesidir. Bunun sistemli bir 

biçimde altyapı, araçlar, yönetim düzenlemelerini kapsayan olanak ve hizmetler ile gerçekleşmesi ise ulaşım sistemleri 

olarak tanımlanmaktadır. Ulaşım sistemleri özelliklerine göre karayolu, denizyolu ve demiryolu gibi alt sistemler üzerinde 

hizmet vermektedir (Zorlu, 2017:281). 

Kentlerde ulaşım tarihsel süreç içerisinde uzun süre hayvanların yardımı ve yaya olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu 

süreçte hayvanların taşımasına bağlı gelişen yol, dokusu sebebiyle sokaklar sadece yayaların kullanabileceği şekildeydi. 

Tekerleğin kullanımı kent içi ulaşımında önemli bir gelişme oldu. Yük ve yolcu taşımacılığının, tekerlek sayesinde daha 

kolay yapıldığının anlaşılmasından sonra tekerlekli araç tasarımlarında tarih içerisinde devamlı bir gelişme sağladı. Önce 

elle itilen küçük tekerlekli araçlar kullanılırken ardından hayvanların çektiği yük ve yolcu araçları kullanılmaya başlandı. 

Kent içi ulaşımda en önemli gelişme 19. yüzyılda buharlı makinelerin kullanımıyla yaşandı. 1825 yılında ilk yolcu treninin 

işletilmeye başlamasıyla birlikte saatte 50 kilometre hıza erişen sistem birçok yolcunun aynı anda yüksek hızla taşınmasını 

sağladı. Ardından 1879 Berlin Sanayi Fuarı’nda elektrikle çalışan lokomotifler tanıtıldı. Bu teknoloji ile daha büyük, 

konforlu ve daha hızlı bir hizmet sunulmaya başlandı (Kılınçaslan, 2012:20). 19. yüzyılda hayvanların ve atlı arabaların 

kent içi ulaşımda yetersiz gelmesi sebebiyle Paris, Londra, Barselona gibi büyük kentlerde tramvay ve metro sistemleri inşa 

edilerek uygulamaya geçti. Günümüzde pek çok kentin toplu ulaşım altyapısı 19. yüzyılda tamamlanan bu sistemlerin 
üzerine eklenmiş oldu (Zorlu, 2017:281). 20. yüzyıl ise otomobilin kullanımının başladığı ve hükümranlığı ilan ettiği 

dönem olmuştur. Kentlilerin evin önünden binip gideceği yerin kapısına kadar gitmesi, otomobili demiryollarının 
veremediği olanakları sağlayan vazgeçilmez bir ulaşım aracı haline getirmiştir. 

Dünyada 1973 ve ardından 1979 yıllarında yaşanan iki petrol krizinden sonra ulaşım konusundaki değer yargıları tamamen 

değişmiştir. Bu sürecin ardından petrole dayalı ulaştırma sistemlerinin kullanımı tartışılmaya başlandı. Küresel ısınma, 

çevre kirliliği, kentlerin cadde, sokak ve bulvarlarını kaplayan ve zaman kayıplarına yol açan trafik sıkışıklıkları ve 

kazalarla gitgide artan maliyetler devletlerin ulaşım yaklaşımlarının gözden geçmesini sağlamıştır (Öncü ve Öncü Yıldız, 

2011:1). Devam eden süreçte ‘sürdürülebilirlik’ kavramı, temel anlamıyla sadece ekonomi bilimine odaklı kalkınma 

paradigması iken bu yaklaşım değişmiş; denkleme toplumsal ve çevresel faktörler de dahil edilmiştir. Bu bağlamda, 

‘sürdürülebilir kalkınma’ 1987 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

tarafından hazırlanan Brundtland Raporunda “gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılama yeteneğine zarar 

vermeden, günümüzün gereksinimlerini karşılayan kalkınma” olarak tanımlanırken; ekonomik, toplumsal ve çevresel 

olarak üç temel başlık altında değerlendirilmiştir (Batur, 2017:1). 

Bununla beraber Avrupa Kentsel Şartı 1 ve Avrupa Kentsel Şartı 2 adlı belgelerde bütünleşik ulaşımın ve bisiklet 

ulaşımının yaygınlaştırılması konusu yerel yönetimlerin gündemine önemli bir konu olarak girmiştir. Ulaşım sitemlerinin 

bütünleştirilmesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yaya ulaşımı, bisiklet ulaşımı ve toplu ulaşımın akıllı sistemlerle 

bütünleştirilmesi gibi konular gündeme getirilmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak 2016 yılında yürürlüğe giren, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 

(UNDP), 2030 yılı esas alınarak oluşturulan temel kalkınma hedeflerinden birisi de “Sürdürülebilir şehir ve yaşam 

alanları”dır (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015). Kentlinin hayatının devamlılığı için temel ihtiyaçlarının 

karşılanması ve sosyal aktivitelere dâhil olması için bir araç olan, enerji kullanımından, kentsel arazi kullanımına, iklim 

değişikliğinden, hava kirliliğine kadar muhtelif çevresel boyutları olan ulaşım, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından 
biridir. “Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları” hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kent içi ulaşımın önemi büyüktür 

(Batur, 2017:1). Bu makalenin temel amacı öncelikle sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunu irdeleyip, bisikletin ve 

bisiklet paylaşım sistemlerinin kent içi ulaşımdaki yerini tetkik etmek ve Çanakkale’de kullanılan bisiklet paylaşım 

sistemini (ÇABİS) değerlendirmektir. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ ULAŞIM 

Ulaşım, kentsel faaliyetleri birleştiren bir tutkal vazifesi görmektedir (Öncü, 2018). Bu sebeple ulaşım, kentlerde günlük 

hayatın idame ettirilmesi için başat bir rol üstlenmektedir. Günümüzde artan kent nüfusuyla doğru orantılı olarak otomobil 

sayısı ve kullanımı da artmaktadır. Artan otomobil kullanımı ve getirdiği konfor, şehir planlama anlayışına da yansımakta 

ve kentsel yayılmaya sebep olmaktadır. Genişleyen kentsel alan ve artan nüfus ile yetersiz toplu taşıma altyapısı 

birleştiğinde otomobil tek çözüm ve bir zorunluluk olarak algılanmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı otomobilsiz bir kent 

tasavvur etmek imkânsız hale gelmektedir. Hâlbuki: “Ulaşım otomobillerin hareket ettirilmesi değil; insanların bir yerden 

başka bir yere erişebilmesi için sağlanan altyapı ve hizmetler bütünüdür” (Pinzuti, 2017). Kentlerin bu tanım çerçevesinde 

planlanması ve düzenlenmesi, kentsel bir fenomen olan otomobilin hükümranlığına son vererek; meydan, bulvar, cadde ve 

sokakları gerçek sahipleri olan kentlilerin kullanımına sunar. 

Bisiklet, yaya, otomobil, motosiklet gibi kendine tahsisli veya paylaşımlı bir yolu olan; kullanıcılar tarafından tercih edilen 
her ulaşım aracı/yöntemi mod olarak tanımlanmaktadır. Kent içi ulaşım planlanması: toplu taşıma, özel arabalar, yayalar ve 

bisikletliler gibi tüm ulaşım modlarının arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan bir 
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kentsel ulaşım anlayışıyla oluşturulmalıdır. İyi planlanmış bir kent içi ulaşım için, ulaşım modları arasında da öncelik 

sıralaması yapılmalıdır. Öncelikle yaya, bisiklet ve toplu taşıma modlarında olmalı; bu modların düzgün çalışmasını 

sağlayacak altyapı çalışması yapılmalıdır. Ayrıca, kentsel ulaşımda tek başına çözüm üretebilecek bir ulaşım modu 

olmadığı gerçeği ihmal edilmemelidir. Bu yaklaşımdan hareketle çözüm ulaşım modlarının entegre bir planı olmalıdır. 

 

Şekil 1. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşımda Öncelikler Piramidi 

 

Kaynak: Modacity, 2017. 

 

Sürdürülebilir kent içi ulaşım genel olarak üç farklı açıdan değerlendirilmektedir. Bu farklı açılar şunlardır (Gedikli, 2017: 
609); 

1. Çevresel açıdan; minimum düzeyde karbon emisyonu yaratan, otomobil kullanımını azaltan, dağınık kentsel 

yerleşmeyi engelleyen, yüksek yoğunluklu ve kontrollü bir kentsel form oluşturan, 

2. Ekonomik açıdan; minimum düzeyde yakıt kullanımını sağlayan, trafik sıkışıklığını, kaza ve zaman kaybı 

maliyetlerini azaltan, 

3. Toplumsal açıdan; maliyetlerin herkes tarafından ödenebilir seviyelerde olduğu, toplumun her düzeyinde erişilebilir 

ve kaliteli bir ulaşım yaklaşımıdır.  

Sürdürülebilir kent içi ulaşım otomobil kullanımıyla birlikte alternatif ulaşım modlarını önemsemesi ve entegre bir ulaşım 

planı sunması sebebiyle günümüz kentleri için bir tercihten çok, problem çözücü konumundadır. Sürdürülebilir kent içi 

ulaşım bağlamında uygulanan politikalar ulaşım talebine alternatif ulaşım altyapıları ile cevap vermesi nedeniyle kentlerde 
trafik yoğunluğunu azaltmaktadır. Trafik yoğunluğu azaltmada; yaya, bisikletli ulaşım ve toplu taşıma önemli araçlardır. 

Sürdürülebilir kent içi ulaşımda, çözüm yollarından en önemlileri bisikletli ulaşım ve paylaşımlı ulaşım uygulamalarıdır. 

Bisikletin güvenli ver aktif kullanılan bir mod olarak kullanılması için belirli başlı problemlerin çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. Bisiklet kullanımında birbirine entegre edilmiş ve güvenli bisiklet altyapısı ile kullanıcı alışkanlıklarını 

birlikte ele almak gerekmektedir. Ayrıca sürdürülebilir kent içi ulaşımın daha iyi anlaşılması bakımından işletme türleri ve 

özelliklerine göre kent içi yolcu taşımacılığının incelenmesi gerekmektedir. 
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2.1. İşletme ve Kullanım Türlerine Göre Kent İçi Modları 

İşletme ve kullanım türlerine göre kent içi ulaşım 3 farklı başlıkta tasnif edilmektedir. 

Tablo 1. Kent İçi Yolcu Taşımacılığının Kullanım Türüne Göre Sınıflandırılması 

KULLANIM TÜRÜ 

Özellikler Özel Kiralık Toplu Taşıma 

Müşterek tahsis Özel ulaşım Ara toplu taşımacılık Toplu ulaşım 

Hizmetin emre amadeliği Araç sahibi Bireyler, gruplar Herkese açık 

Hizmet sağlayıcı Kullanıcı Taşımacı Taşımacı 

Güzergah belirleme Kullanıcı (esnek) Kullanıcı (taşımacı) Taşımacı (sabit) 

Sefer tarifesi belirleme Kullanıcı (esnek) Kullanıcı (taşımacı) Taşımacı (sabit) 

Maliyet-fiyat Kullanıcı karşılar Sabit fiyat Sabit bilet ücreti 

 

Taşımacılık Türü Bireysel Bireysel/Grup Grup 

Modlar 

Yürüme 

Bisiklet 

Motosiklet 

Otomobil 

Taksi 

Servis 

Dolmuş 

Araç paylaşımı 

Çağrılı taşımacılık 

Otobüs 

Metrobüs 

Troleybüs 

Tramvay 

Hafif raylı sistem 

Metro 

Yolcu Yoğunluğu Düşük Orta Yüksek 

Güzergah belirleme Belirli değil Belirli değil/belirli aks Yoğun belirli aks 

Zaman her zaman/pik dışı her zaman/pik saat günlük saat sınırı/pik saat 

Yolculuk amaçları Dinlence, alışveriş, iş, vb. Dinlence, alışveriş, iş, vb. Dinlence, alışveriş, iş, vb. 

Kaynak: VUCHIC, 2015:4. 

İşletme ve kullanım türlerine göre kent içi ulaşımda ilk başlık özel ulaşım diğer adıyla bireysel ulaşımdır. Özel ulaşım 

bireysel araçların (Otomobil, bisiklet, motosiklet cv.) kamu tarafından sağlanan ve işletilen bulvar, cadde ve sokaklarda 

sahipleri tarafından özel amaçla kullanılması anlamına gelir. Özel otomobil en yaygın moddur. Kentler genellikle bu mod 

ve paradigma çerçevesinde dizayn edilir. Bununla birlikte motosiklet, bisiklet ve yürüme de bu sınıfa dâhildir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde bisiklet ve yaya modları kentlerde göz ardı edilen ve altyapısı yetersiz modlardır (Vuchic, 2015:3). 

İşletme ve kullanım türlerine göre kent içi ulaşımda bir diğer başlıkta, kiralık ulaşım veya başka bir ifadeyle ara toplu 

taşımadır. Toplu taşıma, kentte bir işletmeci tarafından sağlanan ve önceden tanımlanmış ücretleri ödeyen kullanıcıların 

tamamına açık bir ulaşım hizmetidir. Ticari taksi, kiralık araç, araç paylaşımı, çağrılı taşımacılık ve dolmuş sistemleri bu 

sınıfa dâhildir. Ülkemizde toplu taşıma sistemlerinin yetersiz olması ve esnek güzergâh uygulamaları sebebiyle ara toplu 

taşıma hizmetleri yoğun talep görmektedir. 

İşletme ve kullanım türlerine göre kent içi ulaşımda son başlık ise toplu taşımacılık ya da toplu ulaşımdır. Kent içi yolcu 

taşımacılığı kentlilerin müşterek ihtiyaçları içinde yer almaktadır. Sabit güzergâh ve duraklarda, daha önceden belirlenmiş 

sefer tarifeleri ve güzergahı olan bu ulaşım sistemlerini, daha önceden belirlenmiş ücreti ödeyen herkes tarafından 
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kullanılabilmektedir (Vuchic, 2015:3). Ülkemizde 5393 sayılı kanun gereğince belediye ve 5216 sayılı kanun gereğince 

büyükşehir belediyeleri tarafından bu hizmet sağlanır. Toplu taşıma sistemleri toplumsal eşitlik ve tüm kentliler için 

erişilebilir olması planlanan temel bir kamusal hizmet niteliğindedir. Toplu taşıma sistemlerinin kentliler tarafından tercih 

edilmesini sağlayan belli başlı hizmet parametreleri bulunmaktadır. Bunlar: hız, servis sıklığı, dakiklik, güvenilirlik, 

güvenlik, konfor, erişilebilirlik, anlaşılabilirlik ve toplu taşıma ücretinin ödenebilir olmasıdır (Babalık Sutcliffe, 2012:131). 

 

3. KENT İÇİ ULAŞIM MODU OLARAK BİSİKLET 

Bisiklet kullanılmaya başlandığı ilk günlerden itibaren kentlerde ve kırsalda açık havada yapılan bir spor ve eğlence aracı 

olarak kullanılmıştır. Bisiklet ulaşımı günümüzde sadece rekreasyon alanlarında dinlence amaçlı kullanılmasının dışında iş, 

eğitim, alışveriş gibi yolculuk ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif bir rol oynamaktadır. Bisikletli ulaşım düşük yatırım 

maliyetlerine karşın yüksek etkinlik sağlaması, kent içi erişilebilirliğinin yüksek olması ve kentsel mekân kullanımında 

sağladığı tasarruf ile diğer ulaşım modlarının yanında öne çıkmaktadır. Otomobil ile karşılaştırıldığında önemli avantajları 

vardır. Örneğin hareketsiz biçimde duran bir otomobil 25 m
2
’lik bir alan kaplarken, hareket halinde 55 m

2
’lik bir alan 

kaplamaktadır. Söz konusu bisiklet olduğunda ise hareketsiz biçimde duran bir bisiklet 2 m
2
’lik bir alan kaplarken, hareket 

halinde 5 m2
’lik bir alan kaplamaktadır. Otomobilin ağırlığı 1-2 ton dolaylarındayken, bisikletin ağırlığı 10-13 kilo 

civarındadır. Otomobilin fiyatları bisiklete göre oldukça pahalıdır. Ayrıca yakıt ve bakım giderleri, köprü ve yol geçişleri, 
otopark ücretleri gibi maliyetlerde otomobili bisiklete göre dezavantajlı kılmaktadır (Kılınçaslan, 2012:92). 

Sürdürülebilir kent içi ulaşım planlaması ve yaşanabilir kentler kavramı ile ilgili tartışmalarda, enerji verimliliği, çevre 

dostu olması ve toplu taşıma ile uyumluluğu gibi özellikleri nedeniyle bisiklet, önemli bir kent içi ulaşım türü olarak kabul 

görmektedir. Bisikletin güvenli ver aktif kullanılan bir mod olarak kullanılması için belirli başlı problemlerin çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir. Bunlar bütünleşik, birbirine bütünleşmiş edilmiş ve güvenli bisiklet altyapısı ve kullanıcı 

alışkanlıklarıdır (İmamoğlu, 2017). 

 

4. BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 

Bisiklet paylaşım sistemleri; kentin herhangi bir yerinde bulunan ve bu iş için tahsis edilmiş bisikletleri daha önceden 

belirlenmiş bir ücreti ödeyerek kısa süreli kiralamaya imkân tanıyan çevre dostu bir ulaşım uygulamasıdır. Bisiklet 

paylaşım sistemleri, sürdürülebilir kent içi ulaşım hedeflerine bağlı olarak ulaşım ihtiyaçlarına paylaşımcı bir şekilde cevap 
vermektedir. Bu sistem, yaya ve toplu taşıma sistemleriyle bütünleşik olarak planlanmakta olup erişilebilirliği oldukça 

yüksektir. Toplu taşıma sistemlerinde toplu taşıma durağına gitmek için belirli bir mesafe kat etmek gerekir. Yine toplu 

taşıma aracından indikten hemen sonra ulaşılmak istenen yere gitmek için de belirli bir mesafe kat etmek gerekir. 

Literatürde “last mile” olarak tanımlanan ve Türkçede “ilk ve son kilometre problemi” olarak adlandırabileceğimiz bu 

problemin en iyi çözümü iyi işletilen ve yeterli istasyon yoğunluğuna sahip bisiklet paylaşım sistemidir.  

Şekil 2. Kent İçi Ulaşımda “İlk Ve Son Kilometre Problemi”

 

Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2018. 

Bisiklet paylaşım sistemi kapladığı alanı otomobil park(otopark) alanına göre daha efektif kullanmaktadır. Amerika’da 

yapılan sosyal deneyde; New York'da Broadway-22. Cadde'deki Citi Bikes park alanı hemen karşısındaki yol kenarı 

otoparkı kadar yer işgal etmektedir. Sosyal deneye konu video hafta içi bir günde saat 17.00’de çekilmiş olup 1 saatte 

otoparkı 11 kişi kullanırken bisikletle 200 yolculuk yapıldığı tespit edilmiştir. Bisiklet paylaşımı park alanlarının otopark 

alanlarına göre 42 kez daha verimli kullanıldığı hesaplanmıştır (Transportation Alternatives, 2017). Bisiklet paylaşım 

sistemleri, kentlerdeki bisikletli ulaşımını ve kültürünü geliştirmektedir. Kentlilerin daha fazla bisikletli ulaşımı tercih 

etmelerini sağlamaktadır  (İmamoğlu, 2017). 

Günümüzde farklı büyüklükte pek çok kent hatta metropol bisiklet paylaşım sistemlerini kullanmaktadır. Bisiklet paylaşım 

sistemleri fikri ise 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da anarşist bir grup olan “Provo” 

tüketim tehdidi ve hava kirliliğine karşı toplumun dikkatini çekmek adeta kışkırtmak istemiştir. Grubun bir üyesi Endüstri 
Mühendisi Luud Schimmelpennink, kirliliğe ve otomobillerin yükselişine karşı koymak için 'beyaz bisiklet' (Witte 
Fietsenplan) planını tasarlamıştır. Grup üyeleri; ilk olarak kendi kullandıkları bisikletleri bu iş için kullanmıştır. Elinde 

bulunan tüm bisikletleri temizliğin ve sadeliğin rengi beyaz renge boyadılar ve şehirde çeşitli bir yerlerine bıraktılar. 

Amaçları insanların ulaşım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak bu beyaz bisikletlerle sağlamaktı. Bu uygulama tarihteki ilk kentsel 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bicycle-sharing_systems
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bisiklet paylaşımıdır. Fakat bisikletlerin ücretsiz ve korumasız olması sebebiyle büyük uygulamada birçok sorun 

yaşanmıştır. Özellikle hırsızlık konusunda herhangi bir çözüm üretilememiştir (Theguardian, 2016). 

Şekil 3. Beyaz Bisiklet Planı Kapsamında Beyaza Boyanmış Bisikletler 

 

Kaynak: http://nva.org.uk 

Bisiklet paylaşım sistemlerinde dikkat çeken bir sonraki adım kiralama için madeni para kullanımı olmuştur. İlk paylaşım 

sistemi fikrinden 30 yıl sonra 1995 yılında “Copenhagen’s Bycyklen”, ve “City Bikes” firmaları daha önceden yerleri 

belirlenmiş istasyonlarda madeni parayla bisiklet paylaşımına imkân sunan sistemi hizmete sundu. Beyaz bisiklet planına 

göre daha gelişmiş bir fikir olmasına rağmen hırsızlık ve vandalizm devam etmiştir (JP Morgan Chase&Co., 2015). 

Şekil 4.  Copenhagen’s Bycyklen 

 

Kaynak: http://bike-sharing.blogspot.com 

Bisiklet paylaşım sistemindeki en büyük atılım ise manyetik kartların kullanımıdır. İngiltere’de Porsmouth Üniversitesinde 

kullanılan sistem hırsızlık problemini manyetik kartla çözmeye çalışmıştır. Bu sistemden sonra günümüzde kullandığımız 

bisiklet paylaşım sistemi 1998 yılında Fransa’nın Rennes kentinde reklam şirketi Clear Chanel tarafından  “Vélo à la Carte” 

ile uygulamaya konulmuştur. RFID kart teknolojisinin kullanımıyla birlikte hırsızlık ve vandalizmde düşüş yaşanmıştır. Bu 

uygulama günümüzde kullanılan bisiklet parkında kilit sisteminin ilk uygulamasıdır. İlk olarak 25 istasyon ve 200 bisikletle 

ücretsiz olarak hizmete başlamıştır (JPMorgan Chase&Co., 2015). 

Şekil 5. Vélo à la Carte Bisiklet Paylaşım Sistemi 

 

Kaynak: https://www.yelp.com 

“Vélo à la Carte”yi stratejik düzeyde fark yapan bir özelliği mevcuttur. Çoğu kullanıcının bisikletleri karışık bir taşıma 

rutininin parçası olarak kullanacaklarını bilerek, bisiklet paylaşım sistemi parklarını çoğunluğu otobüs duraklarında veya 

park et devam et tesislerinde inşa edilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde, bisiklet paylaşım sisteminin, görünürlüğünü ve 

http://veloalacarte.free.fr/index2.html
http://veloalacarte.free.fr/index2.html
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kullanımını artırırken, yolcuların “ilk ve son kilometre problemi” olarak adlandırılan problemin çözümüne katkı sunmuştur. 

Başka bir reklam şirketi olan JCDecaux, 2005 yılında Fransa'nın Lyon kentinde bisiklet paylaşım sistemi “Vélo'v”u 
hizmete açmıştır. Fransa’nın Rennes kentindeki “Vélo à la Carte” bisiklet paylaşım sisteminden en büyük farkı ölçektir.  

Vélo'v akıllı bisiklet paylaşım sistemi 1500 adet bisiklet ile hizmete başlayarak daha önce görülmemiş bir erişim alanına 

hizmet sunmuştur (DeMaio, 2009:43). 

Şekil 6. Vélo'v Bisiklet Paylaşım Sistemi 

 

Kaynak: http://www.i-canut.com 

Diğer küçük Fransız kentlerinden ilham alan başkent Paris, 6.000 bisiklet ile 2007 yılında bisiklet paylaşım sistemi Vélib'i 
piyasaya sürmüştür. Sistem her geçen gün kendini geliştirerek günümüzde 1200 istasyonda toplamda 15.000 yeşil 

(mekanik) ve mavi (elektrikli) bisiklet ile hizmet sunmaktadır. Hizmet erişim alanı oldukça yoğun olup ortalama 300 
metrede bir istasyon bulunabilmektedir. Üstelik elektrik destekli bisikletleri sayesinde eğimli arazide kullanım sorunu da 

ortadan kalkmıştır (İmboden, 2018). 

Şekil 7. Velib Bisiklet Paylaşım Sistemi 

 

Kaynak: https://www.velib-metropole.fr 

 

Şekil 8. Velib Bisiklet Paylaşım Sistemi İstasyonlarını Gösteren Paris Haritası 

 

Kaynak: http://www.eutouring.com 

Avrupa’nın diğer kentlerinde de bisiklet paylaşım sistemleri hızla yayılmıştır. İspanya'nın Barcelona kentinde 2013 yılında 

uygulamaya giren “Bicingo” ülkede fenomen haline gelen bisiklet paylaşım sistemlerinin ilki olmuştur. 2013 yılı itibariyle, 

132 İspanyol kenti bisiklet paylaşımına sahiptir (JPMorgan Chase&Co., 2015). Güney Amerika ülkelerinde ve kentlerinde 

de bisiklet paylaşım sistemleri yatırımları artmaktadır. Brezilya'nın São Paulo kentinde “Yellow” adlı bisiklet paylaşım 

http://www.velov.grandlyon.com/
http://veloalacarte.free.fr/index2.html
http://en.velib.paris.fr/
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sistemi 2018 yazından itibaren 100.000 adet bisikletle hizmete başlayacaktır (Musa, 2018). Böylesine büyük bir bisiklet 

paylaşım sistem ile hizmet verilmesi fikri, sistemin kentsel ulaşım için ne derece önemli olduğunun ispatıdır. 

Şekil 9. Yellow Bisiklet Paylaşım Sistemi 

 

Kaynak: https://www.intelligenttransport.com 

Teknolojinin sunduğu imkânlarla birlikte bisiklet paylaşım sistemlerinin kullanıcılara sunduğu opsiyonlarda günden güne 

artmaktadır. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 65 istasyonda 1260 bisikletle hizmet sunan “Cykel DK” yolculara 

elektrik destekli, tabletli bisikletler sunmaktadır. Bu bisikletler ile kentteki konumunuz gideceğiniz yer için güzergâh 
bilgisi, gideceğiniz bir diğer bisiklet paylaşım istasyonu için rezervasyon gibi imkânlar sunmaktadır. Böylesine teknolojik 

imkânlar, hayatımızı kolaylaştıran akıllı kentlerin de önemli bir parçasıdır (Shahan, 2013). 

Şekil 10. “Cykel DK” Bisiklet Paylaşım Sistemine Ait Bisiklet Tableti 

 

Kaynak: https://cleantechnica.com 

Bisiklet paylaşım sistemlerinde en önemli atılım maliyetleri minimize edip gelirleri maksimize etmeye imkân tanıyan ve 

kapasite kullanımının ile verimliliğin en yüksek olduğu serbest bisiklet paylaşım sistemleridir. Çin’de 2015 yılında Ofo ve 

Mobike firmalarının önderliğinde serbest bisiklet paylaşım sistemleri (dockless bikesharing) kullanılmaya başlandı. Çin 

kentlerinde başlayan bu sistem kısa sürede birçok özel şirket tarafından dünya kentlerine yayıldı (ITDP, 2018). 

Şekil 11. “Serbest Bisiklet Paylaşım Sistemleri (Dockless Bikesharing)” 

 

Kaynak: http://www.bikeshare-news.com 

Serbest bisiklet paylaşım sistemleri daha esnek bir kullanım imkânı sunmaktadır. Klasik bisiklet paylaşım sistemlerinde 
bulunan kiosk ve parka gerek duyulmamaktadır. Sistem telefon mobil uygulaması, bisiklette bulunan GPS ve arka 

tekerlekteki kilit tertibatı ile çalışmaktadır. Bisiklet paylaşım sisteminden bisiklet kiralamak isteyen kullanıcı telefonuyla 
abone olup kiralama yapacağı tutarı kredi kartından yüklemekte ve sözleşmeyi de telefon aracılığı ile yapabilmektedir. 

Akabinde kentte bisiklette bulunan GPS sayesinde konumunu gördüğü kendisine en yakın bisiklete giderek telefon 

aboneliği sayesinde bisikleti kiralayabilmekte ve yolculuğu gerçekleştirebilmektedir. Yolculuk sonrası herhangi bir park 
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noktası olmaksızın kilit sisteminden tekrar bisikleti kilitleyerek işlemi tamamlayabilmektedir. Bu sistem bisiklet bulmayı 

kolaylaştırmış, bürokrasiyi azaltmış ve erişilebilirliği en yüksek seviyeye çıkarmıştır. 

Serbest bisiklet paylaşım sistemlerinin yukarıda belirtilen önemli avantajları bisiklet paylaşım sisteminin kullanımını 

önemli oranda arttırmıştır. Böylece onlarca bisiklet paylaşım şirketi milyonlarca liralık yatırımlarla büyük bir pazar 

oluşturmuştur. Bunlarla birlikte yoğun talep ve hızlı büyüme başta Çin’deki kentler başta olmak üzere birçok kentte kaos 

yaratmıştır. Kentlerin altyapısı ve mevzuat milyonlarca ortak bisikletin ani seline karşı hazırlıklı değildir. Bisiklet 
kullanıcıları serbest bisiklet paylaşım sisteminden aldıkları bisikletleri herhangi bir yere bıraktıklarından dolayı sokak, 

kaldırım vb. birçok noktada trafiğin tıkanmasına sebep olmuştur. Kentler kısa sürede terk edilmiş, kontrolsüzce bırakılmış 

bisiklet çöplüklerine dönmüştür. Tüm bu sebeplerden dolayı serbest bisiklet paylaşım sistemleri, adet sınırlamasına ve 

işletim kurallarına tabi tutulmasıyla sonuçlanmıştır (Taylor, 2018). 

Şekil 12. “Çin’de Serbest Bisiklet Paylaşımı İstilasına Uğramış Bir Yol” 

 

Kaynak: https://www.theatlantic.com 

 

Şekil 13. “Çin’de Serbest Bisiklet Paylaşım Tamir Atölyesinden Bir Görünüm” 

 

Kaynak: https://www.theatlantic.com 

 

5. ÇANAKKALE’DE BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİ 

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, Anadolu yarımadasının kuzeybatısında 

bulunmaktadır. Kent hem boğaz hem de karadan transit ulaşım için önemli bir adrestir. Kentte otomobil kullanımının 

dışında toplu taşıma bisiklet ve yaya ulaşımı da etkin olarak kullanılmaktadır. Hem topoğrafya hem de iklim açısından 

bisiklet ulaşımı için uygun bir kenttir. Kentte mevcut olan tahsisli bisiklet yollarıyla birlikte karma trafikte de bisiklet 

kullanımı mümkündür. Kentte bisikletli ulaşım kültürünü geliştirmek ve toplu taşımaya imkân yaratarak ulaşım 

olanaklarını çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan bisiklet paylaşım sistemi 2016 yılında hizmete açılmıştır. 

Çanakkale’de kurulan Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (ÇABİS) 4 temel parçanın birleşiminden oluşmaktadır. Bunlar: 

Kiosk: Bisikletlerin kredi kartı kullanılarak kiralanmasını sağlayan, endüstriyel bilgisayarla yönetimi sağlayan, 

dokunmatik ekranla yönetilebilen, merkezi bir bilgisayar sistemi ile sürekli veri alışverişi yapan ve ekranından 

kullanıcıları bilgilendirmeyi sağlayan ünitelerdir. Sistemin güvenliğini sağlayan kamera ve elektriği tedarik 

eden güneş paneli de yine bu kioskun üzerinde bulunmaktadır. 
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Şekil 14. Kiosk 

 

Kaynak: http://www.baksi.com.tr 

Bisiklet Parkı: Bisikletlerin kullanılmadığı zamanlarda otomatik kilit sistemi yardımı ile güvenli bir şekilde park 

edildiği metal ünitelerdir. Bisiklet kiralama işleminin yapıldığı kart okuma bölümü ve şifre için tuş takımı da 

bisiklet parkı üzerinde bulunmaktadır. 

Şekil 15. Bisiklet Parkı 

 

Kaynak: http://www.baksi.com.tr 

Bisiklet: Bisiklet içine yerleştirilen elektronik çiplerle bisiklet parkları ile bağlantı kurarak kilitlemeyi aktif hale getiren 

yazılım ile çalışmaktadır. Standart boyda, alüminyum kadroya sahip şehir içi seyahat sınıfı bisikletidir. Sürüş 

esnasında eğime ve kullanıcı özelliklerine göre vitesleri bulunması ve koltuğunun yükseklik seviyesinin 

istenilen boyda ayarlanması ile sürücüye konforlu ve güvenli bir sürüş sağlamaktadır. 

Şekil 16. ÇABİS Sisteminde Kullanılan Şehir Bisikleti 

 

Kaynak: http://www.baksi.com.tr 

ÇABİS Bisiklet Birimi: Mevcut istasyonların yolculuk üretim ve yolculuk çekim miktarları birbirinden oldukça 

farklıdır. Bu sebeple bazı istasyonlarda diğer istasyonlara göre daha fazla bisiklet kiralandığı gibi; bazı 

istasyonlara da diğer istasyonlara göre daha fazla bisiklet bırakılmaktadır. Bisiklet birimi bu aşamada istasyon 

yoğunluklarını kontrol ederek bisikletleri en uygun yere naklini sağlamaktadır. Bununla birlikte bisikletlerin, 

parkların ve kioskun bakımlarını yapmakta, sorun yaşayan bisiklet kullanıcılarına yardımcı olmaktadır. Özet 

olarak bu birim sahadaki operasyon kısmını yönetmektedir. Bisiklet biriminde 6 kişi vardiyalı olarak 08.00 ile 

00.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Bisiklet paylaşım sisteminde hâlihazırda 2 yöntemle kiralama yapılabilmektedir. İlki Çanakkale Belediyesi Serbest Kartlar 

Biriminden temin edilen ÇABİS Abonman Kartı, ikincisi ise kredi kartıdır. Abonman kartını ve 4 haneli kişisel şifresini 
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temin eden kişi Çanakkale Belediyesine ait vezneden veya cabis.canakkale.bel.tr adresinden kartına 5 TL ve katları 

şeklinde yükleme yapabilmektedir. 

Tablo 2. ÇABİS Abonman Kartı Yükleme Noktaları ve Hizmet Sunduğu Zaman Dilimi 

ÇABİS YÜKLEME NOKTALARI YÜKLEME YAPILAN SAATLER 

Belediye Ana Hizmet Binası Veznesi 08.30 - 17.30 

Belediye Balıkhane Üzeri Ek Hizmet Binası Veznesi 08.30 - 17.30 

Barbaros Mahallesi Muhtarlığı Veznesi 08.30 - 17.30 

İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlığı Veznesi 08.30 - 17.30 

Cevatpaşa Mahallesi Muhtarlığı Veznesi 08.30 - 17.30 

Esenler Mahallesi Muhtarlığı Veznesi 08.30 - 17.30 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Kredi kartı ile de kioskun başına gelerek ekrandan bisiklet kirala butonuna basılmakta ve ardından çıkan sözleşme 

onaylanmaktadır. Ardından kiralamak istediğimiz bisiklet adedi ve GSM numarası sisteme girilmektedir. Tüm bu 

işlemlerin ardından kredi kartı kiosk üzerinde bulunan fiziki pos cihazına yerleştirmekte ve sistem kiralama yapılacak her 

bisiklet için 25 TL ücret bloke etmektedir. Son olarak sistem bisiklet kiralama işi için 8 haneli kişisel bir şifre vermektedir. 

Bu işlemlerden sonra sistem artık hem abonman kartı hem de kredi kartı ile kiralama yapmaya hazır bulunmaktadır. 

Şekil 17. Bisiklet Parkından Bisikletleri Ne Şekilde Alacağımızı Gösterir Şekil 

 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Bisiklet paylaşım sisteminden kiralama işlemi yapmak isteyen kişi bisiklet parkına giderek abonman kartını park ekranına 

okutur, 4 haneli kişisel şifresini tuşlar ve giriş tuşuna basıp işlemi tamamlar. İşlem ışığı yanıp söndükten sonra artık 

bisikleti kullanıma hazırdır. Kredi kartı ile kiralama işlemi için de 8 haneli kişisel şifresini tuşladıktan sonra giriş tuşuna 
basılmakta ve bisiklet kullanıma hazır hale gelmektedir. 

Bisiklet kullanımı esnasında kent içi öğrenci toplu taşıma tarifesi olan 1,5 TL’den daha az olacak şekilde bir tarife planı 

yapılmıştır. Bu bağlamda ilk 1 saat 1,5 TL ve ardından her saat için 1 TL olarak uygulanmaktadır. Kullanıcı bu tarife ile 

maksimum 24 saat kiralama işlemi yapabilmektedir. 24 saatten sonra her saat için 3 TL tahsil edilmekte ve 48 saatin 

sonrasında bisikleti teslim etmediği takdirde yasal işlem başlatılmaktadır. ÇABİS Bisiklet Paylaşım Sistemi 7 gün 24 saat 

aralıksız olarak hizmet sunmaktadır. 
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Şekil 18. Bisiklet Parkına Bisikleti Ne Şekilde İade Etmemizi Gösterir Şekil 

 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Bisikletini teslim etmek isteyen kişi istediği herhangi bir park yerine gelerek bisikleti park yerine yerleştirmekte ve işlem 
tamamlandığında yeşil ışık yanmaktadır. Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşırsa bisiklet parkı kırmızı hata ışığı 

vermektedir. Bu aşamadan sonra öncelikle bir diğer boş istasyona park etmeyi denemelidir. Tüm uğraşlara rağmen sorunun 

devam ettiği anlaşılırsa 4441717 nolu telefondan Çanakkale Belediyesi ile iletişime geçebilmektedir. Sahada 08.00 ile 

00.00 saatleri arasında görev yapan ÇABİS Bisiklet Birimi olay yerine gelerek gerekli müdahaleyi ivedilikle yapmaktadır. 

Bisiklet iade işleminden sonra kişinin ne kadar süre bisiklet kullandığı, ne kadar ücret tahsil ettiği ve ortalama ne kadar 

kalori harcadığı kullanıcının cep telefonuna kısa mesaj (SMS) olarak iletilmektedir. 

Toplu taşımaya ara imkân oluşturmak, kent içi trafik sıkışıklığını azaltmak, hava kalitesini iyileştirmek ve fiziksel 

aktiviteyi artırmak gibi çözümler için planlanan ÇABİS Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Ağustos 2016 yılında 5 istasyon 

42 park yeri 35 bisiklet ile hizmet vermeye başlamıştır. 

Şekil 19. ÇABİS Bisiklet Paylaşım İstasyonu 

 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Kentin yolculuk çekim ve yolculuk üretim noktaları ile toplu taşıma durakları da göz önünde bulundurularak lokasyon 

tercihleri yapılan ÇABİS; 2017 yılında 6 istasyon 42 park 37 bisiklet daha hizmete dâhil edilmiştir. 2016 ve 2017 yılında 

yapılan yatırımlarla birlikte toplamda: 11 istasyon 84 park yeri ve 72 bisikletin oluşturduğu bir paylaşım sistemi 

oluşmuştur. 

Şekil 20. Çanakkale’de Bulunan ÇABİS Bisiklet Paylaşım İstasyonlarının Harita Üzerinde Konumları 

 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
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Tablo 3. ÇABİS Bisiklet Paylaşım İstasyonları Ve Bu İstasyon Arası Mesafeleri Gösterir Çizelge 

İstasyon Adı Kiosk 
Çeşidi 

Park 
Yeri  
Adeti 

Kullanıma 
Giriş Tarihi 

İstasyon Adı 
En Yakın Bisiklet 

Paylaşım İstasyonuna 
Uzaklık (metre) 

Park 
Yeri 
Adeti 

Çanakkale Belediyesi Büyük Kiosk 6 29.08.2016 Çanakkale Belediyesi 550 metre 6 

Barış Kordonu Büyük Kiosk 9 29.08.2016 Barış Kordonu 750 metre 9 

İskele Büyük Kiosk 9 29.08.2016 İskele 1000 metre 9 

Golf Çay Bahçesi Büyük Kiosk 9 29.08.2016 Golf Çay Bahçesi 750 metre 9 

75. Yıl Parkı Büyük Kiosk 9 29.08.2016 75. Yıl Parkı 650 metre 9 

Troya Caddesi Büyük Kiosk 6 26.09.2017 Troya Caddesi 550 metre 6 

Beldemiz Büyük Kiosk 9 26.09.2017 Beldemiz 950 metre 9 

İlahiyat Fakültesi Mini Kiosk 6 26.09.2017 İlahiyat Fakültesi 650 metre 6 

Özgürlük Parkı Büyük Kiosk 9 26.09.2017 Özgürlük Parkı 750 metre 9 

Yürüyüş Yolu Mini Kiosk 6 26.09.2017 Yürüyüş Yolu 700 metre 6 

Adnan Menderes Cad. Mini Kiosk 6 26.09.2017 Adnan Menderes Caddesi 700 metre 6 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Kentlerde bisikletli ulaşımda azami hız limiti 30 kilometre/saat olarak belirlenmiştir. Ortalama hızında 15-20 kilometre 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda 15 kilometre hızla 20 dakika yol kat eden bir bisikletli 5 

kilometrelik bir erişim mesafesine sahiptir. Bisiklet paylaşım sisteminin yer tercihi bu erişim mesafesi göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. Bu bağlamda iki bisiklet paylaşım istasyonu arası minimum kuş uçuşu 550 metre; maksimum 

kuş uçuşu mesafe 1000 metredir. Ayrıca yer tercihindeki diğer önemli kriterler toplu taşıma durağına olan uzaklığın yaya 

erişim mesafesinde olması ve yaya yolculuğunun fazla olmasıdır. 

Şekil 21. ÇABİS Bisiklet Paylaşım İstasyonlarında Yapılan Kiralamaların Dakika Cinsinden Gösterimi 

 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
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Şekil 22. ÇABİS Bisiklet Paylaşım İstasyonlarında Yapılan Kiralamaların Adet Cinsinden Gösterimi 

 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Bisiklet kullanımını etkileyen en önemli faktör iklimidir. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının soğuk ve rüzgârlı olması 

kentliyi bisiklet ulaşımından uzaklaştırmaktır. En yüksek kullanımda havaların tekrar ısınmaya başladığı Mart ve Nisan 

aylarıdır. Bisiklet paylaşım sistemi genel olarak çok soğuk ve çok sıcak havalarda daha az tercih edilmektedir. 

 

6. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ ULAŞIM AÇISINDAN ÇANAKKALE’DE BİSİKLET PAYLAŞIM 

SİSTEMİNİN (ÇABİS) DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1. Bisiklet Paylaşım Sisteminin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi 

Sürdürülebilir kentsel ulaşım çevreci bir yaklaşımla “minimum düzeyde karbon emisyonu yaratan, otomobil kullanımını 

azaltan, dağınık kentsel yerleşmeyi engelleyen, yüksek yoğunluklu ve kontrollü bir kentsel form oluşturan” bir yapının 

oluşturulmasını teşvik etmektedir. Bu bağlamda bisiklet paylaşım sistemi otomobil, motosiklet gibi karbon emisyonu 
yaratan ulaşım modlarının yerine ikame edilerek kentteki karbon emisyonun azaltılmasına katkı sunmaktadır. Özellikle 

kent içerisinde gürültünün azaltılmasını sağlayarak toplum sağlığına katkıda bulunmaktadır. 

6.2. Bisiklet Paylaşım Sisteminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 

Sürdürülebilir kentsel ulaşım ekonomik olmayı da önemsemektedir. Yakıt kullanılmasının azaltılması, trafik sıkışıklığına 

bağlı zaman kaybının önlenmesi ve trafik kazalarının önlenmesi gibi başlıklarla da ilgilenmektedir. Bisiklet paylaşım 

sistemleri yakıt kullanımını azaltması, otopark maliyetinin, bakım ve onarımının olmaması sebebiyle ekonomik bir ulaşım 

metodudur. Bisikletli ulaşımın otomobille yapılan ulaşım yöntemine karşın erişilebilirliği yüksektir. Bisiklet yollarının 

yeterli kapasitede olması sebebiyle zaman maliyeti de minimum seviyededir. 

6.3. Bisiklet Paylaşım Sisteminin Toplumsal Açıdan Değerlendirilmesi 

Çanakkale’de hizmet veren bisiklet paylaşım sistemi toplu taşıma fiyatı da göz önünde bulundurularak ilk saati 1.5 TL, 
sonraki diğer her saati için 1 TL tahsil edilmektedir. Sistem bu açıdan ödenebilir ve kullanımı ucuz bir sistemdir. Bu 
sebeple sistem 18/07/2018 tarihi itibariyle 8205 aboneye ulaşmıştır. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Bisiklet Birimi tarafından bisikletlerin bakımının sıklıkla yapılması, bisikletlerin temizliğinin sağlanması ve her daim 

yeterli bisikletin olması sağlanarak kaliteli bir hizmet sunumu hedeflenmektedir. Kredi kartı ve kısa sürede 6 TL gibi bir 

ücrete temin edilen abonman kartlarıyla kiralama işlemi yapılabilmesi sisteme erişimi kolaylaştırmaktadır. Bisiklet 

paylaşım sistemi bisikletli ulaşımın imajını geliştirmiş ve yeni bisiklet kullanıcıları yaratmıştır. En önemlisi de kentliyi 

hareket ettirerek vücut ve ruh sağlığı için olumlu etkiler oluşturmaya zemin hazırlamıştır. 
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SONUÇ 

Dünyanın farklı kentlerinde uygulanmaya başlayan sürdürülebilir ulaşım uygulamalarına paralel olarak Çanakkale’de kent 

içi sürdürülebilir ulaşım planlaması yapılmaktadır. Bu anlayışla tüm ulaşım modları arasında birbirinin hareket kabiliyetini 

ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan bir anlayış geliştirilmiştir. Özellikle bisikletli ulaşım ve bisikletli ulaşımın diğer 

ulaşım modları ile entegrasyonun sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda tahsisli bisiklet yolları 

yapılmış; bu yollar üzerinde bisiklet kullanacak kentliler düşünülerek bisiklet tamir aparatları oluşturulmuştur. Esenler 

Mahallesi’nin ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin eğimli bir arazi üzerinde olması göz önünde bulundurularak toplu 

taşıma araçlarının ön kısımlarına bisiklet taşıma aparatları monte edilmiştir. Bu yatırımlar sadece bisikletçiler ve 

bisikletliler için yapılmamış; kentteki herkesin bisiklet kullanması adına ve toplu taşıma sistemlerine ara imkân 

oluşturulması öngörülerek bisiklet paylaşım sistemleri kurulmuştur. İlk olarak 2016 yılında 5 istasyon 42 park yeri 35 

bisiklet ile kurulan sistem kentin tamamına yayılması ve erişilebilirliğin arttırılması adına 2017 yılında 6 istasyon 42 park 
37 bisiklet daha hizmete dâhil edilmiştir. 2016 ve 2017 yılında yapılan yatırımlarla birlikte toplamda: 11 istasyon 84 park 

yeri ve 72 bisikletin oluşturduğu bir paylaşım sistemi oluşmuştur. Sistemin yaygınlığı dışında ücretinin ödenebilir olmasına 

da önem verilmiştir. Bisiklet kullanımı esnasında kent içi öğrenci toplu taşıma tarifesi olan 1,5 TL’den daha az olacak 

şekilde bir tarife planı yapılmıştır. Bu bağlamda ilk 1 saat için 1,5 TL ve ardından her saat için 1 TL olarak 

uygulanmaktadır. Ayrıca bisiklet paylaşım sistemleri toplu taşıma sistemi ile entegre olarak planlanmış olup bisikletten 

inen bir kentli çok rahat toplu taşımaya binebildiği gibi; toplu taşımadan inen bir kentli çok rahat bisiklet paylaşım 

sisteminden istifade edebilmektedir.  

Bisiklet paylaşım sistemi ile en büyük handikap ödeme ve kiralama sistemlerinde, serbest bisiklet paylaşım sistemlerinde 

(dockless bikesharing) olduğu gibi telefon uygulamalarının kullanılamamasıdır. Her ne kadar RFİD kart teknolojisi ve 

kredi kartı ile kiralama mümkün olsa da; telefon ile ödeme ve kiralamanın sağlanması ile daha geniş bir kitle bisiklet 

paylaşım sistemlerini kullanabilecektir. İlk saatinin daha düşük ücretli olup fiyatı artan bir politika uygulanması, bisiklet 

paylaşım sistemlerinin daha kısa süreli ve daha çok ulaşım amaçlı kullanmasını teşvik edecektir. Son olarak bisiklet 

paylaşım sistemlerinin daha çok sayıda istasyon, bisiklet ve elektrik destekli bisikletlerinde bulunduğu bir filonun 

oluşturulması ile artacak erişim sayesinde kullanıcı sayısı ve çeşitliliğinde artış sağlanabilecektir. 

ÇABİS açısından hem bir başarı hem de handikap olarak görülebilecek durum tüm kentlerimizde olduğu gibi Çanakkale’de 

de bu sistemin 2016 yılından itibaren gecikmeyle kent içi ulaşım planlarına dahil edilmesidir. Başarı sonrası da 
geliştirilmeye çalışılması ile beraber taşıtların ve yayaların kullandığı yollar arasında mavi yol şeritleri ile bisiklet yolu 
oluşturulmasıdır. Problem noktası ise bu yolların Çanakkale’nin turizm yoğunluğunun olduğu süre zarfında yayalarla 
paylaşılması durumunda hem bisiklet kullanıcıları için he de yayalar için yaşanan zorluklardır. Bununla beraber sistemin 
benimsenmesi, yaygınlaşmasını ve kullanımının artması ile yeni planlanacak kentsel alanlarda en baştan bisiklet ulaşımının 

dikkate alınmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Kamu yönetimi alanında yönetişim kavramı, içinde bulunduğumuz yüzyılda daha çok kavramsal yönüyle 
tartışma konusu olmakta ancak uygulamada bu yönde önerilen modeller üzerinden incelemeler eksik 

kalmaktadır. Üzerinde çok fazla durulan bir kavramın mekânsal boyutta, kıyı alanlarının yönetimi için 

önerilen model çerçevesinde somutlaştırılması kavramın uygulamaya dönük tarafına vurguyu artıracağı gibi, 

önerilen yönetsel organizasyon modeli günümüz kamu yönetimi dünyasına mekânsal yönetişim kavramı 

açısından yeni bir bakış açısı da kazandırmaktadır. Çalışma kapsamında yerelde bu şekilde bir yönetişim 

modelinin ortaya çıkardığı yeni yönetsel bakış açısının yerele ilişkin olumlu ve olumsuz etkileri ve yeni 

kurumsal organizasyon modeli üzerinde durulmuştur. Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim (BKAY) 

Planının uygulanması için mevcut yasa, yönetmelik ve kurumlar çerçevesinde eşgüdümün ve özellikle yerel 

organizasyonların geliştirilmesi; karar alma ve planlama faaliyetlerinde ortak akılla hareket etmeyi 

sağlayacak; yerel “aktörlerin ve paydaşların” yetki ve sorumluluklarıyla mevcut yasal düzenlemelerin etkin 

kullanımını sağlamaya yönelik model benimsenmiştir. Ayrıca bu modelin Ulusal BKAY Modeline de yön 

gösterici olması beklenmiştir. BKAY kapsamında organizasyon yapısı ve modeli paydaşlar arasında 

eşgüdümü sağlamayı, merkezi yönetim ve Bakanlıkla işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Hem yatay 

hem de dikey ilişkilerle eşgüdüm ve işbirliği sağlanması planlanmıştır. Ancak buradaki en önemli yapılanma 

yerel yapılanmadır. Uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında yerel nitelikli BKAY kurulunun 

oluşturulması önerilmiştir. Yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bu 

noktada önemli kesimlerdir. Önerilen kurulun merkezi yönetimle doğrudan ve birinci dereceden ilişkili 

olması öngörülmüştür. 

 Anahtar Kelimeler: Mekansal Yönetişim, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Yerel Yönetim, Kıyı 

Yönetimi. 

 

ABSTRACT 

In this century, the notion of governance in the field of public administration has been a matter of discussion 
with its conceptual connotations, but there is insufficient amount of work into the models proposed for its 
practice. Concretizing a hotly debated concept such as governance on a spatial dimension through a model 
proposed for the management of the coastal areas will attach further emphasis on the practical side of this 
concept, and the proposed model of managerial organization should bring a new perspective to the world of 
public administration in terms of spatial governance. In the scope of the study, positive and negative effects 
of the new managerial perspective of a governance model in local area and the new local organizational 
model are emphasized. For the proper implementation of the Antalya Integrated Coastal Zone Management 
(ICZM) plan, an innovative model has been adopted to improve coordination and local organization in 
particular within existing laws, regulations, and institutions, to act jointly in decision-making and planning 
activities, and to ensure effective use of existing legislative regulations through the authority and 
responsibilities of local “actors and stakeholders”. This model is also expected to serve as a guideline for the 

National ICZM Model. The organizational structure and model within the scope of ICZM aims to enhance 
coordination between stakeholders and to ensure cooperation with central government and the ministry. It 
attempts to establish coordination and cooperation through both horizontal and vertical relations. However, 
the most important structure here is the local structure. During the stages of implementation, monitoring, and 
assessment, a local ICZM board will be formed. Local authorities, universities, professional chambers, and 
non-governmental organizations are important segments at this point. It is important that the local board will 
be in direct relationship with the central government. 

 Key Words: Spatial Governance, Integrated Coastal Zone Management, Local Government, Coastal 
Management. 
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1. GİRİŞ 

Kamu yönetimi alanında yönetişim kavramı, içinde bulunduğumuz yüzyılda daha çok kavramsal yönüyle tartışma konusu 

olmakta ancak uygulamada bu yönde önerilen modeller üzerinden incelemeler eksik kalmaktadır. Üzerinde çok fazla 

durulan bir kavramın mekânsal boyutta, kıyı alanlarının yönetimi için önerilen model çerçevesinde somutlaştırılması, 
kavramın uygulamaya dönük tarafına vurguyu artıracağı gibi, önerilen yönetsel organizasyon modeli günümüz kamu 

yönetimi dünyasına mekânsal yönetişim kavramı açısından yeni bir bakış açısı da kazandırmaktadır. 

Çalışma kapsamında Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’nin (BKAY) tarihsel gelişimi, içeriğinin zenginleşmesi, BKAY 
bağlamında yönetişimin niteliği kavramsal ve kuramsal olarak ortaya konulduktan sonra Antalya BKAY planında önerilen 

yönetişim uygulamasının organizasyonel görünümü üzerinde durulmaktadır. 

 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi 

BKAY’ın ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yıllara denk düşmektedir. 1970’li yıllardan bu yana, yapay 

ve doğal kıyı alanlarındaki bozulmanın engellenmesi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve kıyıyı kullanan farklı 

kesimlerin birbiriyle etkin iletişimi, dengeli ve eşitlikçi bir yaklaşımla kıyılardan yararlanılarak sürdürülebilir gelişmenin 
sağlanması için BKAY üzerinde çalışılmaktadır. Amacı sürdürülebilir kalkınma ile kıyı alanlarının korunması ve biyolojik 
çeşitliliğin yaşatılmasıdır. Bunun için daha etkin bir yönetim mekanizmasının oluşturulması öngörülmektedir. Kıyı 

kullanımlarının tüm etkileşimleri göz önünde bulundurularak kalkınma ve kullanım koşulları sağlanmaya çalışılır ve bu 

amaçlar zamanla kıyısal çevrenin bütünsel olarak fiziksel konumunu geliştirmeyi hedefler (Aktepe ve Kılınç Demirvuran, 
2010:24). 

1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir gelişimi için 

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’nin bu yönde bir araç olarak benimsendiği görülmektedir (Görer ve Duru, 2016). 

Smith ve Barlett’e (2005:294) göre BKAY, genel olarak bir karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Cicin-Sain (1993) 
ve Cicin-Sain ve Knecht (1998) BKAY’ın ne olduğunu bazı ilkeler etrafında tartışmışlardır. Buna göre öncelikle BKAY bir 

karar verme sürecidir. Paydaşların katkıları ve tabii dinamiklerin etkileriyle birlikte, fiziksel ve ekolojik bir bakış açısıyla 
çevre yönetimine katılınması anlamına gelmektedir. BKAY’ın öncelikli amacı yasal ve yönetsel düzeyden başlayarak kıyı 

kaynaklarının yönetimine ilişkin kararların bir uyum içerisinde alınmasını sağlamaktır. Başka bir ifadeyle BKAY, suyun ve 

toprağın birbirinden ayrı yönetilmesine karşı bir köprü niteliğindedir. Bundan dolayı da bu entegrasyonun sağlanması bu 

sürecin kurumsal bir yapıya bürünmesi ile gerçekleştirilebilir (Duru, 2003). 

BKAY, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Planlama aşamasında kaynakların kullanılması 

ve üretim süreçleri ile ilgili olarak geleceğe ilişkin stratejik kestirim yapılmaktadır. Hedefler bu aşamada belirlenir. 

Uygulama aşamasında ise yapılan bu planlamalar yaşama geçirilir. Planlanan her şey tüm boyutuyla uygulanır. 

Değerlendirme süreci ise aslında uygulama sürecinin bir parçasıdır. Bu noktada geri bildirimler yoluyla sürecin 

iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (Aktepe ve Kılınç Demirvuran, 2010:27). 

BKAY, geleneksel kıyı alanları yönetiminin sadece ekonomi ve çevre odaklı bakış açısının taşıdığı eksiklikleri gidermeye 
yöneliktir. BKAY’ın bu açıdan toplumsal hedefleri ve bilimsel ilkeleri dikkate alarak bir yönetim modeli öngördüğü iddia 

edilmektedir. 

İnsan toplulukları için büyük ve sonsuz bir kaynak olarak görülen kıyılar günümüzde ekonomi ve mühendislik disiplinleri 
altında gelişen bir bakış açısı taşımaktadır. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi de bu bakış açısıyla denk biçimde kendi 

ilkelerini oluşturmuştur. Smith ve Barlett’e göre (2005:295) kıyı kaynaklarının korunması yönünde yönetsel süreçlere 

ihtiyaç vardır. Bu aynı zamanda kıyının değerinin korunması ve gelecek kuşaklara devredilebilmesi açısından da önemlidir. 

Bu açıdan BKAY bir takım ekolojik hususları ihmal etmemelidir. Örneğin, deniz ekosistemi, habitatın korunması, fırtına ve 

erozyon gibi iklimsel değişimlerin coğrafi alana ve yaşam alanlarına etkileri planlama modellerinde düşünülmelidir. 

BKAY, kıyı bölgelerinde kaynak yönetiminin sürekliliğini odak noktasına yerleştirmektedir (Şeker vd., 2008:871). 

Kıyı ile ilgili arka plan dâhilinde, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarca, kıyının kara-deniz bütünlüğü 

içinde ele alınması, kıyı ile ilgili toplumsal ve ekonomik boyutların görmezden gelinmesi ve bilimdalları arasındaki 

işbirliğinin eksikliği gibi nedenlerle BKAY geliştirilmiştir. BKAY, kıyı yönetiminde bir anlamda son aşamadır (Duru, 

2003:21). Sadece bilimsel bir içerik taşımamakta, ekonomi politik ve toplumsal gelişmelerin de etkilerini bünyesinde 

barındırmaktadır (Kaypak, 2012:30). İdealize edilen BKAY, eko-sisteme duyarlı, bütüncül ve stratejik öngörüleri içeren 

özellikte olmalıdır. Aynı zamanda uyumlu ve esnek bir bakış açısı gerektirmektedir. Hazırlığı şeffaf ve katılımcı biçimde 

yapılmalıdır. Yerel halk desteğinin sağlanacağı bir süreç öngörmelidir (Aktepe ve Kılınç Demirvuran, 2010:25-26). 

Bütünleşik kıyı alanları yönetimine ilişkin olarak genellikle, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi 

uluslararası örgütlerin tavsiyeleriyle çok taraflı yönetim, doğal kaynakların korunması ve yönetimi (biyolojik çeşitliliğin 

korunması önerilen organik tarım ve eko-turizm gibi sektörlerin teşvik edilmesi) atık yönetimi gibi proje önerileri, yerel 
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halkın çevre ve turizm konularında eğitimi, su kirliliği ve doğal yaşam ortamlarının takibi ve bilgi toplanması gönüllü 

organizasyonlara sağlanan destekler aracılığıyla teşvik edilmektedir (Görer ve Duru, 2016). 

2.2. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Türkiye’de Kıyı Yönetimi Bağlamında Mekânsal Yönetişim 

1980’li yıllardan sonra turizm faaliyetlerinin gelişmesi ve deniz kıyılarının yoğun yapılaşma baskısı altında kalması, kıyı 

alanlarında çok boyutlu sorunları da beraberinde getirmiştir. Türkiye’de sürekli ve dengeli kalkınma, kapsamlı çevre 

yönetimi, çevresel yenileme, halk katılımı vurgusu, önleyici yönetim ve yönetişim bağlamı 1990’lı yıllardan günümüze 

geçerliliğini korumaktadır (Tablo 1). Bu değişim ile bağlantılı bir kıyı yönetimi bakışı BKAY için de geçerlidir. Kıyılardan 

yararlanma ile ilgili süreçte halk katılımının sağlanması, bütüncül bir bakış açısının yakalanmaya çalışılması BKAY’ın 

olumlu yönleri gibi durmaktadır. Ancak bu sürecin Türkiye’nin kendi özgün koşulları altında analiz edilmesi gereklidir 

(Duru, 2003:24). 

Tablo 1. Türkiye’de Kıyı Yönetiminin Geçirdiği Aşamalar 

DÖNEM TEMEL ÖZELLİKLER 

1950-1970 

Sektörel yaklaşım 

İnsan doğaya karşı 

Düşük düzeyde halk katılımı 

Ekolojinin sınırlı ölçüde göz önünde bulundurulması 

Reaktif (Onarıcı önlemler) 

1970-1990 

Çevrenin önem kazanması 

Sektörler arasında daha yoğun bütünleşme ve eşgüdüm 

Halk katılımının artması 

Çevre bilincinin güçlenmesi 

Mühendislik egemenliğinin sürmesi 

Proaktif (önleyici) ve reaktif önlemler 

1990’dan günümüze 

Sürekli ve dengeli kalkınma kavramına odaklanma 

Kapsamlı çevre yönetiminin ağırlık kazanması 

Çevresel yenileme 

Halk katılımına vurgu 

Gelecekte Ekolojiye duyarlı bir kıyı alanı yönetiminin kurulması, önleyici yönetim ve yönetişim 

Kaynak: Aktepe ve Kılınç Demirvuran, 2010:25. 

Farklı kesimlerle birlikte uygulanacak bütüncül bir kıyı yönetimi anlayışının günümüzde kıyı alanlarının gördüğü baskılara 

ilişkin bir çözüm önermesi beklenmektedir. Bu açıdan kıyı alanlarına yönelik baskıları ve aynı zamanda kıyı alanları 

yönetiminin uğraştığı konuları şu şekilde sıralamak mümkündür (Yetişkul vd., 2010:38-39); 

i. “Kentsel gelişme (yoğun karmaşık doku) 

ii. Hidrolojik döngüdeki değişimler (iklim değişikliğine neden olur) 

iii. İkili mekânsal yapı (kıyıda yoğun, iç kesimde daha az yoğun) 

iv. Turistik aktivitelerin gelişmesi 

v. Sulak alanlardaki kayıplar ve çevre kirliliği”. 

Kıyı alanlarının yönetsel anlamda başlı başına baskılara ilişkin çözüm üretebilecek bir boyutla ele alınması gerekmektedir. 

Buna ilişkin çözüm üretmesi beklenen bütünleşik kıyı alanları yönetimi, biri planlama diğeri koruma-kullanma dengesi 
olan iki hassas noktayı içermektedir. 

Bütün bunlara ek olarak kentlerin büyümesi ile birlikte nüfus yoğunluğu kıyı alanlarında yerleşme baskısı yaratmakta ve 

rekreasyonel talepleri de artırmaktadır. Denizcilik ve balıkçılıkla ilgili sektörel taleplerle birlikte ekosistemi bozulma 

tehlikesi yaşayan kıyılar üzerinde bütünleşik bir planlama, kurumsallaşmış organizasyonel yapı ve farklı kesimlerle birlikte 

hareket etme anlayışı zorunlu görünmektedir (Özbek Sönmez vd., 2008:17-18). Türkiye’de oldukça yeni bir yönetim 
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anlayışı olan BKAY henüz daha yeni yeni Bakanlıkların ve ulusal-yerel planlamanın üzerinde durduğu bir konu haline 

gelmektedir. Ayrıca çok sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Şeker vd., 2008:871). 

Bu noktada kentsel sorunların çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısına duyulan ihtiyaç artmıştır. BKAY kıyı sorunlarının 

çözümü için daha geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Aynı zamanda da kıyı yönetimine ilişkin bütünlüğün sağlanması için 

beş amaç etrafında şekillenmektedir (Coşkun, 2008:31): 

i. “Ekonomik gelişme, çevre yönetimi, balıkçılık, enerji, ulaşım, atık yönetimi, turizm gibi konulardaki plan ve 
programların bir bütün olarak ele alınması, 

ii. Ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki değişik yönetim birimlerinin işlem ve eylemleri arasında bir bütünleşmenin 

sağlanması, 

iii. Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşları arasında uyum ve işbirliğinin sağlanması, 

iv. Plan yapma, planların yaşama geçirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarının bir bütün olarak 

değerlendirilmesi, 

v. Bütünleşik yönetim sürecinde değişik bilim dallarından yararlanılması (sadece mühendislik bilimlerinde değil, 

ekonomi, siyaset bilimi, hukuk gibi sosyal bilimlerden de yararlanılması)”. 

Tablo 2’de görülen farklı kesimler ve etkinlik düzeyleri çerçevesinde BKAY esas alındığında kamu kurumları arasında 

yerel, ulusal ve küresel ölçekte dikey, tüm sektörler arasında ise yatay bütünleşmenin gerçekleştirilmesiyle, tüm idareler 

kapsanacak şekilde, mevcut kıyı yönetiminin yetersizlikleri ve sorunları en aza indirilmesi, sorunlar çıkmadan önlenmesi, 

reaktif değil proaktif olunması önerilmektedir (Aktepe vd., 2010:26). 

Tablo 2. Farklı Kesimler ve Etkinlik Düzeyleri 

 
A-BİREY/ 

ORGANİZASYON 

B-YASAL/ 
YÖNETSEL 

C-SERMAYE/ 

YATIRIM 
Etkinlik Düzeyi 

A
k

ad
em

ik
 Ç

erçev
e 

B
asın-Y

ay
ın 

YEREL 
DÜZEY (I) 

Bireyler, Yaşayanlar 

Yerel Organizasyonlar 

Yerel Yönetimler 

(Belediyeler, 
Valilikler vb.) 

Küçük ölçekli 

sermayedar, yatırımcı 

Mülk sahipleri 

Etki düzeyi yüksek 

Karar verici 

Merkezi nitelikli 

ULUSAL 
DÜZEY (II) 

Sivil Toplum Örgütleri 

Merkezi yönetimler 

 

(Bakanlıklar-kamu 
kurumları) 

Ulusal sermaye ve 
yatırımcı 

(Emlak piyasası-İnşaat 

sektörü, finans sektörü 
vb.) 

Mekânsal kararlara etki 

düzeyi görece düşük 

Mekânsal karardan 
1.dereceden etkilenen 

Katılım süreci tanımsız, 

baskı grubu niteliğinde 

KÜRESEL 
DÜZEY (III) 

Uluslar arası Sivil 
Toplum Örgütleri 

Kamu-Özel, Bölgesel 

ve Küresel 

Ortaklıklar 

Küresel sermaye ve 
kurumları 

(Uluslar arası Emlak 

Piyasası, Yatırım 
Kanalları) 

Etki düzeyi yüksek 

Dolaylı etkileyen 
(ortaklıklar ve sözleşmeler 

ile tanımlı) 

Mekânsal sonuçlardan çevre 
niteliği açısından en son 

etkilenen 

Kaynak: Şenol, 2008:73 

BKAY; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyonların direktiflerinde ve 

raporlarında bolca kendisine yer bulan “yönetişim” kavramı ile sıkı ilişki içerisindedir. BKAY bağlamında yönetişim 

mekânsal yetkili kurumlar ağı ve oluşturulacak kurular kanalıyla yürütülmek istenmektedir.  Bu bağlamda mekânsal 

yönetişim olarak adlandırılabilecek bu organizasyonel yenilik önemli bir yönetsel sürece denk gelmektedir. Söz konusu 

yönetişim kapsadığı mekânsal sistemle bütünleşik olarak kurumlar ve mekân arasında gerçekleşen değişim etkilerini 

tanımlamaktadır. Buna yönelik olarak süreç en küçük ortaklaşa büyüklükte, şeffaf ve kolektif şekilde başlatılabilir 

niteliktedir. Mekânsal yönetişimde farklı kesimler bir arada organize edilmektedir. Ölçeğin büyüklüğüne göre rol ve 

yükümlülüklerin dağılımı yapılabilir (Mamunlu, 2010:211). 

Günümüzde devletin üzerine oturtulduğu temel mekânsal ölçekler yeniden tanımlanmakta, yeni ölçekler üretilmektedir. 

Mekânsal olarak merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı yeniden kurgulanmaktadır. Örneğin Büyükşehir 

Belediyeleri eli ile devlet mekânsal olarak yerelden elini çekiyor gibi görünmekle birlikte aslında eskisinden çok daha 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

399 
 

görünür hale gelmektedir. Bu açıdan yönetişim veya çok düzlemli yönetişim gibi yaklaşımların yerelde uygulanabilirliği 

yönündeki tartışmalar yoğunluk kazanmaktadır (Şahin, 2013:40-42). 

 

3. ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİM PLANINDA YÖNETİŞİMİN MEKÂNSAL 

ÖRGÜTLENMESİ ÖRNEĞİ 

Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı’nın öncelikle stratejik plan niteliğinde bir belge olduğu ifade edilmelidir. 

Kıyı ve deniz alanları yönetim planı, stratejik bir planlama aracı olarak ilerleyen vadede kıyı alanlarında doğal süreç ve 

sistemleri bozmadan nasıl iyileştirme ve koruma yapılabileceği ile ilgilenmektedir (Göktan, 2010:60). Ayrıca bütünleşik 

kıyı alanları yönetiminin bir aracı olan bütünleşik kıyı alanları planlarının ortaya çıkışı, kıyı alanlarında sözü edilen 

baskılardan kaynaklı bütünleşik planlama anlayışına yönelik taleplerin bir yansıması görünümündedir. 

Antalya BKAY planının amacı; “Antalya Kıyı bölgesinin tüm sektörler itibarı ile incelenmesi, kabul görmüş ‘Bütünleşik 

Kıyı Alanları Yönetimi’ yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesidir”. Planının uygulanması için; mevcut yasa, yönetmelik 

ve kurumlar çerçevesinde eşgüdümün ve özellikle yerel organizasyonların geliştirilmesini; karar alma ve planlama 

faaliyetlerinde ortak akılla hareket etmeyi sağlayacak; yerel “aktörlerin ve paydaşların” yetki ve sorumluluklarıyla mevcut 

yasal düzenlemelerin etkin kullanımını sağlamaya yönelik bir model benimsenmiştir. Ayrıca plan kapsamında yer alan 

modelin Ulusal BKAY Modeline de yön gösterici olması beklenmiştir. 

Hazırlanan plan; organizasyon yapısı, uygulama araç ve yöntemleri ile finansal yapı öngören bir model önermektedir. 
Planın temel ilkeleri, (i)yönetim ilkeleri ve bilinçlendirme ile (ii)katılım ve kapasite artırımı ilkeleri olarak iki kısma 

ayrılmıştır. Planın ; kapsadığı alanın mevcut yapısı GZFT analizi yoluyla ortaya konulmuştur. Ayrıca amaç, hedefler ve 

temel stratejiler belirlenmiştir. Bütün bunlardan sonra planda yer alan en önemli kısımlardan biri alt yönetim planlarıdır. 4 
alt yönetim planı içerisinde belirli mevcut durum ve stratejiler ortaya konulmuştur. Bunlar Turizm Alanları Alt Yönetim 

Planı, Kıyı Yapıları Alt Yönetim Planı, Korunan Alanlar Alt Yönetim Planı ve Çevre ve Altyapı Alt Yönetim Planı olarak 

sıralanmaktadır. Plan kapsamında bir de bu alt bölgelere ait mekânsal nitelikli öngörülere yer verilmiştir. Planlamaya esas 9 

adet alt bölge belirlenmiştir. Ayrı ayrı bölge nitelikleri, bölgelere has stratejilere yer verilmiştir. 

Organizasyon yapısı ve modeli paydaşlar arasında eşgüdümü sağlamayı, merkezi yönetim ve bakanlıkla işbirliğini 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Hem yatay hem de dikey ilişkilerle eşgüdüm ve işbirliği sağlanması planlanmıştır. Ancak 

buradaki en önemli yapılanma yerel yapılanmadır. 

Şekil 1. Antalya BKAY Projesi Hazırlanma, Uygulanma ve İzleme Süreci 

 

Kaynak: Antalya BKAY Planı ve Raporu, http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/antalya_BKY_2012.rar 

Plan kapsamında; uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları için yerel nitelikli BKAY kurulunun oluşturulması 

önerilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, yerel BKAY kurulu uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine etki etmektedir. 

Yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bu noktada diğer önemli kesimlerdir. Bu kurum 
ve kuruluşların hem Antalya BKAY projesi hem de Yerel BKAY kurulu için görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik bir 

işleyiş öngörülmüştür. Ayrıca kıyıda planlama ve uygulama yetkisi olan diğer kuruluşların da görüş ve önerilerinin 

BAYINDIRLIK VE İSKAN 

BAKANLIĞI
ANTALYA BKAY PROJESİ

YEREL BKAY KURULU

* Antalya Valiliği

* Antalya Büyükşehir 

Belediyesi

* Proje alanı içindeki ilçe ve 

belde belediyeleri

* Akdeniz Üniversitesi

* İlgili Bölge ve İl 

Müdürlükleri

* Koruma Kurulu

* İlgili Meslek Odaları

* Diğer

KIYIDA PLANLAMA VE 

UYGULAMA YETKİSİ OLAN 

DİĞER KURULUŞLAR

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

UYGULAMA
İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

ÜST ÖLÇEK PLAN VE 

PROJELERİN BKAY 

KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EŞ GÜDÜMÜN 

GELİŞTİRİLMESİ

EŞ GÜDÜMÜN 

GELİŞTİRİLMESİ

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 
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alınması öngörülmektedir. Mekânsal açıdan bu yetkiye sahip en önemli kurum ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Bu 
bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üst ölçekli plan ve projelerin BKAY 

kapsamında değerlendirilmesi sürecine etkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Antalya BKAY projesinin hazırlanma, 

uygulama ve izleme sürecine etkisi bağlamında yerel BKAY kurulunun merkezi yönetimle doğrudan ve birinci dereceden 

ilişkili olması öngörülmüştür. Bu öngörülen işleyiş sürekli biçimde hazırlama, uygulama ve izleme süreçlerinde yerel 
yönetimler, bölge ve il müdürlükleri, meslek odaları ve diğer kent inisiyatifi kuruluşlar ile merkezi yönetim arasında 

eşgüdüm öngörmektedir. 

 

Tablo 3. Yerel BKAY Kurulu Paydaşları
1 

Yerel Yönetimler Bölge ve İl Müdür. Meslek Odaları Diğer 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Valiliği Şehir Plancıları Od. Kent Konseyi 

Kemer Belediyesi İl Çevre ve Şehircilik Müd. Mimarlar Odası Akdeniz Platformu 

Konyaaltı Belediyesi İl Kültür ve Turizm Müd. İnşaat Müh. Odası Akdeniz Üniversitesi 

Muratpaşa Belediyesi İl Tarım ve Orman Müd. Gemi İnş. Müh. Od. Türkiye Çevre Eğit. Vak. 

Serik Belediyesi 
Ulaştırma Bölge 

Müdürlüğü 
Ziraat Müh. Od. Çevre Gönüllüleri D. 

Manavgat Belediyesi 
Antalya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Kurulu 
Orman Müh. Od. Su Ürün. Koop Birliği 

Alanya Belediyesi  Çevre Müh. Od. Akdeniz Turistik Otel. ve İşlet. Bir. 

Gazipaşa Belediyesi  Peyzaj Mim. Od. Akdeniz Turistik Otel. ve İşlet. Der. 

Kumluca Belediyesi  Ticaret ve San. Od. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği 

Kaş Belediyesi  Deniz Ticaret Od. Liman Başkanlığı 

Finike  Belediyesi   
Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak 

Derneği 

   Antalya Liman İşlet. A.Ş. 

   
Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve 

Altyapı işletme Birliği (GATAB) 

   
Kalkan Beldesi Turizm Doğal 

Güzellikleri Koruma ve Tanıtma 

Derneği 

   
Kekova Doğa Kültür Mirasını 

Koruma ve Turizm Derneği 

   Finike Turizm Gönüllüleri Derneği 

   Finike Turizm Derneği 

Kaynak: Antalya BKAY Planı ve Raporu, http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/antalya_BKY_2012.rar 

 

 

                                                 
1  Paydaş listesi 2010 yılı BKAY planından alınarak belde belediyeleri bakımından sadeleştirilmiştir. Mevcut durumda oluşturulacak 

olan yeni bir listede paydaşların güncellenmesi veya ilavelerle organizasyonun güçlendirilmesi düşünülebilir. 
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BKAY’ın öngördüğü hazırlama, uygulama ve izleme sürecinde ilgili Bakanlıklarla eşgüdümlü biçimde proje uygulamasına 

başlanabilir ve yerel BKAY kurulu aracılığıyla uygulama sürdürülebilir. Kurulun faaliyet yapısına yerel paydaşların da 

dahil edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Öte yandan bu paydaşlar içerisinde bölgede faaliyetleri olan yatırımcı birliklerinin 

bulunmaması dikkate değerdir. Bölgedeki yatırımcıların Antalya BKAY Planı içerisinde nasıl söz sahibi olacaklarına 

ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

 

Şekil 2. Yerel BKAY Kurulu Faaliyet Yapısı 

 

Kaynak: Antalya BKAY Planı ve Raporu, http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/antalya_BKY_2012.rar 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi Antalya BKAY projesi kapsamında yerel BKAY kurulu teknik yürütme birimi ile birlikte 

çalışacak ve yerel paydaşlardan görüş alacaktır. Bu şekilde denetleme, izleme ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri de 

yürütülecektir. Kurulun çalışmalarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı, stratejilerin ve öngörülerin sürekli 

revize edileceği öngörüsünde bulunulmaktadır. 

Şekil 3’te ise Antalya BKAY kapsamında oluşturulan stratejik bölgeler içerisinde teklif edilen kıyı alanı planlarının hangi 

mekânsal ölçekte hangi kurumlar kanalıyla uygun bulma, onama, uygulama, izleme, denetleme ve kamuoyunu 
bilgilendirme süreçleriyle yürürlüğe konulacağı öngörüsü yer almaktadır. 

Plan başvurusu ile başlayan süreçte planın yapılacağı alanın niteliğine göre kıyı kenar çizgisinin deniz ve koruma 

kuşağındaki kara tarafı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, turizm alanı merkez ve bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

milli park ve özel çevre koruma alanlarında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye mücavir 

alan sınırları içinde belediyeler ile mücavir alan sınırı dışında il özel idareleri tarafından değerlendirme ve yasal 

prosedürlerin yerine getirilerek uygun bulunması sürecine geçilir. Değerlendirme ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi 

aşamasında yerel BKAY kurulundan görüş alınması yönünde talepte bulunulur. Yerel BKAY kurulunun yürütme organı 

Vali Yardımcısı düzeyinde teşkil edilmiştir. Ayrıca il çevre ve şehircilik müdürlüğü, kültür ve turizm il müdürlüğü, il tarım 

ve orman müdürlüğü, STK’lar, yerel yönetimler ve üniversitenin dahil olduğu teknik yönetim birimi öngörülmüştür. Yerel 

BKAY kurulu ve teknik yönetim birimi kanalıyla süzülmüş görüş, değerlendirme ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi 

aşamasında görüş talep eden kurumlarla paylaşılır. Sonrasında ise uygun bulma ve onama süreci yetkili kurumlarca işletilir. 

Planın uygulanması aşamasında ise yerel BKAY kurulu bu defa izleme, denetleme ve kamuoyunu bilgilendirme işlevini 

yerine getirir. 

Yerel BKAY Kurulu’nun faaliyet yapısına bakıldığında yerel paydaşlara atıf yapılmakta ancak asıl olarak bölgeye ilişkin 
plan tekliflerinde yetkinin büyük oranda merkezi yönetime ait olduğu, yerelde ise görüş paylaşımı, izleme, denetleme ve 

kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bir akışa rastlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ANTALYA BKAY PROJESİ

YEREL BKAY KURULU

TEKNİK YÜRÜTME BİRİMİ

DENETLEME İZLEME
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Şekil 3. Antalya BKAY Planı Plan Tekliflerinin Değerlendirilmesi 

  

Kaynak: Antalya BKAY Planı ve Raporu, http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/antalya_BKY_2012.rar 

 

Oluşturulacak yerel kurulun çalıştırılabilmesi için finansal kaynak Valilik ve Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 

karşılanacaktır. Kurul bünyesinde yer alan diğer belediyelerin de bütçeye katkı sunmaları öngörülmüştür. Diğer 

paydaşlardan da teknik destek, ekipman, personel, kamuoyunu bilgilendirme açısından destek talep edilebileceği ifade 

edilmiştir. Ayrıca kurulun eğitim, araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin kaynak gereksinimi için AB fonları adres olarak 

gösterilmiştir. 

Kıyı planlaması, karar verme ve kıyı yönetimi sürecinde yeterli ve uygun kamuoyu katılımını sağlamak amacıyla 

katılımcılık teşvik edilmekte, plan kapsamında kıyı forumu oluşturulması önerilmektedir. Çalıştaylar, halk toplantıları, okul 

bilgilendirme toplantıları, iş dünyası tanıtım toplantıları vb. pek çok sosyal öneriye de planda yer verilmektedir. 
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SONUÇ 

Serbest piyasa ortamında yarışın ve rekabetin özendirildiği bir sistemde planlama piyasa mekanizmasının işleyişinde 

önemli bir araç haline gelmiştir. Neoliberal piyasa ekonomisinin getirdiği bu anlayış kıyıların planlanması ve kullanımı ile 

ilgili kararlarda da kendini göstermektedir. Kıyıların taşıdıkları doğal potansiyellerin turizm sektörü için önemli bir kaynak 

olarak görülmesi kıyı alanlarındaki planlama bakışını da değiştirmiştir. 1980’li yıllardan sonra neoliberal ekonomi 

politikalarının ve piyasanın işleyişinin en önemli araçları toprak ve planlama olmuştur. Bu anlayış kıyı alanlarında da 

benzer yönde kendisine karşılık bulmuştur. Böylece kıyı alanlarının planlanması ve kullanım kararlarına ilişkin anlayış 

değişmiştir. Kıyı alanları sahip oldukları doğal potansiyel ile turizm sektörü için önemli bir kaynak olarak görülmüş, turizm 
taleplerine tabi hale gelmiş ve kıyı alanlarının planlama süreci de bundan etkilenmiştir (Özbek vd., 2010:438). Bu taleplerin 
etkisini azaltmaya yönelik biçimde ve son derece idealize edilen yönetişim anlayışından neoliberal beklentilerin dışında bir 

beklenti üretmemiz gerekirse o da BKAY’da öngörülen mekânsal yönetişimin Türkiye’de kent yurttaşlığını da içerisine 

alacak şekilde genişletilmesine yönelik olacaktır. Aksi halde BKAY’la uygulanacak bir yönetişim anlayışı toplumun 

dışlandığı bir aksak yönetişim durumunun sürekliliği anlamına gelecek, bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planları da 

devletin mekânsal dönüşüm sürecinde kullandığı bir araç olmaktan öteye geçemeyecektir. Sivil toplumun ve kentte yaşayan 

herkesin kamu yararı esas olan kıyılarla ilgili söz söyleme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılmasının engellenmesi aynı 

zamanda kentli yurttaş için bir hak ihlali anlamına da gelmektedir. Ayrıca kıyı alanlarının maruz kaldığı baskıların, yerel 
egemen sınıfların çıkarları ve tavırları ile birleşmesi kıyı alanlarındaki yaşanan sorunu daha da içinden çıkılmaz bir boyuta 

sürüklemektedir. Bu noktada belediyelerin toplumsal refahın artırılmasına yönelik işleri öncelemeleri şarttır. Buna ek 
olarak belediyelerin kıyı alanlarında mekan üretimine yönelik baskıları aşma yönündeki çabalarının başarısı için yerel 
BKAY kurulu gibi araçların işlevsel hale getirilmesinde etkin rol oynamaları gereklidir. 

Antalya BKAY’da önerilen mekânsal yönetişim örneğinin ve kurumsal modelin uygulanabilmesi ve hatta başarıya 

ulaşabilmesi için; planda öngörülen bütünleşik yapının bu bütünleşik niteliğini kaybetmemesi, organizasyonel yapının 
kurumsal hale gelmesi ve farklı kesimlerle birlikte hareket etme anlayışının kent yurttaşlığı ile kesişmesi zorunlu 
görünmektedir. 
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ÖZET 

Yaşamsal faaliyet alanlarımızın başında gelen kentte insan olarak kadın ve erkek birlikte yaşasa da, kentsel 

yaşam kadına ve erkeğe farklı şekillerde bakmaktadır. Kentsel alanda toplumsal cinsiyet ilişkisi değişen 

dünya düzeni ile birlikte daha çok dikkat çekse de kadınlar erkeklere oranla siyasal sosyal, ekonomik ve 

kentsel kazanımlardan daha az yararlanmakta ve kentsel hakları kullanmada daha geride kalmaktadırlar. 

Kadınlar, kent yaşamına ilişkin karar mekanizmalarında yer almada ve güç paylaşımında dezavantajlı 

durumdadır. Kentsel yaşamın etkinlik alanlarını belirleyen politikalar; yerel yöneticiler ve kadın-erkek kentte 
yaşayan tüm kentlilerin işbirliği ile oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Kente katılma, kentte yaşayan kadın-
erkek tüm kentlilerin, yerel siyasetin tüm aşamalarına katılabilmesiyle olanaklıdır. Artık kadınlar kentte var 

olmak kentsel haklarını tam olarak kullanmak istemektedirler. Kentte cinsiyet farklılığını gözeten bir yerel 

yönetim, kadınların kentte birey olarak var olmalarına olanak tanıyarak; onların kentsel süreçleri değiştirme 

gücüne sahip önemli bir potansiyel kentli grubu olduklarını ortaya çıkaracak etmenlerden biridir. Bu 
çalışmanın amacı kadınların kentsel haklarının nasıl ve neden erozyona uğradığını belirlemek, mevcut 

sorunları saptamak, oluşturulmuş çözüm önerilerinin uluslararası-ulusal-yerel aktörler tarafından nasıl 

uygulandığını belirtmek ve politika üretimi hakkında bilgi vermektir. Kadının kentsel konumunu güçlendirme 

de önemli rol oynayan “kadın dostu kentler” projesine değinilerek katedilen yol ve yapılması gerekenler 

üzerine tartışılacaktır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı 

olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) ve UNDP (Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülmektedir. Projenin Genel Hedefi; Kadın STK’ları, taban 

örgütleri, ulusal ve yerel düzeydeki devlet kurumları ile yapılacak yerel çalışmalar neticesinde, yerel yönetim 

planlama süreçlerine cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesiyle, kadın dostu kentlerin oluşabileceği bir ortamın 

geliştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Alanda Kadın, Kadına Yönelik Politikalar, Kadın Dostu Kentler Projesi. 

 

ABSTRACT 

Even though men and women live together as human begins in city which comes first of our vital areas of 
activity, urban life looks at woman and man in different ways. Although urban gender relations are more 
noteworthy with the changing world order, woman are less able to benefit from political, social, economic 
and urban gains than man and are lagging behind in using urban right. Women are disadvantaged in power 
sharing and decision making in urban life decision making. Policies that determine the activivty areas of 
urban life, should be formed and applied with the cooperation of local adminidtratos and all urban people 
living in male and female cities. Participation in the city is possible only if all urban residents are able to 
participate in all phases of local politics. Now women want to use their urban rights fully in the city. A local 
government that observes gender differences in the city, is one of the factors that will reveal that their an 
important potential urban group with the power of changing their urban processes by allowing women to exist 
as individuals in the city This is to determine how and why urban rights of the intended women are 
undergoing erosion, to identify existing problems, to indicate how proposed solutions are implemented by 
international-national-local actors, and to inform about policy production. It will also be discussed on the road 
and the things to be done by reffering to the project “women friendly cities” which plays on important role in 

strengthening the urban location or the woman. The Women Friendly Cities Program, which is the national 
partner and main stakeholder of the Ministry of Interior, General Directorate of Local Authorities, is run by 
UNFPA (United Nations Population Fund) and UNDP (United Nations Development Program). Basic 
Objective of the Project The development of an environment in which women-friendly cities can be formed, 
with the inclusion of gender equality in local government planning processes, as a result of local work with 
women's NGOs, grassroots organizations, national and local government agencies. 

Key Words: Urban Area Woman, Politics For Women, Women Friendly Cities Project. 
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1. GİRİŞ 

Toplum, sosyal gereksinimleri karşılamak için etkileşen, sınırları çizilmiş coğrafi bir alanda yaşayan ve ortak bir kültürü 

paylaşan çok sayıdaki insanın oluşturduğu bir birlikteliktir. Toplumu oluşturan insan nüfusunun yarısı erkekse, diğer yarısı 

da kadındır. Kadın ve erkek, her ikisi de insan olarak toplumsallaşma süreci ile topluma katılırlar. Bu toplumsallaşma 

sürecine eşit sayıda katılım “eşit olarak” katılım anlamına gelmeyebilir. 

Kentsel yaşam alanlarında kadın ve erkek birlikte bulunmalarına karşın kentin kadın ve erkeğe bakışı birbirinden çok farklı 

olabilmektedir. Kadınlar kent yaşamında var olma mücadelesi kapsamında karar alma ve kararlara katılmada dezavantajlı 

bir durumdadır. Değişen ve dönüşen bir sistem içerisinde eğitim, sağlık, ulaşım ve teknolojideki gelişmelerle, toplumsal 

rolleri, aile ilişkileri, kararlara katılımları değişse de; kadınlar erkeklere oranla siyasal sosyal, ekonomik ve kentsel 
kazanımlardan daha az yararlanmakta ve kentsel hakları kullanmada daha geride kalmaktadırlar (Işın, 2002:310). 

Kentsel haklar alanında oluşturulan yeni uygulamalar göz önüne alındığında artık sadece bireysel hak kazanımı ya da 
mağduriyetinden söz etmek mümkün değildir. Özellikle toplumun bazı kesimleri sahip oldukları hakları kullanmada ve ona 

sahip olmada diğer kesim ile eşit haklara sahip değilse kentsel alanda sadece bireysel hak değil kolektif bir hak alanı da 

oluşturulmalıdır. Kentsel yaşamın etkinlik alanlarını belirleyen politikalar; yerel yöneticiler ve kadın-erkek kentte yaşayan 

tüm kentlilerin işbirliği ile oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Kente katılma, kentte yaşayan kadın-erkek tüm kentlilerin, 

yerel siyasetin tüm aşamalarına katılabilmesiyle olanaklıdır. (Kaypak, 2014:354).  

Kentsel yaşam kalitesi açısından kent, insan haklarının korunduğu bir alan olmak durumundadır. Yaşadığı kentin bir üyesi 

olarak o kentin değerleri üzerindeki haklara erkek gibi kadın da sahiptir. Kentte cinsiyet farklılığını gözeten bir yerel 

yönetim, kadınların kentte birey olarak var olmalarına olanak tanıyarak; onların kentsel süreçleri değiştirme gücüne sahip 

önemli bir potansiyel kentli grubu olduklarını ortaya çıkaracak etmenlerden biridir.Bu amaç doğrultusunda söz konusu 

çalışma 3 (üç) bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm toplumsal hayatta kimlik ve cinsiyet anlayışı çerçevesinde toplumsal 

cinsiyetçilik ikinci bölümde kent kavramı üzerinde durularak kentsel alanda kadın ve karşılaştığı sorunlar üçüncü ve son 

bölümde ise kentsel alanda kadının yerini iyileştirme amaçlı çözüm önerileri ve Türkiye’de yapılan ya da yapılması 

hedeflenen örnek uygulamalara yer verilecektir. 

 

2. KİMLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK 

Kimlik kavramı bir kişinin/grubun sahip olduğu temel özellikler, değerler ve özüne ilişkin anlamlı bir kavrayış biçimidir. 

Kimlik bireyin geçmiş ile ilgili kazanımları, bugün yapması gereken ödevleri ve geleceğe yönelik beklentileri ile 

oluşmaktadır. Genel olarak toplumsal yapı, insan ilişkilerini kuşatan bütünsel bir sistem görünümü taşısa da bireyin 

yaşadığı ilişkiler, bu bütünsellik içerisinde kategoriktir. İnsanlar kendilerini sahip olduklarıyla veya olmadıklarıyla 

herkesten farklı olarak algılar ve bu algılamalar çerçevesinde bir sınıfa koyarlar (Ersoy, 2009:210). Kimi inanç sistemine 

göre bir ayrıma tabi tutabilir, kimi ise ırksal bir sınıflandırma yapabilir, sahip olunan statüde belirleyebilir bir toplumsal 
sınıfı ya da sahip olunan gelir oluşturabilir toplumsal ayrışmayı, birden fazla etmen toplumsal sınıf ayrımına neden olabilir. 

Ancak tüm toplumlarda belki de en eski en ilkel fakat hala en geçerli ayrım cinsiyet ayrımı olan kadın erkek ayrımıdır. 
Toplumsal sınıflandırma da birden fazla kimlik mekanizmasına sahip olunabilir. Yukarıda sayılan birçok sebep kimlik 

sınıflandırması için de geçerlidir. 

2.1. Kimlik ve Kimlik Türleri 

Kimlik kavramı bir bireyin olduğu kadar bir toplumunda sosyal kökenini, geçmişini, geleneklerini, değerlerini, sosyal 

sistemini teşkil eder. Kimlik esas olarak kişilerin ya da toplumsal grupların “kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna verdikleri 

bir cevaptır (Güvenç, 1993:3). Kimlik teriminin uzun bir tarihi olmasına rağmen ancak 20. yüzyılla birlikte modernitenin 

bir sonucu olarak sıkça kullanılmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalarda kimliğin nasıl oluştuğu sorunu ön plana 

çıkmıştır. Kimliğin nasıl oluştuğu konusunda Öznelci ve Nesnelci olmak üzere iki yaklaşım vardır.  Öznelci yaklaşıma 

göre, kimlik tutarlı ve yaşam boyunca az çok aynı kalan gerçek bir bendir (özdür). Bu yaklaşım özellikle organizmanın 

içyapısına önem vererek, onun dış çevresini ve değişimini göz ardı etmesi, kimliğin oluşumunda doğru bir yaklaşım 

olmadığı için eleştirilmiştir. Nesnelci yaklaşıma göre kimlik; organizmanın iç dinamikleri yanında bütün bir dış çevresiyle 

birlikte karşılıklı etkileşimler ve iletişim sonucu oluşmuş olan bir bütünlük, bir tutarlılık ve sürekliliktir (Marshall, 2000:9-
12).  

Kimlik sorununu ortaya çıkaran mekanizma bireyin kendisini nasıl tanımladığı ve diğerlerinden ayıran özelliklerinin neler 

olduğu sorularıdır. Bu soruların temelinde aidiyet duygusu ve bu aidiyet duygusunun oluşturduğu “kimlik tutunumu” yer 

almaktadır (Güleç, 1992:14). Kimlik kavramı sadece bireyi değil aynı zamanda toplumu da şekillendiren bir kavram 

olduğunu tekrar vurgulamakta fayda vardır. Mikro ölçekte kimlik kavramı toplumsallaşma süreci ile birlikte makro alana 
yayılmış toplumlarında sembolleri kimlikleri ile oluşmaya başlamıştır. Kimlik, tekil ve çoğul olmak üzere hem kapsam 
hem de kalıcılık ve etki gücü açısından değişik boyutlar içermektedir. Bireysel, kişisel, resmi-ulusal, tarihi, kültürel 

kimlikler, arasındaki farklar-benzerlikler nelerdir ve kişiler ile toplumların kimlik seçimi, varlığı, nasıl bir ilişki ve çelişki 

içerisindedir gibi sorular sürekli karşımıza çıkmaktadır (Yıldız, 2007:7-8). Kimliğin iki temel bileşeni vardır. Bunlardan 
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birincisi tanımlama ve tanıma ikincisi ise aidiyet (mensup olma) kavramıdır (Aydın, 1998:12) Kimlik kavramını genel 

hatları ile belirtirken kısaca kimlik türleri ve bu kimlik türleri ile ilgili kısa temel bilgiler verilmesinde fayda görülmektedir. 

2.1.1. Sosyal Kimlik 

Kimlik kavramının kişinin “ben kimim?” sorusu ile ortaya çıktığı iddia edilse de sosyal kimlik kavramı bu soruyu “biz 
kimiz?” sorusu ile değiştirmiştir. Sosyal kimlik kavramına göre kişinin kimliğini, içinde yer aldığı grup, toplum ya da 

zümrenin duygu, düşünce ve görüşleri belirler. Kişinin sahip olduğu kimlik içinde yaşadığı sosyal gruplara göre 

şekillenmektedir.  

Sosyal kimlik, "bireyin benlik algısının, bir sosyal gruba ya da gruplara üyeliğine ilişkin bilgisinden ve bu üyeliğe 

yüklediği değerden ve duygusal anlamlılıktan kaynaklanan parçasıdır. Sosyal Kimlik Kuramı, kişisel kimlikten çok sosyal 

kimlik kavramı üzerinde durur. Bireyler, yeni bir sosyal gruba girer girmez, o grubun kimliğine adeta "yapışırlar" 

(Demirtaş, 2003:130). Grup ortamında, yeni bir kimlik seçeneği daha vardır; kendimizi bir toplumsal grubun üyesi ve o 

grubun özelliklerine sahip birisi olarak algılayabiliriz. Kendimizi bir kadın, bir futbol oyuncusu, bir üniversite öğrencisi ve 

benzeri şekillerde de tanımlayabiliriz. Sosyal kimlik ve benlik kavramı üzerine önemle eğilen Turner’a göre ise "bir bireyin 

benlik kavramı ve dolayısıyla da benlik saygısı, onun sosyal sınıf üyeliğine, yani algıladığı sosyal kimliğine 

demirlenmiştir". "Olumlu bir benlik saygısı gereksinimi" temel bir insan güdüsüdür ve bazı koşullarda, sosyal kimlik 

belirginleştiğinde bu gereksinimi gidermek sosyal kimliğe düşer (Demirtaş, 2003:131). Kalabalık davranışının sınırlarını 

çizen sosyal kimliktir. Sözgelimi, belli gruplar için şiddet meşru olabilirken, diğer belli bazı gruplar için meşru bir davranış 

değildir. Grup içinde paylaşılan genel grup normları, kabul edilebilir türden kalabalık davranışlarının sınırlarını çizer 

(Arkonaç, 2008:240). 

2.1.2. Kültürel Kimlik (Katı-Esnek Kültür Kimliği) 

Kültürel kimlik, kişinin kendisini ırk, millet, din gibi kategorilerden biri ile kendini ilintilendirmesi anlamına gelmektedir. 
Bireyin sahip olduğu kültürel kimliği diğer kültürel kimliğe sahip olan bireylerle olan ilişkilerine ve davranışlarına bakarak 

inceleyebiliriz.  Aslında bütün kültürel kimlikler bir diğerinin varlığını kabul etmek ve ona saygı duymak ile devam 

ettirilebilirler.  

Kültürün, kimliklerin temel belirleyicisi olduğu düşünüldüğünde kültürün katılığı ve esnekliği, kimliğin katılığı ve 

esnekliğini doğurmaktadır. Kültürün tanımına bağlı olarak farklı aidiyetler ön plana çıkmakta, kimlik de bu unsurlara göre 

şekillenmektedir. Katı kültürel unsurlar, toplumsal kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Katı kültürel unsurlar, 

homojen bir topluluk öngördüklerinden, topluluklara da kimliklerini bu yolla kazandırmaktadır. Katı kültürel unsurların, 

muhafazakârlığın ve dışlamanın tetikçisi olmaları itibariyle daha çok olumsuz bir nitelemeyle anıldıkları söylenebilir. Buna 

karşılık, esnek kimlik, topluluğu kesin ve katı kriterlere boğmayarak, müzakere edilebilir alanlar bırakmaktadır. Böylece, 

ortaya hoşgörülü bir kimlik tanımı çıkmakla beraber, esnek kimliğin de belirli ilerleme ve değerlere dayandığını ve 

dolayısıyla da öteki kimliklere bir sınır koyduğunu belirtmek gerekir (Erdenir, 2005:130). 

2.1.3. Giydirilmiş Kimlik 

Kimlik bireysel bir olgudur. Oysa “insan kimliği” dünyamızda yaşanan bölünmüşlüğün de ortaya koyduğu gibi, sosyal bir 

kimlik olarak tanımlama eğilimindedir. Çünkü bireysel kimliğin oluşumunda toplumun ulusal, kültürel, ekonomik değer ve 

davranış kalıpları, kolektif semboller insanı insandan farklı kılan yapay bir kimliğin oluşumunu teşvik etmektedir. 

Toplumun kurumsal yapısı, bireysel kimliği zaman içinde şekillendirerek, değişime uğratabilmektedir. İnsan, içinde 

yaşadığı toplumun milli, dini, siyasal, ekonomik değer yargılarının bir ürünü olmaya yönlendirilmektedir. Yani toplumsal 
üretim araçlarını, belli kimliklere sahip insanlar üretmektedir. Bu bize “giydirilmiş kimlik” tanımını vermektedir. Bunun 

altında ise, insan kimliği yatmaktadır. Giydirilmiş yapay kimliklerin merkezinde yalın insan kimliği yer almaktadır. Yalın 

insan kimliği, bütün insanlık ailesinde ortaktır. İnsanın sahip olduğu öz cevherleri (akıl, ruh gibi) barındırır. Akıl ve ruhun 
çalışma yöntemleri de yine bütün insanlar için ortak olup, aynı kurallara bağlıdır (Aşkın, 2007:215). 

Giydirilmiş kimlik kavramı içerisinde birden fazla kimlik barındırmaktadır. Bu bir ülke sınırlarında yaşıyor ve o ülkeye 

aidiyet duygusu ile bağlı olunduğunda ulusal (milli) kimlik, dini bir bağlılık için dini kimlik, insanın sahip olduğu fiziksel 

özelliklere göre genetik (ırksal) bir kimlik olabilir. Bu giydirilmiş kimlikler özellikle küreselleşme ve değişen dünya 

koşullarına göre yeniden düzenlenmiş, tasarlanmış ve insanının üzerine bir elbise gibi geçirdiği birden fazla katmanlı 

kimlik mekanizmasını oluşturmuş zaman zaman birey bu kimlik arasında kalıp çatışmalar yaşamak zorunda da kalmıştır. 

2.1.4. İkincil Kimlik-Biyolojik Kimlik 

İkinci kimlik insanın fiziksel ve genetik özelliklerini kapsayan, tamamıyla biyoloji kanunlarıyla belirlenen ve insan iradesi 

dışında oluşmuş bulunan kimlik, genetik ya da ırk kimliğidir. İnsan topluluklarının yaşadıkları bölgenin coğrafi şartlarına 

uyum sağlayabilecek fiziksel özelliklere ayrılmış olmaları yaradılış modelinin bir parçasıdır. Ancak genetik ırk kimliğinin 

insanlığın gündemine bölücü bir unsur olarak girmesindeki neden, bu biyolojik ayırıma ideolojik bir kimlik kazandırılmış 

olmasındandır (Tok, 2003:120). 

Biyolojik kimlik doğuştan sahip olunan bir kimlik olarak bireyler tarafından belki de en çabuk kabul edilen kimlik türüdür. 

Birey yaşamının her aşamasında ilk olarak biyolojik kimliğinin varlığını kabul eder ve ona göre tutum ve davranışlar 

sergiler. Biyolojik kimlik birey tarafından bu kadar kolay adapte olunmasına karşın belki de en çok eşitsizliklerin yaşandığı 
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kimlik türlerinden biridir. Bu eşitsizlik mekanizması toplum içerisinde “kadın-erkek” ayrımında net bir şekilde 

görülmektedir.  

2.2. Cinsiyet ve Cinsiyet Kültürü 

Cinsiyet kavramı kişinin temel olarak genetik , fizyolojik, biyolojik özelliklerini yani kadın-erkek olarak ayrımını ifade 
etmektedir. Cinsiyet farklı türlerde karşımıza çıkar:Genetik cinsiyet; cinsiyet kromozomlarının belirlediği cinsiyetimizdir. 

Biyolojik anlamda kadın ve erkek olmak üzere iki cins vardır. Birey, anatomik ve hormonal değişimlere göre cinsiyetlerden 

birine ait olur. Somatik cinsiyet; dış görünüşle ilgilidir. Bedenimizdeki ve sesimizdeki farklılıklar somatik cinsiyetimizi 

belli eder. Psikolojik cinsiyet; kişinin kendisini kadın veya erkek olarak hissetmesi ile ilgilidir. Toplumsal cinsiyet; bireyin 
biyolojik cinsiyetinin ötesinde toplumsal olarak yapılandırılmış erkeklik ve kadınlık kavramlarıyla ilintilidir (Kaypak, 

2014:78). 

Cinsiyet kavramı ülkelerin sahip olduğu kültüre göre farklı anlamlandırılabilir. Batılı toplumlarda kullanılan “sex” ifadesi 

bir cinsiyeti ifade eder ve “gender” ile aynı anlamda kullanılabilir aynı şekilde bizde karşılık bulan “cins” kavramı bir 

varlığın farklı bir türü  anlamına gelir ve insanın farklı türü olarak kadın-erkek ayrımında kullanılabilir (Dökmen, 2004:3-
10). Cinsiyet kavramı insan arasındaki tür ayrımı için kullanılır bu ayrımın oluşturduğu eşitsizlikler ise ayrımdan kaynaklı 

ise o zaman kişi sadece sahip olduğu biyolojik, genetik ve fizyolojik özelliklerden dolayı eşitsizliğe (ayrımcılığa) maruz 

kalabilir. 

2.2.1. Cinsel Kimlik ve Cinsel Roller 

Cinsel kimlik kişinin sahip olduğu cinsiyete, bu cinsiyetinin temel özelliklerini tanımaya yönelik bir kavramdır. Bu 

doğrultuda gerek kültürümüzde ve gerekse batıda, cinsiyet kavramının hem biyolojik ve hem de sosyal anlamlarda 

kullanılarak, çok yakın değerlendirmeleri taşıdığı görülmektedir. Cinsiyet kavramının kullanılış amacı, bir nevi onun 

içeriğini de belirlemektedir. Söz konusu “cinsiyet özellikleri” olduğunda kavram daha çok fizyolojik, biyolojik ve 

psikolojik hususlara dikkati çekip, doğuştan sahip olunan faktörlere işaret ederken, konu cinsiyet rolleri ve tutumları 

olduğunda kavram cinslere yönelik toplumsal ve kültürel gereklilikleri, nitelemeleri ve kazanımları içerisinde taşımaktadır. 

Yine “cinsiyet davranışı” denildiğinde sosyolojik olarak ele alınan davranışın toplumsal sistem dışında olamayacağı 

gerçeğinden hareketle, sosyal olanı çağrıştırdığı söylenebilir (Türköne,1995:64). 

Rol-toplumsal cinsiyet uyarlamalarında ana fikri bireyin er veya dişi oluşu teşkil etmektedir. Bu nedenle de her zaman iki 
cinsiyet rolü mevcut olmuştur:Erkek rolü, kadın rolü ya da eril rol ve dişil rol. Çünkü bu iki özelliğe bağlı roller, bireylerin 

topluma katılma imkânlarını ve tarzlarını belirlemenin yanı sıra, toplumdaki işbölümünün de oluşumuna etkide 
bulunmaktadır; kadın ve erkeklerin, yaşamın değişik yaş kademelerinde yapmaları gereken sorumluluk ve işleri 

belirlemektedir(Evrim, 1972:102). Toplumsal yapının statik olmaması değişimlere açık, dinamik bir yapı karakterinde 

olması, bünyesinde yer alan sosyal ilişkilerin ve değerlerin de zamanla etkilenmesine ve değişmesine neden olmaktadır. Bu 

çerçevede toplumsal davranışların önemli bir belirleyicisi olan cinsiyetle alakalı roller ve değerler de zamanla çeşitli 

faktörlerin etkisiyle değişebilmektedir. Bunların başında, toplumsal ve kültürel yapıları köklü ve önemli değişmelere 

zorlayan modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin yarattığı etkiler gelmektedir (Ersoy, 2009:219). 

2.2.2. Cinsiyet ve Toplumsallaşma 

Birey toplum içerisinde yaşadıkça sahip olduğu kimlik hakkında ki bilgiler sadece kendi tarafından öğrenilmez aynı 

zamanda yaşadığı çevre tarafından da öğretilir. Toplumsallaşma adı verilen bu süreçte birey sahip olduğu cinsel kimliğe 

toplum tarafından yapılan atıflar ile sınırlamalar ya da düzenlemeler getirebilir. Doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları 

için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan süreç, erkeklerin ve kadınların 

yapabileceği işler konusunda da yapay ayrımlar üretir. Bebekler cinsiyetlerini neredeyse bilinçsizce öğrenir; zamanla 

kendilerinin erkek mi, kız mı olduklarını bilirler. 

Her toplumda kadına ve erkeğe çizilen birtakım roller olmaktadır. Bu roller ile kadınlık-erkeklik kavramları içerisinde 

yapabilecekleri-yapamayacakları-yapması gerekenler gibi nitelendirilerek cinsel kimliklerin içlerini bir takım sosyal 

ödevlerle doldurur. Bu ödevler zamanla toplum içerisinde kabul görerek kadının yapması gerekenler ve erkeğin yapması 

gerekenler olarak toplumsal ayrışma yaratabilir. 

2.3. Toplumsal Cinsiyet Kavramı 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü ve nasıl 

davranmamızı beklediği ile ilgilidir. Kadının ve erkeğin toplumsal ve kültürel olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını 

ifade etmektedir. Biyolojik cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet farklılığı, sosyal, kültürel yapılandırma sonucu 

oluşmaktadır ve değiştirilebilir (Aksu, 2008:3-9; Kaypak, 2014:79). Toplumsal cinsiyet kavramı modernleşen ve 

küreselleşen dünya ile daha fazla duyulan bir kavram olmuştur. Özellikle kadın ve erkeğe toplum tarafından biçilen görev 

ve sorumluluklar yine aynı toplum tarafından değişim ve dönüşüm sonucu ortadan kaldırabilir bu görev ve sorumluluklar 

eşitlenebilir veyahut yer değiştirebilir hale gelmiştir. Artık kadının vazifesi sayılan görevler erkek tarafından yapılabilir ve 

bir erkeğin vazifesi kadın tarafından da yerine getirilebilir. Bu değişim süreci bize cinsiyetin sadece doğum sonrası bir fark 
olduğunu ama “ayrım” olmadığını göstermiştir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet kavramı günümüz ülkelerinin (en gelişmiş 

olanından az gelişmişine kadar) önem verdiği konuların başında gelmektedir. Özellikle toplumsallaşma sonucunda bireyin 

cinsel kimliğinde ki bu görevleri reddetmesi ya da yeni görevler ile değiştirmek istemesi toplumun üzerinde oluşturduğu bu 
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baskıyı kırmak istemesi ve bunun sadece cinsel kimliği için kullanabileceği “insani bir hak” olarak dile getirilmesi bir 

takım yeni kavramların gündeme gelmesine ve eylemliliğe geçilmesine sebebiyet vermiştir. 

2.3.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Toplumda kadın-erkek eşitliği ve o toplumun uygarlık düzeyini belirten en önemli kriter toplumda kadının durumudur. 

Toplumsal cinsiyet, toplumun kadına verdiği görev ve sorumluluklar, toplumda kadının nasıl görüldüğü, algılandığı ve 
beklentileri ile ilgili bir kavramdır. Hâlbuki kadın ve erkek cinsi doğuşta eşittir. İkisi de evlattır. Sonradan bir cins diğerine 
göre daha üstün tutulur. En uygar toplumlarda dahi, kız çocukları ve kadınlara yönelik önyargılar olduğu bir gerçektir 

(Tümerdem, 1986:151). Toplumsal cinsiyette eşitlik; yasalar önünde kadın ve erkeğe eşit davranılması, aile ve toplum 

içinde kadın ve erkeğin, kaynaklardan, fırsatlardan ve hizmetlerden eşit yararlanmaları olarak tanımlanmaktadır (WHO, 

1998). Temel olarak toplumsal cinsiyet kavramı toplum içerisinde yaşayan kadın ve erkeğin her konuda (gelir dağılımı, 

hizmetlere ulaşımı, görev ve sorumluluk paylaşımı vb.) eşit davranışa maruz kalmasıdır.  

Doğurganlığın dışındaki biyolojik farklılıkların, toplumsal cinsiyet farklılıkları için çok önemli bir temel oluşturmadığı 

açıktır. Kadınların erkeklerle aralarında, zekâ/akıl, mutluluk ya da kendine güven konusunda ciddi farklılıklar olmadığı bir 

gerçektir. Sorumluluk, görev ve rollerin dağılımında adalet ve hakkaniyet olması gerekmektedir. Zaman içinde, kadının 

eğitimi ve işgücüne katılımı büyük değişiklikler göstermiştir. Önceleri ev içi işlerle uğraşan kadın, evin dışında da en az 

evdeki kadar üretken ve başarılı olabileceğini göstermiştir. Bu durum gelişmiş ülkelerde çok açık görülmektedir (Yılmaz 

2011:778). Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil birçok ulus-üstü kurumlarında hedefi konumundadır. Özellikle 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bu konu da sistemli ve düzenli çalışmalar yürütmektedirler. Birleşmiş Milletlerin 
“Bin Yıllık Kalkınma Programı” içerisinde oluşturduğu “küresel hedefler” den biri de toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasıdır. Kadın erkek eşitliği, Avrupa Birliği’nin kurucu değerleri arasında yer almaktadır. Bu değerin temelleri, eşit 

işe eşit ücret ilkesinin 1957 yılında Roma Antlaşması’na dahil olmasıyla atılmıştır. Avrupa Birliği’nin kadın erkek 

eşitliğinin arttırılmasına yönelik kaydettiği başarılar, pek çok Avrupa vatandaşının hayatını değiştirerek daha iyi hale 

getirmiştir (avrupa.info.tr, 2015:1). 

2.3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği genetik eşitsizlik ile aynı anlama gelmemektedir. Genetik eşitsizlikler sonradan düzeltilebilir 

veyahut iyileştirilebilir ya da maruz görülebilir. Kadının erkek kadar fiziksel gücü olmaması ya da doğurganlığın yarattığı 

fiziksel tahribatın oluşturduğu geçici zafiyet önlenebilir ya da durumun varlığı kabul edilebilir. Önemli olan kast edilen bu 

eşitsizliğin “haksız” bir şekilde meydana gelmesidir. Toplum içerisinde bir taraf diğerinden dolayı “haksızlığa” uğruyor ve 

haksızlık giderilmediği gibi artıyorsa o zaman gerçek anlamda bir eşitsizlikten söz edilebilir. Toplumsal yaşam içerisinde 

birbirinden farklı olan fakat eşit olan iki cinsiyet birinin diğeri üzerinde baskı kurması, onu ikinci plan olarak görmesi ve  
ayrımcılığa maruz kalması sonucu cinsiyet eşitsizliği kavramı doğmuştur. Bu cinsiyet eşitsizliğini oluşturan toplumsal yapı, 

görüş, inanış ve baskı olduğu içinde “toplumsal” ön adı almıştır. Başta ataerkil toplumlarda olmak üzere pek çok toplumda 

görülen bir mekanizmadır. Elbette bu cinsiyette kastedilen “kadın”dır. 

Kadınlar, eğitim olanaklarından erkeklere göre eşit biçimde yararlanamamaktadırlar. Aileler ve toplum tarafından kadınlara 

ve kız çocuklarına verilen düşük değer; okur- yazarlık durumunda belirgin olarak kendini göstermektedir (Aksu, 2008:7-8). 
Kadınlara yüklenen en önemli toplumsal rol anneliktir. Kadınlar, toplumsal olarak desteklenmediklerinde ve güçsüz 

kaldıklarında, annelik rollerini de gereği gibi yerine getiremezler. Kadınlar, anneliğin yanı sıra, evin idaresinden de 

sorumludurlar. Ev işleri, yapıldığı sürece farkına varılmayan, herhangi bir maddi karşılığı olmayan, çalışma tanımına 

girmeyen işlerdir. Ev kadını, çocuk sayısına ve yaşına da bağlı olarak günde ortalama on-on iki saat çalışır. Ama herhangi 

bir sosyal güvencesi olmadığı gibi, geçinmek için de kocasına bağımlıdır.  

Kadınların çoğu çalışma hayatına yeterince katılamaz; toplumsal olarak ev kadınlığı ve anneliğin uzantısı olan işlevleri 

yerine getirirler. Çalışan kadınlar ise, ancak erkek kazancının ortalama ¾’ü kadar ücret kazanmaktadırlar. Kadınlar ücretli 

çalışmaya katıldıklarında da, asıl sorumluluklarının ailelerine karşı olduğu düşünülür; bu nedenle çalışma hayatında 

erkeklerle eşit olarak kabul edilmeleri zordur. Kadının geleneksel statüsü, yegâne statü olarak kabul edilir. İşyerinde aile 

sorumluluklarına benzer işler yaparlar (Kaypak, 2014:346). 

Modernleşen ve küreselleşen dünya kadının birçok konu da yükünü artırmıştır. Özellikle tarım toplumlarında kadın ve 

erkek günümüz kent yaşamına nazaran daha eşit imkanlara sahip idi. Çalışılan alan, istek ve ihtiyaçların karşılanması 

kısmen daha adilane idi. Küreselleşme ile ortaya çıkan sanayileşme ve kentleşme süreci kadının üzerinde ki 

sorumlulukların artması, ihtiyaçların çoğalması ve bu ihtiyaçların zamanında karşılanmaması gibi birçok sorun yaratmıştır. 

Kentleşme ile kadın-erkek arasında ki uçurum artmaya devam etmiştir. Kadınlar sağlık, beslenme, barınma gibi temel 

sorunların dışında kentsel alanda ulaşım, istihdam, çalışma (iş  gücü), eğitim imkanlarından da faydalanma da ikinci planda 
kalmaktadır. Kadının hem kentsel alanda çalışan bir iş kadını hem evsel alanda hizmet veren ev kadını olarak görev ve 

sorumlulukları artmıştır.  Kadın sadece kendi ihtiyaçları değil aynı zamanda sahip olduğu aile, eş, çocuk veya çocukları 

içinde aynı sorumluluk prensibi ile çalışmak zorunda kalmıştır.  

Bu sebeple çalışmanın ikinci bölümünde kentsel alan ve kadın başlığında kente kadın olmak ve kadının kentsel alanda 

karşılaştığı sorunlar (cinsiyetçilik, ayrıştırma,yoksulluk,istihdam,kamusal alan gibi) hakkında bilgi verilerek sadece kadın 
sorunu ile kastedilenin temel (insani) sorunlar olmadığı kentsel yaşamda karşılaştığı zorlukları, bu zorlukların nelerden 

kaynaklandığı somut örnek verilerek tartışamaya açılacaktır. Bu sorunlara karşı oluşturulmuş olan faydalı olup/olmadığı 
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tartışılacak olan bazı projelere de değinilecektir. Bu projelerin kimi dünya da yarattığı etki ile ülkemizde de uygulanan 

projeler olduğu gibi resmi süreç tarafından yaratılan projelerde inceleme altına alınacaktır. 

 

3. KENTSEL ALANDA KADIN VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Kent, kendine özgü nitelikleri bulunan ve içinde yaşayanlar açısından gelişmiş bir yerleşim birimidir. Uygarlığın doğup 

geliştiği yer, şehirdir. Kentler; sosyal, ekonomik, kültürel, demografik ve hukuksal özellikleriyle kırsal alanlardan farklı,  
tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, üretim, dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı, toplumsal farklılaşma, mesleki 

uzmanlaşma ve hareketliliğin görüldüğü insan yerleşmeleridir (Keleş, 1998:34). Kentte insan olarak kadın ve erkek birlikte 

yaşasa da, kentsel yaşam kadına ve erkeğe farklı şekillerde bakmaktadır. Kent, toplumsal cinsiyet ve bunların birbirleriyle 

ilişkisi hakkında farklı resimler sunar.  

3.1. Kentsel Alan ve Kadın 

Kentsel alan bireyin rutin ihtiyaçlarını karşılamaya olanak sağlayan ya da onu bu imkanlardan mahrum bırakan birden fazla 

sosyo-kültürel görünümü ortaya çıkaran alanlardır. Kentsel mekanının sosyal alanları (restoran, eğlence merkezleri, spor 

kompleksleri, sinema vb.) kadın ve erkeğin sosyalleşmesini çeşitli etkinliklerle artırmış ya da sınırlandırmıştır. Örneğin 

restoranlar sayesinde ev içi yemek yeme kültürü dışarıya taşmış bu da en çok kentlerde görülmüştür. Erkek kentsel alanda 

ki bu sosyal alanları kullanma açısından kadından daima bir adım önde olmuştur. Hala günümüzde erkek pek çok yerde tek 
başına günün her hangi bir saatinde dışarı da yemek yerken kadın için bunun her zaman geçerli olamayacağını (en azından 

her zaman en az erkeğin ki kadar güvenli bir şekilde olmayacağını) söyleyebiliriz. 

Kent kültürünü, mekân ve kadın açısından analiz ettiğimizde, kentler ne kadar cinsiyete dayalı farklılıkları, bireylerin 

mekânlar üzerindeki kullanım ve tasarruf hakkına ilişkin ayrışmaları karşımıza çıkarsa da modernleşmenin bir göstergesi 

olarak kadın-erkek rollerindeki bütünleşmeye paralel ortak mekân kullanımında bir buluşmayı da karşımıza çıkarmaktadır 

(Aktaş, 2017:137). 

3.2. Kentsel Alanda Kadının Karşılaştığı Sorunlar 

Kentsel yaşamda kadının karşılaştığı pek çok sorun bulunmaktadır. Bu o ülkenin toplumsal kültürel ahlaki ve dinsel 

öğelerine göre değişiklik gösterse de dinsel sosyal kültürel ayrılıkları olan ülkelerde bile ortak kentsel sorunlar mevcuttur. 

Kentsel mekanlardaki cinsiyetçi tutumlardan, eril kentler üretmeye, kadının kentsel alanda ayrıştırılma ve dışlanmaya 

maruz kalmalarına karşılaştıkları kentsel yoksulluklara bu yoksullukla mücadele amacı ile uğraş verdikleri istihdam 

sorunlarına ve kadının kamusal alanda ki görünmezliğine kadar temel olarak kadının karşılaştığı sorunlar birkaç başlık 

altında toplanabilir. 

3.2.1. Mekansal Cinsiyetçilik (Kenti Cinsiyetleştirmek) 

Toplumsal cinsiyetin sosyal ve mekânsal inşasında kentlerin taşıdığı önem üzerine giderek daha fazla düşünülmeye 

başlanmıştır. Kent, toplumsal cinsiyeti eşitsizliğin yaşandığı esas alan olarak ön plana çıkmaya başladı. Çünkü kentler, 

cinsiyetlendirilmiş norm ve kimliklerin üretim, tüketim ve yeniden üretim sürecinde kilit mekânlar işlevi görürler. Aynı 

zamanda evde, kamuda ve hareket halinde yaşanan gündelik rutinlerin cinsiyetlendirilmiş somut hali ve toplumsal 

gerçekliği de kentleri biçimlendirir (Temirturkan, 2011:39). 

Tarih boyunca kadının yeri hane içi yani özel alanla sınırlandırılmış ve kadının temel görevi erkeğin beslenmesi, bakımı ya 

da soyunun devam ettirilmesi olarak görülmüştür. Ayrıca özel alan baskı altına alma ve boyun eğmenin alanı görülmüştür 

Diğer yandan kenttaşlık ya da yurttaşlık haklarına sahip olan erkeğin alanı kamusal ya da kentsel alan diyebileceğimiz 

mekanlar olarak kabul edilmiştir. Kamusal denen alanlarda yani endüstriyel bölgeler, iş yerleri, açık ve yeşil alanlar, 

otoparklar, ulaşım, alışveriş ve boş zaman etkinliklerinden kadınlar dışlanmış ya da kadınlar bu alanlarda görmezlikten 

gelinmiştir (Alkan, 1999 :15-19). 

Kentsel tasarım, erkek ve kadın kimliklerini çeşitli biçimlerde yeniden üretmiştir. Popüler kültür işaretleri ve metinleri 
(müzik, film, reklam ve tasarım markalarından duvar yazılarına kadar), bu süreçte önemli bir rol oynarlar. Bazı binaların, 

anıtların, sokakların ve işaretler sisteminin biçimi ve işlevinden 'iyice okunabilecek' iktidar ve boyun eğme, tahakküm ve 

direniş öyküleri, kolayca göze çarpmaktadır. Mimari teoride basmakalıp bir tema, tasarımın 'eril' ve 'dişi' elementlerinin 

dışa vurumu olmuştur. Tek-cinse ait okullar, kolejler, centilmen kulüpleri ve toplanma yerleri mirasının şaşırtıcı bir 

biçimde varlığını sürdürmesine rağmen, erkekler ve kadınlar, herhangi bir dar anlamda aynı-cinse ait belli bir meskene 
nadiren hapsolurlar. Kaldı ki, 'kadınlara mahsus mekânların kadınları güçlendirdiği mi yoksa onları bir özel ihtiyaçlar 

gettosu tuzağına düşürdüğü mü konusunda fikir ayrılığı yaşanır' (McDowell 1999:119). 

3.2.2. Eril Kentler 

Kentsel alanlar dikkatle incelendiğinde erkek egemenliğini hissetmek mümkündür. Toplumsal cinsiyet bağlamında erkek 

hakimiyetinde olan kentin en önemli göstergesi erkeğin hareket alanın daha geniş olması daha kolay hareket edebilmesi 

buna nazaran kadının alanının daralmasıdır. Toplu taşıma araçlarının azlığı, belirli saatlerden sonra ulaşım azlığı ve 

güvenlik sorunu, belki de en önemlisi kente dair yapılacak tüm işlemlerde karar vericinin erkek olması, uygulayıcının bile 

büyük bir kesiminin erkek olması kavramın neden “eril” olduğunu da açıklamaktadır. Erkek hakimiyetinde bir kent daima 
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erkeğin bakış açısını yansıtacaktır bunu kentteki binaların hatlarından (dik ve sert binalar) renklerine kadar (koyu ve 
belirsiz renkler) tasnifleyebiliriz. 

Kentler, cinsiyetçi roller ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler nedeniyle, kadınların ve erkeklerin farklı deneyimlediği 

yerlerdir. Modern kentler, düzenlilik, kolay hareketlilik, konutun işyerinden ayrılması koşulları üzerinde şekillenmiştir. 

1970’lerin ortalarından beri devam etmekte olan “kenti küresel pazarda pazarlanabilir mekân yapmayı hedefleyen 

neoliberal politikalar” kent planlamasına egemen olmuştur. Kentleşmenin toplumsal cinsiyetle ilgili yapısal sonuçlarından 

biri kadınların eve kapanmasıdır (Wekerle, 1980:190). Erkek egemen toplumlar oldukça erkek egemen binalar yapılar 

tasarımlar uygulamalar kaçınılmaz olacaktır. Özellikle kamusal alanda bu imgeler daha fazla göze batar. Eşitlikçi 

yaklaşıma oldukça ters olan bu simgeler erkek tarafından kodlanır ve tüm topluma hitap eder. 

3.2.3. Kentsel Alanda Ayrıştırma (Mahremiyet-Mahrumiyet) 

Mahremiyetin mekân ile ilişkisi için oldukça temelsel denebilir. Her ölçekteki mahremiyet az ya da çok fakat kesin bir 
şekilde mekâna müdahale ile mümkün olabilir. Bu fizikselliğin yanı sıra, mahremiyet onlarca sosyal katmanın bazen 

çeliştiği, bazen örtüştüğü ama mutlaka birbirini etkileyerek bütünü oluşturduğu bir imgeler yığınına da karşılık gelir (Göle, 
1998:30). Şüphesiz 'kadın olma durumu' da bu katmanlardan en önemlisi, zira mahremiyetin tanımlandığı ana eksen kadın-
erkek ilişkisi üzerinde gelişiyor ve garip bir şekilde erkekler de dâhil toplumun her kesimi “özel hayatı” nı kadın üzerinden 

tanımlıyor. Durum böyle olunca, kadın mahremiyet-mekân ilişkisinde de belirleyici unsur olarak bir adım öne çıkmaktadır 

(Yılmaz, 2011:46).  

Ülkemizde kadının sosyal alanını artırma amaçlı kadını daha da görünmez kılan bit takım mekanizmalar oluşturulmaktadır. 

Bunlardan birincisi Hanımlar Lokali adı altında nerdeyse birçok büyükşehir hatta ilçe belediyeleri tarafından kurulan 

kadınlara özel sosyalleşme alanlarıdır. Sadece kadınlara ait olan bu alanlar üyelik süreci ile kadınlara sanat-müzik-spor vb. 
birçok etkinlik yapma imkanı sunmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta, bu merkezleri farklı bir bina 

programı olarak tanımlayan tek özelliğin; adlarından da anlaşılabileceği gibi; kadın kullanımına açık olmalarıdır. Zira 
önerdiği her bir program şu an kent içerisinde ulaşılabilir durumda, bu merkezlerin tek argümanı ise bu programları toplu 

olarak “sadece hanımların” ulaşabilecekleri bir mesafede tutuyor olmalarıdır. 

Sadece “kadına ait olan” bu alanlar “hanımlar lokali olarak adlandırılmaktadır. “Kadın” ile “hanım” arasındaki ince çizgi 

ise başka örnekleri arka arkaya sıralayınca daha net bir şekilde görülebilir. “İş hanımı” ya da “ev kadını” gibi kelimeler 

dilin bir parçası değildir; doğru kullanımı “iş kadını” ve “ev hanımı”dır. Ama bir iş kadınını evinin hanımı yapmanın yolu 

işinden ayrılması asla değil, kesin bir suretle evlenmesidir; yani bir erkekle ilişkisini meşru bir platforma taşıması, ya da 

başka bir değişle erkeğin mahremi olmasıdır (Yılmaz, 2011:47). 

Kadın kelimesi bireysellik ifade ederken, hanım kelimesi ailenin bir parçasına karşılık gelir. Bu noktadan sonra, hanım 

hayatını bu rol ile birlikte gelen sorumlulukların gerektirdiği gibi düzenlemek zorundadır. Bu ailevi sorumluluğu sırtına 

alan hanım için, hayat toplum tarafından kendine dayatılan, diğer aile bireylerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve 

konforlarını arttırmak etrafında odaklanan, uzun bir lazımlar listesini tamamlamak amaçlı gelişmektedir. Ayrıca bu 

lokallerde verilen eğitim sadece öğrenme düzeyinde kalıp “istihdam” sağlama alanında yeterli olmamaktadır. Hanımlar 

lokali kadının sosyalleşmek ve kente ait olabilmek adına kendini bir evden başka bir kapalı alana tekrar hapsettiği bir alan 

olarak tartışılmaktadır. Belki de bu iki alan arasında (ev-lokal) gidip gelen kandın gerçek anlamda kentsel alandan daha da 
uzaklaşmaktadır. 

Ülkemizde kentsel ayrıştırmacılık örneklerinden biri de “pembe taksi-otobüs” adı altında yapılan uygulamalardır. Her ne 

kadar temel amacın kadının ulaşım güvenliğini sağlanmasını, kadının ulaşım kanallarını kullanırken pozitif ayrımcılığa tabi 

olması gibi gösterilse de bu dünya da uygulananın aksine bizim ülkemizde çok farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Bu ulaşım 

araçlarının sadece belli saatlerde çalışması “kadının belirli saatlerde sokağa çıkması” gerektiği, belli güzergahları 

kullanması ise “kadının kentin her alanına ulaşmayacağı” profili çizmektedir. Asıl amaç kadınları korumaktan ziyade bir 

kadınla aynı ulaşım mekanizmasını kullanan erkeği nasıl davranması ve ne yapması konusunda eğitmek olmalıdır. 

3.2.4. Kentte Kadın Yoksulluğu 

İlk bölümde belirtildiği gibi kültürel kimlikler ülkelerin aynaları olmaktadır. Kültürler yargılar da kadınlar erkeğe göre daha 

fazla ön yargı ve ayrımcılığa maruzdur. Yoksulluğu ortaya çıkaran süreçler kadın ve erkeği eşit seviyede etkilemez. Kentsel 
alanda kadın yoksulluğu daha şiddetli ve yoğundur. Yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı evlerde kadınlar özel tüketimden 

ve sosyal hizmetlerden daha az yararlanırlar. Yoksullukla beraber birçok hane de erkek şiddeti baş gösterir. Erkek dışarıda 

çalıştığı seviye de bir yaşam hakkına sahip iken kadın sadece erkeğin bu haktan kendisine verebileceği kadar bir hakka 

sahip olur. Erkek dışarıda üretim ile ilgili süreçlerde yaptığı işler parasal bir karşılığı olan işler iken, kadının içeride yaptığı 

işler parasal karşılığı olmayan ve dolaylı olarak erkek kadar değerli sayılmayan ev işleridir. Bu toplumsal alan içerisinde 

erkeğin daha çok söz sahibi olması çünkü para getiren (değeri olan)  işler yapması, kadının ise para getirememesi (değer 

biçilmeyen işler) sonucu söz sahibi olamaması anlamına gelmektedir. 
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Kadının yoksulluğunun 3 (üç) farklı boyutu olmaktadır; 

•  Toplumsal seviyede kadınların pozisyonu hem işgücü piyasalarındaki hem de siyasi düzlemlerdeki kurumsal-laşmış 

ayrımcılıktan etkilenmektedir.  

•   Cemaat seviyesinde cinsiyet normları kadınların ve erkeklerin yerine getirmesi beklenen rolleri ve sorumlulukları 

şekillendirmektedir. 

 •  Hane içinde ise eşitsiz cinsiyetçi güç ilişkiler kadınların göreceli yoksulluğunu güçlendirmektedir (Dinçoflaz, 

2009:55). 

Kadınlar kentsel alanda kırsal alana nazaran daha fazla iş ayrımcılığına maruz kalırlar. Kırsal alanda tarım işçiliği hem 

erkeğin hem kadının yapabileceği işler iken, kentsel alanda işler kadınlara göre ve erkeklere göre olarak ayrılabilmektedir. 

Kadınların sürekli yardımcı işlerde çalıştırılmaları, çok çalışsalar bile yönetici pozisyonuna ulaşamamaları sürekli 

erkeklerin yardımcısı görüntüsü verilmesi kentsel alanda sıkça karşılaşılır. Kadınların daima birincil görev ve 

sorumluluklarının ev içi işler, aile, çocuk, eş olduğunun dikte edilmesi, toplumsal baskı ile kadına bu işlerin “vazife” olarak 

gösterilmesi kadını para kazanmaya yönelik eylemlerden uzak tutmaktadır. Kadınlar sahip oldukları gelirleri nasıl 

kullanmaları gerektiğine dair karar verme gücüne sahip olmayabilirler. Birçok kadın çalışması karşılığı aldığı ücreti kendi 

belirlediği şekilde harcayamaz. Kadınların önceliği kendi kişisel refahlarından ziyade aile-eş-çocuk refahı olacağından 

kadın asla bu fedakarlık sisteminden vazgeçemez. Bu durum kadını daima evin temel düzenleyicisi olarak gösterir ve bu 

durum bir süre sonra “doğal” bir durum olarak görülerek bunu yapmayan/yapamayan kadın garipsenir. 

3.2.5. Kent ve Kadın İstihdamı Sorunu 

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak katıldığı ülkelerin tümü, refah seviyesinin, eğitim düzeyinin ve 

kişi başına gelirin yüksek olduğu ülkelerdir. Bu durumun bir tesadüf olmadığı, aksine ülkelerin uzun yıllar bu yönde 

politikalar geliştirdikleri ve bu politikaları yaşama geçirdikleri görülmektedir. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama 

katılımları konusundaki en önemli gösterge ise kadınların ne oranda istihdama katıldığıdır. İstihdama katılım, bir kadın için 
para kazanmanın çok ötesinde bir anlama sahiptir. İstihdam katılım, kadının kendi ayakları üstünde durmasının ve 

kendisine güven duymasının da önemli ön koşullarından biridir. 

Türkiye’de özellikle kadın istihdamının karşılaştığı en önemli sorunları şu şekilde sıralayabiliriz; 

 İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılamaması, 

 Çalışma Koşullarının Esnek Olmaması, 

 Çalışanlara Sağlanan İzin Politikalarının Yetersiz Oluşu, 

 Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yetersiz Oluşu (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Raporu, 2013). 

Kentleşme süreci ile birlikte, Türkiye’de kadının çalışma yaşamından uzaklaştığı görülmektedir. Kırdan kente göç ile 

birlikte kadının, sektörel bazda dağılımının değişmesi beklendiği kadar hızlı olmamaktadır. Bu nedenle tarım sektöründen 

kopan kadının, tarım dışı sektörde istihdamı oldukça düşük kalmaktadır. Bunun en önemli nedeni, kadının okullaşma 

düzeyinin düşük olması, hizmet öncesi ve hizmet içi mesleki kurslarda yer almaması, iş piyasasında emeğini sunacağı işin 

niteliğe sahip olmasını engellemektedir (Tatlıdil, 2000:133). Türkiye’de çalışan kadınların büyük bir kısmı aile içi ev 

işlerinden çalışan, sosyal güvencesi ya da sigortası olmayan ve genel itibariyle düşük ücretli işlerde çalışan konumundadır. 

Özellikle eğitim seviyesi düşük olan kadınlar kentlerde fabrika ve işletmelerde iş imkanı bulmaktadırlar. 

3.2.6. Kadın ve Kamusal Alan Sorunu 

Kadının, sokaklar, bulvarlar, meydanlardan ulaşım araçlarına, işyerlerinden kurumsal binalara, yeme-içme, eğlenme 

mekânlarından gezinti alanlarına değişen mekânlarda yer alabilmesi için tarih boyunca önemli mücadeleler verilmesi 

gerekmiştir. Kadının kentsel/kamusal mekânda daha yoğun biçimde yer aldığı günümüzde bile, bu varoluşa ilişkin ciddi 

sorunlar yaşanmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet kimliği ile mekân ve yer oluşumunun iç içe geçtiğini, değişik yerelliklerin farklılıklarının toplumsal 

cinsiyetin içeriğinin oluşmasında aktif bir öğe olarak belirdiğini vurgulamaktadır. Başlangıcını üretimin ev dışına 

çıkmasıyla birlikte yeniden şekillenen “üretim” ve “toplumsal yeniden üretim” süreçlerinin oluşturduğu “kamusal alan” ve 

“özel alan” ikilemi, çeşitli araştırmalarda “toplumsal cinsiyet-mekân” ilişkilerinin en somut meselesi olarak 

gösterilmektedir (Kayasü, 2005,:21-22). Özel ve kamusal mekânların ayrıştırılması, kadınların yaşamının ev içiyle 

sınırlanması, kamusal alanlara girişlerin denetim altına alınması, dış alana çıkmakla ilişkili olarak giysilerden ulaşım 

araçlarına uzanan kısıtlamalar konulması, bu alanın geçmişten bugüne karşı karşıya olduğu sorunlar arasında sayılmaktadır 

(Çakır, 2009:133-136). 

Kadının kentsel alanda yaşadığı kamusal sorunlardan belki de en önemlisi kentsel ulaşım sorunudur. Kentsel alanda 
kadınların özel ulaşım imkanlarına sahip olması erkeklere nazaran daha azdır. Üstelik özel ulaşım araçlarını kullanmada 

kadınlar erkeklere göre daha fazla baskıya maruz kalırlar. Trafikte neredeyse şiddete varacak eylemlere maruz kalan 

kadınlar çareyi toplu ulaşım araçlarını kullanmakta bulabilirler. Ancak kadın toplu ulaşım araçlarında bile bir erkeğe göre 

daha rahat değildir istediği yere oturamaz ya da toplu alanda tacizden şiddete birçok eyleme maruz kalabilir. Dünyada 
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“manspreading” Türkiye’de ise “bacaklarını topla” ve “yerimi işgal etme” adlı bir kapmaya başlatılmıştır. Kampanyanın 

amacı toplu taşımada tacizden ve daracık yerlere sıkışmak zorunda kalmaktan bıkan kadınların, erkeklerin bacaklarını V 

şeklinde açıp oturmasına karşı oluşturulmuş ve sosyal medya da çok fazla ilgi görmüştür. Sosyal medyada da oldukça 

büyük ilgi toplayan kampanya da internetten edinilen bir çıkartma ile bu çıkartmanın toplu taşıma araçlarına asılması ile 

hedeflenen kadınların toplu taşıma araçlarında kadının sıkıştırılmadan rahatsız bir yolculuk geçirmesini engellemek ve eşit 

şekilde kamusal alanı paylaşmak olduğu dile getirilmiştir. Kampanya Newyork’ta bir metroda çekilen bir fotoğrafla 

başlamış daha sonra Türkiye’de de toplu taşıma araçlarında pek çok örneği rast geldiği için fotoğraflanıp fotoğrafların 

sosyal medya da yaygınlaştırılmasıyla birçok kenttin kampanyaya dahil edilmesi sağlanmıştır. 

 

4. KENTSEL ALANDA KADININ YERİNİ İYİLEŞTİRME, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, POLİTİKALAR 
VE UYGULAMALAR 

Kentte ki kadınlar kamusal alanda birden fazla engel ile karşılaşmaktadırlar. Özellikle ev içi üretim-ev dışı üretim 

alanlarının ayrılması “kadın emeğinin” bedavalığı, kadının ev içi birden fazla işi yüklenmesi sonucu toplumsal alanda yer 
alamaması (görünmezliği) gibi birçok sorunu sıralayabiliriz. 

Sanayileşme ve modernite; beklentilerin tersine, kadınların kamusal alandan konuta çekilmelerine aracılık etmiş ve evinin 

ekmeğini kazanan eve bakan erkek, bakılan kadın klişesinin ve geleneksel aile modelinin Batı’da yaygınlık kazanmasına 

neden olmuştur. “Sanayileşme- konut- yeniden üretim” arasındaki ilişki bugün de değişmiş değildir. Konutun kadını eve 

bağlayıcılığı özellikle orta sınıf evli kadınlar için daha fazla geçerlidir, çünkü bugün mutfaksız evlerle, evsizler aynı kentte 

bir arada bulunabilmektedir. Evde yapılan giyim, kuru temizleme, gıda hazırlama gibi yeniden üretim işlerinin önemli bir 

kısmı modern kentlerde sanayileşmiş; eğitim, çocuk bakımı gibi kimi başka işlerse ticarileşmiştir (Kaypak, 2014:352). 

Bir yandan hizmet sunumunun iş saatleriyle uyumsuzluğu kadınları ev işlerine kapatıcı etki yaparken; diğer yandan da 

yeniden üretimin gerçekleştiği alanı çeşitlendirilmiştir. Yeniden üretimin konut içinde ücret karşılığı satın alınması, evi 

hem barınma (özel) alanı, hem işyeri (kamusal); kadını hem çalışan, hem işveren yapar. Çoklu ekonomi içinde çalışan 

kadınların aynı anda bazen birbirleriyle çelişen çoklu kimlikleri vardır:Girişimci, ücretli çalışan, anne, çocuk gibi. Ayrıca, 
ev işinin tüketilebilir olması, kadınların kolektif tüketim taleplerini gündeme getirmiştir. Ancak, bakım işlerinin kamusal 

alanda karşılanması hakkındaki kolektif tüketim talepleri ve uygulamaları, 1980’lerden sonra yeniden üretim hizmetlerinin 

özelleştirilmesiyle birlikte, kadını ve konutu sürece dâhil eden çözüm arayışlarını yeniden gündeme getirmiştir (Wekerle, 

1980:192).  

Diğer yandan kentler kadınlar için çok fazla güvenli mekanlar olmamaktadır. Özellikle kız çocukları ve genç kadınların 

şiddet-taciz-tecavüz eylemlerine maruz kaldıkları yerlerin büyük bir çoğunluğunu kentler oluşturmaktadır. Bu da kentleri 
kadınlar için yeterli derecede tehlikeli bir alan yapmaktadır. Bu tehlikeler ve yarattığı şüphe-korku-endişe zaten kamusal 
alana büyük bir zorluk ve mücadele ile çıkmış olan kadın için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu düşünceler ışığında 

kentsel alanda kadının yerini iyileştirme ve konumunu güçlendirme ona en azından “eşitliği” sağlamak adına birtakım 

çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çözüm önerileri hem uluslar arası platformda hem de ulusal platformda, 
siyasi otoriterler, sivil toplum kuruluşları vakıflar gibi çok ortaklı bir hareket alanına sahiptir. 

4.1. Kentsel Alanda Kadının Yerini İyileştirme Amaçlı Çözüm Önerileri  

Kentsel alanda kadının yerini iyileştirme temelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktan başlar. Özellikle kentleşme ile 

birlikte kentlerde ki nüfus artışı kentte kadınların da erkekler kadar (özellikle kamusal alanlarda) var olduğu kabul edilmesi 
gereken bir gerçektir. Bu doğrultuda gerek uluslar arası gerek ulusal düzeyde hatta yerel çalışmalara konu olacak şekilde 

düzenlemelere gidilmiştir. Bu çözüm önerilerine kısaca değinecek olursak; 

4.1.1. Avrupa Kentte Kadınlar Şartı Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent 

Avrupa ülkeleri kadınların kentteler de birçok konuda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldığı ile ilgili ortak bir 

bildiri hazırlamıştır. Bu bildirinin temelinde kadının kentsel sorunlarının başında kamusal alanı kullanmakta en büyük 

engel olan şiddet korkusunu ortadan kaldıracak güvenli kentsel çevre, aydınlatma, acil telefon, kent haritası gibi kamusal 

altyapı imkânları ve günün tüm saatlerinde rahatlıkla erişebilen bir toplu taşıma sistemi, erişimi güçlendirecek bir konu 

olarak konum yani iş, ev ve hizmetler arasındaki yakınlık ve kadınların kentsel çevreleri hakkında karar verme, yönetişim 

ve planlamaya katılımlarıdır (Sadri, 2011:50). 

Belçika'dan EUROCULTURES, Almanya'dan FOPA Dortmund, Fransa'dan GROUPE CADRE DE VIE, Yunanistan'dan 

PRAXIS ve Hollanda'dan SEIROVNIROV örgütlerinin bir araya gelerek 1994 yılında yayınladıkları Avrupa Kentte 

Kadınlar Şartı toplumsal cinsiyete duyarlı kentlere doğru 12 noktaya vurgu yapmaktadır: 

1.  Bunlardan ilk başlık kadınların aktif vatandaşlığıdır. Bu şart kadınların aktif vatandaşlığa erişimleri için daha 

gerçekçi bir demokratik temsil ve kent planlamada ayrımcı uygulamalara son verecek yeni bir kent planlama 

anlayışına ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir ve kadınların aktif vatandaşlar olmalarına karşı özel ve kamusal 
alanlardaki engellerin ortadan kaldırılmasını talep etmektedir 
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2. İkinci başlık, karar verme ve demokraside tam eşitliktir. Bu başlıkta kadınların dünya nüfusunun yarısını 

oluşturmalarına rağmen, karar verme mekanizmalarında temsiliyetlerinin düşük olmasına işaret edilmektedir. 

Kentlerin kadınların katkıları sağlanmadan yapılmakta olduğuna ve halen gelişmekte olduğuna dikkat çeken bu 

madde çerçevesinde, kadınların tüm karar verme aşamalarında söz hakkı sahibi olmaları ve yönetim katmanlarında 

temsil edilmeleri istenmektedir. 

3.  Şartın üçüncü maddesi kadınların eğitimden araştırmaya, çalışma alanlarında, kent ve ülke planlamasındaki tüm 

mesleklerde, kentsel mekânda, barınmada, kentte dolaşım ve güvenlikte eşit fırsatlara sahip olmaları gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. 

4. Katılım başlığı altında şartın dördüncü maddesinde, kadınların bilgiye erişimlerinin ve kendi yeterliliklerini 

güçlendirmek için çeşitli mekânlara sahip olmaları gerekliliğinden bahsedilmektedir. 

5.  Beşinci madde, kadınların gündelik yaşamının politik bir konu olarak ele alınması ve kadınların sosyal bağlarını 

geliştirecek araçlara erişimlerinin sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

6.  Sürdürülebilir gelişme başlığında, altıncı madde kadınların doğal çevreyi koruma politikalarına dâhil edilmeleri 

gerektiğini kaydetmektedir. 

7.  Her kadının hatta yoksunluk durumunda olan ya da izole edilmiş olan kadınların da toplumsal güvenlik ve dolaşım 

hakkına sahip olduğu şartın yedinci maddesinde beyan edilmektedir. 

8.  Mahallelerde kadınların ihtiyaçlarına uygun mekânların eksikliğine dikkat çeken sekizinci madde barınma ve habitat 

hakkı başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında özellikle konutlarda kalite ve çeşitliliğin ve kamusal hizmetlere 

yakınlığın sağlanması gerekliliğinden söz edilmektedir. 

9.  Toplumsal cinsiyet konuları başlığında şartın dokuzuncu maddesi, toplumun tüm alanlarında özellikle de eğitimde 

toplumsal cinsiyet bağlamında bir perspektifin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

10. Şartın onuncu maddesinde, yerel tecrübeler ve eğitim başlığı altında, tüm üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüm 

disiplinlerde toplumsal cinsiyet konusunda fikirler yürütülmesi ve pilot projeler üretilmesi gerekli görünmektedir. 

11. Şartın on birinci maddesinde toplumsal cinsiyet, özellikle de kalıplaşmış yargıların değiştirilmesinde medya ve 

yayın organlarının rolü konu alınmaktadır. 

12. Şartın on ikinci ve son maddesi ise yukarıda bahsedilen madde başlıklarının ve bu şartın güçlendirilmesi için tüm 

ağların kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Lefebvre, 2008:20). 

4.1.2. AK Parti Kadın Kolları Kadın-Erkek Çalıştayı ve Raporu 

AK Parti Kadın Kolları, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin kapsamlı ve somut çözümler üretmek amacıyla 11 

Şubat 2010 tarihinde "kadın-erkek eşitliği" başlıklı çalıştayı düzenleyerek kadın meselesi partiler üstü bir meseledir ve 

dünyanın gittiği noktanın iyi tespit edilip,  buna göre çözümler üretilmesi zorunludur vurgusunu yapmıştır. 

Çalıştay sonucu temel vurgu yapılan çözüm önerileri şunlardır; 

4.1.2.1. Zihniyet Dönüştürücü Politikalar Uygulanması: 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik İhtiyaçlar ve yapılması gereken çalışmalar somutlaştırılarak bir yol 
haritası haline getirilmeli ve kısa-orta-uzun vadeli bir perspektiften yapılacak çalışmalar ayrıştırılmalıdır. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik toplum önderlerinin ön açısı bir yaklaşımla olumlu mesajlar vermesi 
sağlanmalıdır. 

 Kamu kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetici atamalarında kadın–erkek eşitliğini gözeten bir yaklaşım 
benimsenmelidir. 

 Kadınları birey olarak güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Kadın ile ilgili konuların vatandaşlık hakkı 
çerçevesinden değerlendirilmelidir. Kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanabilmeleri amacıyla kolay 

erişebilecekleri küçük broşürler hazırlanmalı, barolardan ücretsiz hukuki yardım alınabilmesi sağlanmalıdır. 

Eğitimler artırılmalıdır. 

4.1.2.2. Ulusal ve Uluslar arası Göstergelere Yönelik Yapılacak Çalışmalar 

 Başta çalışma hayatı olmak üzere hazırlanan istatistiklerin cinsiyet temelinde toplanması sağlanmalıdır 

 Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık ile ilgili konular,  ilkeler, uluslar arası standartlar ve 
mekanizmalar ışığında tartışılmalıdır.  

 Uluslar arası sözleşmeler ve AB direktifleriyle ilgili yaşanan yanlış tercüme sorunu ve CEDAW kararlarının 

ülkemizde yayınlanması konusunda yaşanan sıkıntılar giderilmelidir. 
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4.1.2.3. Kurumlar arası İşbirliğinin, Eşgüdüm ve Koordinasyonun Sağlanması 

 Ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin bütüncül bir devlet politikası oluşturulmalıdır. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik eşzamanlı, çok taraflı ve çok sektörlü adımlar atılmalıdır.   

 Ulusal ve yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere ilgili taraflarla işbirliği imkanları geliştirilmelidir. 
Atılan adımlara yerel ve ulusal düzeyde sosyal sorumluluk çerçevesinde medyanın katılımı önemlidir. 

4.1.2.4. Yasal Düzenlemeler 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak kendi bütçesi olan, yöneticilerin seçimle belirlendiği, bağımsız ve özerk bir 
kurumsal yapı (Eşitlik Kurumu) oluşturularak, güçlendirilmelidir 

 Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu, İnsan Hakları İzleme Kurumu, İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Kurumu gibi 
bağımsız kurumların oluşturulması aşamasında sivil toplum kuruluşları süreçten dışlanmamalıdır.   

 AB’nin de İlerleme Raporlarında sürekli vurguladığı çocuk bakımı sorumluluğunun anne ve baba arasında 
paylaştırılmasına yönelik  “Ebeveyn İzni” yasası çıkarılmalıdır. Kadın istihdamını kolaylaştırmak için ebeveyn izni 
ücretli olmalı ve diğer ebeveyne transfer edilememelidir.  

 Siyasette kadının daha fazla yer alması için kadınları destekleyen projeler hayata geçirilmektedir. Ancak çabalar 
kısıtlı bir yerde kalmaktadır.  Toplumsal olarak taban bulması, bilinç dönüşümü ve zihniyet oluşumuna tekabül 

etmesi için bu alanda da devlet iradesinin ortaya konulması gerekmektedir. 

 Aile hayatıyla iş hayatının uyumu konusunda çalışmalar yapılmalıdır.  Bu konuda ileriye yönelik değil geriye doğru 

bir gidiş var. İşyerlerinin kreş açması, kadınların sosyal güvenlikten yararlanması konusunun bir yardım politikası 

olarak değil de kazanılmış hak politikası olarak ele alınmalıdır (AKP Çalıştay Raporu, 2010:11-15). 

4.2. Kentsel Alanda Kadının Yerini İyileştirme Örnek Uygulamalar 

Kentsel alanda kadının yaşadığı birçok sıkıntı ülkeleri çözüm üretmeye sevk etmiştir. Özellikle Avrupa başta olmak üzere 

kentleşme sürecinde olan ülkeler kadının konumunu güçlendirme amaçlı bir takım uygulamalar oluşturma amaçlı uluslar 

arası kurumların liderliğinde bir takım projeler girişmişlerdir. Ülkemizden dahil olduğu bu uluslar arası ulusal ve bölgesel 

ve yerel projelere kısaca değinmek çalışmanın amaçlarından birini oluşturmaktadır. Elbette birçok uygulama uluslar arası 

kuruluşlar tarafından organize edilmiş ve ülkeler tarafından mikro ve makro bazda uygulanmaya konmuştur. 

4.2.1. Kadın-Erkek Eşitliği (Gender Equality) Programı 

Avrupa Komisyonu’nun Topluluk programlarından biri olan “Kadın-Erkek Eşitliği” (Gender Equality) Programı 2001-
2005 yılları arasında uygulanmaya başlamakla birlikte 2006 yılına kadar uzatılmıştır. Programın amacı, cinsiyet eşitliğini 

sağlamak amacıyla hizmet eden projelere yardım etmek ve onlara destek olmaktır. Programın temel hedefleri; 

 Cinsiyet eşitliğinin altında yatan temel değerleri yaymak ve desteklemek, 

 Doğrudan veya dolaylı olarak cinsiyet ayrımcılığı gibi cinsiyet eşitliği konuların anlaşılmasını sağlamak, 

 Topluluk seviyesindeki iletişimin ve bilgi alışverişinin artmasını sağlayarak bu konuda aktif rol alan aktörlerin 

kapasitelerini arttırmaktır.Bu hedeflere hizmet eden projelere destek verilmektedir. 

Aday ülke olarak Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programından yararlanabilmektedir. Türkiye, 21 Şubat 2003 tarih 

ve 25027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Şubat 2003 tarih ve 2003/5224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, AB’nin 

sosyal politika programlarından olan Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programına katılmış bulunmaktadır (Kadın Erkek Eşitliği 

Programı, http://ab.calisma.gov.tr, 2015:1). 

4.2.2. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

Bütçeler iktisadi, siyasi, toplumsal öncelikleri ve tercihleri yansıtırlar. Kamu hizmetlerine ilişkin harcama ve gelirlerin 

bileşimi toplumdaki kaynak dağılımını hem belirler, hem de toplumdaki kaynak dağılımı tarafından belirlenir. Bu 

etkileşimin ana çerçevesini ise benimsenen makro iktisadi politikalar (istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık vb) çizer. 

Genelde, izlenen makroekonomik politikaların, özelde ise sunulan kamu hizmetlerinin toplumdaki sonuçlarının cinsiyet 

boyutu vardır. Kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları, tercihleri, öncelikleri farklıdır ama bu olgu politika tasarımında da, 

uygulamasında da göz önüne alınmamaktadır. Dolayısıyla, politikaların mali yansımalarını kapsayan bütçe de cinsiyetler 

arası eşitsizliğin üretilmesinin aracı olmaktadır. Kamu veri tabanlarında yaygınlıkla cinsiyet boyutu kapsanmadığından, bir 

bölümü doğrudan, bir bölümü de dolaylı olan bu yansımaların cinsiyet boyutunu ortaya koymak neredeyse imkânsızdır 

(Şenesen, 2008:1-2).  

Yapılan çalışmalarda bütçe programlarının sayısal olarak erkek ve kadınlara yönelik eşit miktardaki bir harcama şeklinde 

yapılmadığı görülmektedir. Kadınlar ve erkekler farklı ihtiyaçlara sahip olabilirler veya kendileri için yapılacak harcamanın 
gelirini sağlayabilirler. Örneğin; sağlık programlarında anne sağlığı ile ilgili harcamalar kadınlara yöneliktir, erkekler bu 
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hizmetlerden yararlanamazlar. Diğer taraftan tam kamusal mal olarak ifade ettiğimiz; cadde aydınlatmaları, savunma, 

güvenlik, adalet gibi bazı malların yararlanıcılarını kadın ve erkek olarak belirlemek de olanak dâhilinde değildir (Meriç, 

2012:59). Cinsiyete duyarlı bütçeleme bütçeyi eşit şekilde dağıtmak anlamına gelmez bütçeleme mekanizmasında kadın ve 

erkeğin sahip olduğu farklılıkları gözeterek daha adil bir bütçe dağıtımı anlamına gelmektedir.  

Kadınların bütçede daha fazla yer alması ekonomik istikrar ve verimlilik açısından ülkenin faydasına kullanılabilir. 

Yukarıda bahsedilen konulardan kadın yoksulluğu ve kandının istihdam sorununu çözmek için birçok ülkenin hükümet 

programına dahil etmiştir. Özellikle Birleşmiş Milletler “Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri” içerisinde cinsiyete duyarlı 

bütçeleme programını da dahil ettikten sonra uygulanma işlerliği daha hızlı artmıştır. Kamu yararı kavramından 

bahsedebilmek için kamu kaynaklarının kullanımını cinsiyet eşitliğine uygun bir şekilde yapabilmek gerekmektedir. 

Öncellikle hangi kamusal alanlarda sorun, hangi kamusal konularda eşitsizlik olduğu tespit edilmeli bu eşitsizlik alanları 

saptanmalı ve bu çözümlerin uluslar arası-ulusal-yerel-sivil hangi mekanizma tarafından nasıl çözüme kavuşturulacağı 

tespit edilmelidir. Uluslar arası bir bütçeleme biçimi olsa da her ülkenin sahip olduğu kaynak çeşidi ve ihtiyaç duyduğu 
eylem birbirinden farklı olduğu için her ülkeye göre farklı standartları bulunmaktadır. 

Türkiye’de ilk olarak DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde 1987 yılında “Kadına Yönelik Politikalar Danışma 

Kurulu” oluşturulmuş ve kadının sosyal sorunları incelenerek çözüme kavuşturulma amacı taşınmış idi. 1990’lı yıllar ise 

Türkiye’de kadının sesinin güçlendiği yıllar olarak adlandırılabilir. “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” kurularak 

kadınlara özel politika alanları yaratılmaya başlanmıştır. Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesini temel hedef 

olarak benimseyen genel müdürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi için 

çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda oluşturulan eylem planları söz konusu amacın gerçekleştirilmesinde kilit bir 

rol üstlenmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hollanda İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlığı Dış İlişkiler 

Direktörlüğü’nce ortaklaşa yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi – Kurumsal Kapasitenin 
Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında tüm tarafların katılımı ile kamu politikalarına temel teşkil etmek üzere 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” 2008–2013 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu 

eylem planında bu döneme ilişkin öncelikler belirlenerek stratejiler geliştirilmiştir. Eylem Planında “Kadının Eğitimi  ve 
Öğretimi”, “Kadın ve Ekonomi”, “Kadın ve Yoksulluk”, “Kadın ve Sağlık”, “Yetki ve Karar Alma Süreçlerine Katılım”, 

Kadın ve Çevre”, “Kadın ve Medya”, “Kız Çocukları” ve “Kadının İlerlemesinde Kurumsal Mekanizmalar” söz konusu 

dönemde öncelikli olarak ele alınacak konular olarak belirlenmiştir (T.C. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008:5).  

Ülkemizde cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının sınırlı düzeyde ele alınması eleştiri unsuru olmaktadır. Bununla 

birlikte 2005 yılında Avrupa Birliği ülkemizde uygulanan “şartlı nakit transferi” uygulamasını cinsiyete duyarlı bütçeleme 

uygulaması açısından başarılı bir örnek olarak kabul etmiştir (Tepekule vd. 2016:2327). 2001 yılında Dünya Bankası 

aracılığıyla yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) ile başlayan Şartlı Nakit Transferi uygulaması SRAP’ın 31 

Mart 2007 tarihinde sonlandırılması neticesinde şu an itibariyle Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde devam 

etmektedir. Sosyal yardım programının ana hedefi; 0–6 yaş grubundaki çocuklar ve anneleridir. Söz konusu uygulama da 

0–6 yaş grubundaki çocukların anneleri adına açılacak hesaplar aracılığı ile eğitim ve sağlık gibi konularda olumlu davranış 

geliştirmelerini (çocukları düzenli olarak okula göndermek, sağlık ocağına götürmek vb.) sağlamayı hedeflenmektedir. Bu 
uygulama sayesinde yoksulluğun kuşaklararası transferi engellenmeye çalışılmıştır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, 2012:7). 

4.2.3. Kadın Dostu Kentler Projesi 

Altyapıları ve organizasyonları ile kentler, tarihi, gelenekleri ve cinsler arasında görev bölüşümünü yansıtır. Kadın erkek 

eşitliğine ilişkin tartışmaların uzun bir geçmişi olmasına rağmen ‘kadınların kentteki yerine ilişkin tartışmalar ancak 1980’li 
yılların sonunda başlamıştır.“Kentlerde kadınların yeri nedir?” sorusu ile ilintili ilk soru “kentin karar alma organlarında ne 

kadar kadın var?” sorusudur. Bu sorunun yanıtı genellikle olumsuzdur. Kaldı ki kadınların belediye meclislerinde ve il 

genel meclislerinde eşit temsili de sorunu çözmekte yetersiz kalabilmektedir. Çözüm, tüm yerel plan ve program ve 

politikalara eşitlik perspektifinin yerleştirilebilmesine ve kadınların özel ihtiyaçlarına yanıt verecek yerel hizmetlerin 

sağlanmasına bağlıdır. 

Kadın Dostu Kent; Kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere istihdam olanaklarına, kaliteli, kapsamlı kentsel 

hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik vb.), şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara 

erişimini, yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak erkekler ile birlikte kentsel yaşamın 

tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen kentlerdir (www.kadindostukent.org,2015:1). 

Kadın dostu olmak isteyen kentler; kadınların karar alma süreçlerine ve mekanizmalarına katılımını artırmalı; kadın erkek 

eşitliğini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmeli ve uygun araçlarla bu stratejileri yaşama geçirmeli; kadınların gündelik 

hayatlarını iyileştirmeye yönelik özel politikalar geliştirmelidir (Şenol, 2010:3). 

Neden Kadın Dostu Kent; kent nüfusunun yarısını oluşturuyor olmalarına rağmen kadınlar, yönetim ve 

karar verme mekanizmalarında, özellikle de yerel düzeyde, yeterli temsil edilememekte, bunun sonucu olarak 

da sosyal bir ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalmaktadır. Kent tasarımları genel olarak kadın ve kız 

çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alma konusunda çok eksik kalmaktadır. Oysa konut, güvenlik, ulaşım, 

eğitim ve sağlık gibi alanlarda alınan yerel kararlar, kadınları doğrudan etkilemekte, hayatlarını 

kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır. İyi aydınlatılmamış sokaklar, uzak noktalara hizmet vermeyen 
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belediye otobüsleri ve bu araçların güvenli olmayışı kadınların en temel haklarından biri olan seyahat 

özgürlüğünü kullanmalarını engeller. Üstgeçitler ve yüksek kaldırımlar, kadınların bebek arabalarıyla kentin 

sokaklarını kullanımını zorlaştırır. Kentlerin kültür, spor ve dinlence olanaklarından da en az yararlanan 
gruplarından birini yine kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca, kadınların şiddete uğradıklarında 

sığınabilecekleri mekânlar, ilgililere ulaşabilecekleri acil destek hatları da yine kent yönetiminin sunduğu 

hizmetlerde göz ardı edilmemesi gereken unsurlardandır. 

Bu ihtiyaçlardan hareketle, 2006 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerinin yerel yönetimlerin planlama ve 

programlama süreçlerine dahil edilmesi ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi 

ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla Kadın Dostu Kentler Projesi’nin birinci aşaması başlatılmıştır. 
Birinci aşamanın başarıyla sonuçlanmasının ardından 2012 yılı sonunda ikinci aşama başlamıştır. Proje, planlanmasından 

bütçelendirilmesine ve yönetimine kadar, günlük yaşamın her alanında kadınların aktif biçimde yer aldığı “kadın dostu 

kentler”in oluşturulmasına destek vermektedir. Program, birinci aşamasında olduğu gibi, ikinci aşamasında da, kadınların 

hem yerel ve ulusal politikaya hem de karar alma süreçlerine katılımına olanak tanıyan bu güçlendirme modelini daha da 
genişletmeyi amaçlamıştır (www.kadindostukent.org, kdk broşür:7). 

4.2.3.1. Projenin Tarihçesi 

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP), 

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubunun girişimi ile başlatılmıştır ve 21 Kasım 2005'te Birleşmiş 

Milletler (BM) kuruluşları arasında imzalanan bir anlaşma müzekkeresi çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. Birleşmiş 

Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, Birleşmiş 

Milletler, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk arasında bir ortaklıktır ve tüm ortaklar 

tarafından desteklenmiştir. 2000'li yıllarına başında, Parlamento tarafından kabul edilen Yerel Yönetimler Reform 

Paketinin toplum kesimlerinin yerel kararlara katılımını öngörmesi, kadın-erkek eşitliğine ilişkin belli düzenlemeler 

içermesi, buna karşın, yerel yönetimlerde kadın-erkek eşitliğine yönelik bütüncül planların ve bunlara karşılık gelen 

kurumsal yapılanmaların bulunmayışı BMOP'un çıkış noktası olmuştur. BM Ortak Programının hedef kitlesi, ulusal 

düzeydeki karar alıcıların yanı sıra İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van Valiliği, Belediyesi, İl Özel İdaresi, 

kadın kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve kent halkıdır. Program illeri, yerel yönetimlerin istekliliği, 

kapasitesi ve hazırlık ziyaretlerinde dile getirilen ihtiyaçlara göre belirlenmiştir. Bu şehirler, katılımcı, eşgüdümlü ve 

sektörler arası işbirliğine öncelik veren bir yaklaşımın benimsenmesi ile hizmetlerin nasıl geliştirilip çeşitlendirebileceğini, 

kaynakların nasıl çoğaltılabileceğini ve kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarının nasıl iyileştirilebileceğini göstermek 

üzere seçilmiştir. 

4.2.3.2. Projenin Yaklaşımı:Yerel Eşitlik Eylem Planları 

Yerel Sahiplik, Diyalog ve Katılım:Yerel Eşitlik Eylem Planları Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında, Program 

ortağı her ilde tüm ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek, ilde yaşayan kadın ve kız çocuklarının sorun ve ihtiyaçlarını 

6 temel başlık altında inceleyen ve kurumların görevlerini net bir şekilde ortaya koyan Yerel Eşitlik Eylem Planları 

(YEEP’ler) hazırlanmıştır. 

YEEP’leri gerçekçi, uygulanabilir ve sonuç odaklı kılan en önemli özellik bu eylem planlarının “katılımcı” bir anlayış ile 

hazırlanıyor olmasıdır. Bu anlayış doğrultusunda, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında ildeki tüm ilgili paydaşların 

(valilikler, belediyeler, il özel idareleri, il müdürlükleri, kalkınma ajansları, kadın sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, 

profesyonel kuruluşlar ve özel sektör) atölye çalışmaları ve eğitimlerde bir araya gelmelerini ve kentteki kadının sorun ve 

ihtiyaçlarını beraber tartışarak kendi görev ve yetkilerini belirlemelerini sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonunda, tüm 

paydaşların ortak emeği ve katkısı ile o ildeki kadınların yerel karar alma mekanizmalarına katılım, kent hizmetleri, kadına 

karşı şiddet, ekonomik güçlendirme ve iş hayatı, eğitim hizmetleri ve sağlık hizmetleri alanlarında durumlarını, 

ihtiyaçlarını ve kurumların yapması gereken görev ve sorumlulukları ortaya koyan YEEP’ler hazırlanmıştır. 

YEEP’ler sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi kurumsal hedef haline gelmiş ve kurumlar tarafından sahiplenilmiştir. 

Bu tür bir diyalog, yerel paydaşlar arasında işbirliği, sahiplenme ve iletişimi geliştirdiği gibi kurumlar arası ortaklık 

geliştirilmesini de mümkün kılmıştır. 

Yerel eşitlik eylem planlarında yer alan başlıklardan yerel ve kentsel başlıklar ve çözüm önerilerinin bazıları; 

A. Yerel Karar Mekanizmalarına Katılım: 

 Yerel kadın örgütlerinin, yerel meclislerin çalışmalarını izlemesi ve yerel ihtisas komisyonlarına katılımlarının 
sağlanması, 

 Kent konseylerine kadınların katılımının artırılması ve kadın meclislerinin Oluşturulması, 

 Stratejik planların hazırlık ve uygulama süreçlerine kadın kuruluşlarının katılımının sağlanması, 

 Yerel yönetim ve kadın kuruluşlarının işbirliğine açık bir yönetim anlayışıyla gönüllü katılımın sağlanması, 

 Valilik ve Belediyelerde kadın-erkek eşitliği birimlerinin oluşturulması. 

http://www.kadindostukent.org/
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 Yerel siyasete kadın katılımının arttırılmasına yönelik olarak kadınların Güçlendirilmesi, 

 Yerel yönetimlerde çalışan kadınların kariyerlerinde yükselmelerine olanak tanıyacak hizmet içi eğitim 
olanaklarının artırılması. 

B. Kentsel Hizmetler: 

 Kentin kayıt sisteminin, cinsiyet ayrımlı verilerin toplanmasına olanak tanıyacak şekilde iyileştirilmesi, 

 Kadınların, kentsel hizmetlere yönelik gereksinmelerini ve taleplerini ortaya çıkaracak çalışmaların yapılması, 

 Sağlanan kentsel hizmetler hakkında, kentlilerin düzenli olarak bilgilendirilmesi, 

 Kadınların kent ve çalışma yaşamına daha fazla katılabilmesi için kreş, gündüz bakımevi, yaşlı bakımevi 
olanaklarının sağlanması var olanların iyileştirilmesi, 

 Kentlerde kadınların bir araya gelebilecekleri kadın merkezlerinin sayılarının artırılması, 

 Kadınların kent içi mobilitelerini artırmak üzere toplum taşım araçlarında özel indirimler yapılması, 

 Kadın-doğum, çocuk ve diğer hastanelere giden toplu taşım araçlarının bilet ücretlerinin düşürülmesi, 

 Geceleri karanlıkta toplu taşım araçlarının sürücülerinin durak dışında durmasının Sağlanması, 

 Toplu taşım duraklarında kadınların 155 acil yardım hattını arayabilecekleri düğmelerin konulması, 

 Toplu taşım araçlarının sürücülerinin insan hakları ve kadının insan hakları konusunda Eğitilmesi, 

 Yol gösteren levhaların herkes tarafından okunabilir ve anlaşılabilir hale getirilmesi, 

 Yol, park,otobüs durağı vb. alanların daha iyi aydınlatılması, 

 Engelli, yaşlı kadınlara ve engelli bakımını üstlenen kadınlara yönelik kentsel hizmet düzenlemelerinin 

yapılması. 

 Kentsel planlama, toplu konut alanı ve kentsel dönüşüm projelerinin yapımında cinsiyete duyarlı bir plan ve 

proje yaklaşımının benimsenmesi, kadınların görüşlerinin alınması ve kararlara yansıtılması, 

 Toplumsal cinsiyet duyarlı yerel bütçe hazırlanması, 

 Kentsel hizmetlerin mahalle ölçeğinde verilmesi ve yaygınlaştırılması, 

 Kentsel hizmet sunucularının kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalıklarının arttırılması (Kadın Dostu Kentler 
Tanıtım Kitapçığı, 2014:20-34). 

4.2.3.3.İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulları 

Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulama konması sonucu olumlu ya da olumsuz sonuçlarının, çıktılarının ve 

değerlendirmelerinin yapıldığı birim, merkezi birim olarak “İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulları”dır. Yapılan eylem 

ve işlemlerin adil-eşit-etkin ve hesap verilebilirliğini ölçmektedirler. Örneğin belediye bir alana “park” yapmak istediğinde 

bu kentsel alanın kentteki tüm bireyler tarafından eşit şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır. Şehrin herkes tarafından  

kolayca ulaşabileceği bir yere konuşlandırılmalıdır. Kadınlar tarafından gece de kullanılabilmesi için aydınlatılması 

artırılabilmeli, çocuklu anneler için çocukların yaş durumlarına özel alanlar yapılabilmeli, toplu ulaşım hizmeti 

verilebilmelidir. Bu işlemlerin takibini bu koordinasyon kurularlı gerçekleştirir. 

4.2.3.4. Eşitlik Komisyonları ve Masaları 

Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında, Proje ortağı her ilin Belediye Meclisi’nde ve İl Genel Meclisi’nde birer “Eşitlik 

Komisyonu” kurulmuştur. Bu mekanizma meclis toplantıları ve gündeminde toplumsal cinsiyet konusunun geçmesi ve ona 

göre düzenlemelerin yapılması için önemlidir. Özellikle toplumsal cinsiyete yönelik yapılması planlanan eylemlerin 

bütçede ve stratejik planda yer almasını sağlamak için bu eşitlik komisyonları kurulmuştur. Eşitlik komisyonları kadar plan 

ve program hazırlayan düzenleyen “eşitlik masaları” gerek valiliklerde gerek il müdürlüklerinde gerekse belediyelerde 

oluşturulup yapılan eylem ve işlemleri raporlama gözetleme ve denetleme sürecine dahil olmaktadırlar. 

4.2.3.5.Sivil Toplum Desteği ve Hibe Programı 

Yerel Eşitlik Eylem Planları, hazırlanması kadar uygulanmasında da çok katılımcı bir sürece ve pek çok aktiviteye ihtiyaç 

duymaktadır. YEEP’lerin uygulanabilmeleri için yerel yönetimlerin ve STK’ların, planda üzerlerine düşen görevleri hayata 

geçirmede birlikte hareket etmelerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple STK’ların YEEP’lerin uygulanmasında da aktif 

sorumluluklar üstlenmesi ve harekete geçmeleri öngörülmüştür. Bu süreçte kamu her ne kadar önemli ölçüde kaynak 

yaratsa da ek kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında yürütülen hibe programı ile hem 

YEEP’lerin uygulanması ve denetlenmesi hem de kurumlar arası işbirliği desteklenmiş olacaktır. Hibe Programı aynı 

zamanda STK’ların iç kapasitelerinde de artış sağlayacağı için, ulusal ve uluslararası düzlemde izleme, denetim ve 
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raporlama konusunda daha etkin ve aktif bir sivil toplumun oluşmasına yardımcı olacaktır (Kadın Dostu Kentler Tanıtım 

Kitapçığı, 2014:8-15). 

 

SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller ve sorumluluklar olarak tanımlanır. Biyolojik cinsiyetten 

farklı olarak, kadınla erkeğin sosyal ve kültürel açıdan tanımlanmasını; toplumların bu iki cinsi birbirinden ayırt etme 

biçimini ve toplumsal rollerini anlatmak için kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet, ilk önceleri kadınlarla erkekler 

arasındaki güç ilişkilerini ve eşitsizlikleri sorgulamaya yarayan bir kavram olarak algılanmıştır. Günümüzde, kavramın 

önemi giderek bu algıyı aşmış ve toplumsal cinsiyetin bütün sosyal sistemlerde merkezi bir role sahip olduğu fark 

edilmiştir. Kadınların, ekonomik ve toplumsal alanda ikincil konumda olmalarının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler, 

toplumların yapısal özellikleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenler “erkek egemen” kültüre dayalı (her alandaki) toplum 
ayrımcılığı, kadınların eğitim olanaklarından daha az yararlandırılması, kadının erkekten fizyolojik olarak farklılığı, yasal  
düzenlemelerdeki eksikler ve yanlışlıklar gibi nedenlerdir. 

Kadınlar kentlerin erkek egemen hakimiyetinden kaynaklanan kentsel sorunlar yaşamaktadırlar. Özellikle kentin her 

alanına hakim olan cinsiyetçilik kavramı mekanı da cinsiyetleştirmiştir. Gökdelenlerden kamu alanlarına kadar her yere 

erkek egemen mimari yapı ve sembollere sahip olduğu gibi zaman zaman kadını aşağılayan işaretlerde içerebilir (kadın 

vücuduna benzetilen binalar, tasarımlar vb.). Kentsel alanda erkek hakimiyeti arttıkça kadının görünürlüğü azalmakta 

kadını belli alanlar içinde yaşatılmaya ya da belli saatlerde kentsel alanı kullanmaya itilmektedir. Aksi takdirde kadının 

kentsel güvenliğini sağlayamayacağı düşüncesi ile kadın baş başa bırakılmıştır. Kentlerde ki yoksulluk alanlarından da hiç 

şüphesiz en çok etkilenen kadın ve beraberinde çocuklarıdır. İstihdam noktasında ise yine toplumsal cinsiyetsizliğin 

getirdiği eşit seviyede eğitim alamama hatta aynı eğitimi aldığı erkekten daha aşağı seviyelerde ki işlerde çalışmaya kadar 

kadın pek çok konuda istihdam sorunu yaşamaktadır. Kadının kamusal alanda bir erkek kadar rahat ve özgür olamaması 

toplu taşıma araçları, araba sürerken, yaşadığı taciz vakaları bile kadının kentsel mekanda ki sorunlarına örneklerden 

biridir. 

Toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişmelerle kendine yeni ve farklı roller yükleyen kadın, eğitim almaya, 

kendi konumunun farkına varmaya, hizmet sektörü ve diğer sektörlerde çalışmaya kısaca bilinçlenmeye başlamıştır. 
Ülkemizde son yıllarda sivil toplum ve demokratikleşme yolunda hızlı adımlar atılmasına rağmen toplumdaki mevcut 

değerlerin varlığını sürdürmesi ve uygulama noktasındaki eksikliklerden dolayı bu alandaki sorunlar varlığını hala 

sürdürmektedir. Kente katılma, kentte yaşayan kadın-erkek tüm kentlilerin, yerel siyasetin tüm aşamalarına katılabilmesiyle 

olanaklıdır. Kadınların; bilgi edinme, karar verme, kentsel hizmetler ve kontrol işlevlerinden yararlanabilmesi, yerel kentsel 

politikaların oluşturulması ve yönetimler arası işbirliği ile bağlantılıdır. Yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemelerde, 

kent konseyleri, yönetime katılım ve hizmetlerden yararlanmayla ilgili olarak hemşehrilik (kenttaşlık) hukuku çerçevesinde 

getirilen hak tanımının o kentte yaşayan herkesi içerdiği açıkça belirtilmektedir. Ancak, yasal düzenlemelerde bir ayrım 

olmasa da, kadınları gerçek anlamda içerebilmesi, kadınların kentli haklarını kullanabilmeleri, öncelikle kadınların 

gereksinmelerini ortaya çıkarabilmeyi ve onların yaşam koşullarına uygun olan katılım ve hizmet düzenlemeleri yapmayı 

gerektirmektedir.  

“Kadın dostu kentler” de, kadının kentli haklarının hayata geçirilmesi açısından bir fırsattır. Kadınların kentsel yaşamda 

eşitliği sağlama çabaları ile tüm toplumsal süreçlerde olduğu gibi, kente katılım sürecinde de kentli haklarına ve yaşadığı 

kente sahip çıkan bir rol üstlenmeleri bu süreçleri etkileyecek ve dönüştürecektir. Bu amaçla ilk olarak Avrupa’da başlayan 

sonra ülkemizde de uygulanan “Kadın Dostu Kentler” projesi kadının kentsel alanda varlığını artırması amacıyla 

yapılmıştır.  

Türkiye’de 12 ilimizde uygulanmaya başlayan proje ile kenti sahiplenme, kentlilik bilincinin bir sonucu olan kentsel 
hizmetlere katılım ve bilgilenme hakkına ait sosyal sorumluluklar, kız çocuklarının eğitilmelerinin ve iş yaşamına 

katılımlarının sağlanması, sosyal doku taramalarının yapılması, kent bilgi ve güvenlik sistemlerinin kurulması, suç ve 

şiddete karşı kadın ve çocuk sığınma evlerinin oluşturulması, kadınlar açısından katılımı artıran ve güvenliği sağlayan 

uygulamalar gibi pek çok yönde uygulama yapılması amaçlanmıştır. Aynı şekilde ülkemiz tarafından da uygulamaya 
geçirilen cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kadın erkek eşitliği programları ile demokratik uygulamalar kadınların karşılaştığı 

yukarı da saydığımız birçok soruna da çare olmayı hedeflemiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışma ile ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi içerisinde yer alan İtfaiye Teşkilatlarının 

tarihsel gelişimi, mevcut sorunları ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri incelenmeye 

çalışılmıştır. 

Ülkemizde itfaiye teşkilatları Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri bünyesinde faaliyet 

göstermektedir, bu farklı yapıda yer alan itfaiye teşkilatlarının araç-gereç, ekipman, personel vb. durumları 

araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışma esnasında belediyelere bağlı olmayan itfaiye teşkilatları (ARFF, 

Orman İtfaiye vb.) ile belediye itfaiye teşkilatlarının ortak müdahale gerektiren iş ve işlemlerine yönelik 

olması gereken koordinasyon araştırılmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerin itfaiye teşkilatlarından bazılarının teşkilat yapısı ile Afet ve Acil Durum 

Yönetim Sistemleri içerisindeki işleyişi, rolü ve mevcut durumları araştırılmış olup, bu kapsamda 
ülkemizdeki itfaiye teşkilatının eksiklikleri ve olması gereken düzey anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler:  İtfaiye, Afet Yönetimi, İtfaiye Teşkilatı, Afet, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

In this study, historical development process, current problems and solutions for these problems of Fire 
Brigade Departments of Turkey, which is in the organizational structure of Disaster and Emergency 
Management System, are examined. 

Fire Brigade Departments are in service under several local authorities such as Metropolitan municipalities, 
city and district municipalities in our country. Also, some other governmental organizations have their own 
fire brigades. Tools, vehicles and equipments inventories and number of employees of these fire 
organizations are tried to be investigated. Besides, the coordination between municipal fire brigade 
departments and the other fire brigade departments (forest fire departments, airport fire department) is 
reviewed. 

During study, organizational structure of fire brigade departments in developed countries, their services, roles 
and current situations inside Disaster and Emergency System are investigated, deficiencies of fire brigade 
departments in our country and the level to be reached by them are tried to be told in this scope. 

Key Words: Fire Department, Disaster Management, Fire Brigade, Disaster, Local Administrations. 
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1. GİRİŞ 

Gelişmiş ülkelerin Afet Yönetim Sistemleri incelendiğinde, itfaiye teşkilatlarının bu sistemlerinin temel ve vazgeçilmez 

parçaları olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise 5902 sayılı ve 29.05.2009 tarihli “Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
1
”’a istinaden  22.12.2016 tarihli ve 594 sayılı İçişleri Bakan onayı  ile 

ilgili bakanlık bünyesinde “İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi” ve illerde ise “İl 

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)” kurulmuştur. GAMER İzleme, Değerlendirme ve 

Koordinasyon Kurulu, GAMER Başkanı ve Çalışma Guruplarından oluşur. Merkezin başkanı Vali tarafında atanan bir Vali 

Yardımcısıdır. Herhangi bir afet ya da kriz anında bizzat Vali ve diğer kurumların en üst amirleri seviyesinde toplanarak, 

devletin tüm kurumlarıyla bir bütün olarak afet ya da krize çözümler bulmayı amaçlanmaktadır. GAMER üyeleri Vali 

yardımcısı başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü,  varsa Sahil Güvenlik Birimleri,  İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü,  İl Sağlık Müdürlüğü,  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl 

Müftülüğü, Kızılay Şube Başkanlığı temsilcileri ile Valinin uygun gördüğü Sivil Toplum Kuruluşu/Özel Sektör ile diğer il 

temsilcilerinden oluşur (http://www.icisleriafad.gov.tr/) ve 7 gün 24 saat esasına göre çalışır. Türkiye’de İçişleri bakanlığı 

tarafından oluşturulan bu koordinasyon merkezi Avrupa Birliği üye ülkelerin sistemine benzemektedir. Gerekli görülmesi 
halinde Vali tüm kurumları harekete geçirebilecek ve afet ya da kriz durumuna bizzat devlet emir ve komutası ile müdahale 
edilebilecektir. 

 

2. İTFAİYENİN TARİHÇESİ  

Ateşin keşfedilmesiyle beraber insanlık tarihinde önemli gelişmeler yaşanmış olup, bununla birlikte yangın felaketleri de 

meydana gelmiştir. Tarih boyunca, yaşanan büyük yangınların yol açtığı hasarların önüne geçebilmek için insanoğlu gayret 

göstermiştir. Bunun sonucunda zaman içinde itfaiyecilik sistemi kurumsallaşmış ve günümüzde modern itfaiye teşkilatı 

oluşmuştur. Günümüz itfaiye teşkilatları, yangın ihbar sistemi veya teknolojik veriler vasıtasıyla alınan ihbarlara en hızlı 

biçimde ulaşıp müdahale edebilecek şekilde il ve ilçe merkezlerinde konuşlandırılmıştır. Yangın felaketi haricinde her türlü 

arama – kurtarma olaylarına etkin bir şekilde müdahale etmekte ve afet yönetim sistemi içerisinde büyük rol oynamaktadır. 

İtfaiye, kelime anlamı olarak söndürme, kurum olarak ise yangın söndüren kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Tarihte en eski 
itfaiye teşkilatının Roma dönemine ait olduğu bilinmektedir. Roma tarihinde itfaiyenin kuruluşu ile ilgili kesin bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. Ancak  62 ve 192 yıllarında Roma’da meydana gelen yangınlarla mücadele edebilmek için kurulan 7000 

kişilik bir örgüt ilk itfaiyenin temelleri oluşturmuştur (Türker (2009:14’den akt.: Yavuz ve Bozatay, 2015:787). Ayrıca 

Türkoğlu (2009:282) Roma İmparatoru Augustos (MÖ 27- MS 14) döneminde idari yapıda yer alan önemli makamlarından 

biri olan praefectus vigilum (Kamu güvenliği, asayişten sorumlu üst rütbeli yönetici)’un itfaiye ve Roma şehrini korumakla 

görevlendirilmiş olan gece bekçilerinin sınıfın başı olarak atandığını bildirmektedir. Augustos’un hükümdarlık yaptığı 

dönemler göz önüne alındığında itfaiye teşkilatının 192 yılından daha önceki yıllarda kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Osmanlı döneminde ilk itfaiye teşkilatının kurulmasından önce özellikle İstanbul’da yangınların söndürülmesinden tüm 

ulema sınıfı sorumlu idi. Yangın anında tüm memurlar işlerini bırakır yangın söndürme işine katılırlardı (Tural, 

2004:70).1714’de sonradan kurulacak olan tulumbacılara benzeyen 10-15 kişilik “didoncu” adı verilen bir gurubun 

yangınlara müdahale etmekle görevlendirildiği bilinmektedir (Özgür ve Azaklı, 2001:156). Daha sonra 1720-1721 
yıllarında Damat İbrahim Paşa tarafından Yeniçeri Ocağı içerisinde Tulumbacılar Ocağı adıyla, sadece yangınlara 

müdahale eden bir birim kurulmuştur. Bu birimin başına atanan kişi Gerçek Davut (David) isimli Fransız asıllı bir Osmanlı 

vatandaşıdır. Gerçek Davut, çoğunlukla gemilerde kullanılan emme basma tulumba olarak bilinen aleti, itfaiyecilerin 
yangına müdahalesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır (Tural, 2004:71; Özgür ve Azaklı, 2001:156). 

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla birlikte Tulumbacılar Ocağı da feshedilmiştir. 1827 yılında yeni kurulan 

ordu içerisinde Yangıncı Taburu ismiyle oluşturulan itfaiyecilik tarihsel gelişimine kaldığı yerden devam etmiştir. İlk 

kuruluş aşamasında bina önlerine büyük fıçılar içerisinde su koyulması ve her binanın çatısına uzanan merdiven 

bulundurulması zorunlu hale getirilerek yangınlara kolay müdahale edebilmek amaçlanmıştır. Tulumbacılar Ocağına, 

yeniçeriler içerisinden güçlü kuvvetli olanlar seçilerek yangınlarda başarılı olmak hedeflenmiştir. Müdahale sırasında 

yaralanan tulumbacı askerleri tazminat alırken; iş yapamaz duruma gelenler ise nizamnamelerde belirtilen şartlara bakılarak 

itfaiyecilik işinde çalıştırılmazlardı (Tural, 2004:72). 

İstanbul’da 1871 yılında meydana gelen ve birçok can ve mal kaybına neden olan büyük bir yangın meydana gelmiştir. Bu 

yangın sonucu Beyoğlu semtinde 3000 ev yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Dönemin itfaiyecileri gündüzleri kendi 

işleri ile meşgul olurken geceleri tulumbacı koğuşlarında kalarak olası yangınlara müdahale etmekle görevlendirilmişlerdir. 

Beyoğlu’nda meydana gelen bu büyük yangın karşısında gereken etkin mücadeleyi yapamayan itfaiye teşkilatı için Saray, 

yangınlara daha etkin mücadele edebilecek çözüm arayışları içerisine girmişlerdir. 1874 yılında dönemin Padişahı Sultan 

Abdülaziz, İstanbul itfaiyesinde tazelenme, toparlanma ve güçlenme adına girişimlerde bulunarak Macaristanlı Kont Odon 
Szecheny’yi teşkilatı yönetmekle görevlendirmiştir. Kont Szecheny, göreve başlar başlamaz iki tabura sahip bir itfaiye 

                                                           
1  Bu kanunun adı 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 62.maddesiyle “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir. 
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alayı oluşturmuştur. İtfaiyecilerin askeri düzen ve disiplinle çalışmaları gerçekleştirilmiş ve az zamanda önemli kazanımlar 

sağlanmıştır. İtfaiyeciler tek tip yeni üniforma kullanmış, kullanılan araç gereç modernleştirilmiş ve yeni çalışma 

prensipleri oluşturulmuştur. Kont Szecheny, 1887'de Boğaz’da ve denize nazır olan yerlerde bulunan yalıların ahşap olması 

sebebiyle olası yangınlara müdahale etme yetisine sahip olan Deniz İtfaiyesini kurmuştur.Bu yenilik dönemin ve 

itfaiyecilik tarihinin ilklerinden olma özelliğine sahiptir (Tural, 2004:72; Özgür ve Azaklı, 2001:157-158). 

Kurtuluş mücadelesi sonrası, Cumhuriyet Türkiye’sinde gerçekleştirilecek olan yeniliklere başlamadan önce, TBMM’nin 

itfaiye ile alakalı düzenlemeler getirmesi dikkat çekicidir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında itfaiye teşkilatları askeriyeye bağlı 

iken sivilleştirilerek belediyelere devredilmiştir. 1930 yılında çıkarılan 1580 Sayılı Belediye Kanununda belediyenin 

görevleri zikredilirken, bu görevler arasında itfaiye hizmetlerinin de belediye tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Bu 

vesile ile 1580 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrası gereğince ülkemizdeki tüm belediyeler, kendi mücavir alanlarında 

itfaiye kurmakla mükellef kılınmıştır (Yavuz ve Bozatay, 2015:788-789). 

Türk itfaiyeciliğinin kuruluş ve işlevini tamamlama tarihleri ile ilgili tarihsel sürece bakıldığında, genel olarak İstanbul 

İtfaiyesi ile ilgili bilgilere erişilmektedir. Anadolu’da itfaiyeciliğin tarihsel gelişimi, kuruluşu ve aşamaları tam olarak 

bilinmese de, Manisa, Edirne, Bursa, İzmir, Uşak ve Ankara gibi şehirlerde yangına müdahale edecek itfaiye birlikleri 

oluşturulmuş ve bu birliklerde 1923 yılında belediyelere devredilerek sivilleştirilmiştir.  

İlk kuruluş aşamasında sadece yangınlara müdahale etmekle görevli olan itfaiye teşkilatı günümüzde birçok olaya 

müdahale eden bir birim haline gelmiştir. Görev tanımı ve sahası genişleyen itfaiye teşkilatları, günümüzde belediyelere 

bağlı olarak yerel yönetimler bünyesinde hizmet vermektedir. Günümüzde her türlü arama – kurtarma, trafik kazaları, su 

altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetleri, intihara teşebbüs girişimleri, denetim görevleri, baca temizleme hizmetleri gibi 

birçok görevin içerisinde hapsolmuştur. Afet ve Acil Durum görevlerini afet yönetim sistemi içerisinde en aktif olarak 

yerine getiren kurumların arasında olan itfaiye teşkilatı için, eğitimli ve donanımlı personelin yanı sıra günümüz 

teknolojisine uygun araç ve gereçlere de ihtiyaç vardır. Belediyelere bağlı olan itfaiye teşkilatları her belediyenin kendi 

bütçesine uygun araç gereç ve donanıma sahip durumdadır.  

İtfaiye teşkilatına, 1958 yılında yürürlüğe giren 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte Belediye İtfaiye birimlerine 

afet ve acil durumlarda can ve mal kaybının en aza indirilebilmesi adına başlıca önlemler alacak görevler de yüklenilmiştir.  

Bu tarihten sonra afet ve acil durumlarda, arama kurtarma faaliyetleri de, yangın söndürmek ile birlikte itfaiye 

teşkilatlarının başlıca görevleri arasında yerini almıştır. 1997 yılında yapılan düzenleme ile büyükşehirlerde müdürlük 

statüsünden daire başkanlığına dönüştürülen itfaiye hizmetleri, büyükşehir belediyesinin kapsadığı mücavir alan 

sınırlarında, tek çatı altında büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulan daire başkanlığı emrinde hizmetine devam 

etmiştir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile de sadece İzmit ve İstanbul’da uygulanan tüm şehir uygulaması tüm 

büyükşehir belediyeleri için de geçerli olmuştur. Böylelikle 81 ilin 30’unda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığı mevcuttur ve bu 30 büyükşehirde itfaiye ve itfaiyecilik hizmetleri tüm şehre hizmet verecek şekilde tek çatı 

altında toplanmıştır. Örnek olarak Ankara’nın 25 ilçesi varken, şehrin farklı noktalarına konuşlandırılan itfaiye hizmet 

binası 46 adettir. Büyükşehir belediyesi bulunmayan 51 şehrimizde ise il, ilçe ve belde belediyelerinin hepsinde ayrı ayrı 

itfaiye müdürlükleri, araç, gereç ve personel bulunmaktadır. 

Bu düzenleme ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerinde itfaiye hizmetleri vatandaşlara eşit bir şekilde hizmet 

verecektir. Şehir merkezlerinde sağlanan tüm imkanlar kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar içinde aynı araç gereç, 

donanım ve kalitede sağlanacaktır. Bu durum haliyle ilçe belediyelerinin yükünü hafifletirken büyükşehir belediyelerine 

daha fazla sorumluluk ve görev yüklemiştir (Yavuz ve Bozatay, 2015:789). 

 

3. TÜRKİYE’DE İTFAİYE HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENME MODELLERİ VE İTFAİYENİN 

GÖREVLERİ 

Dünya genelindeki itfaiye birimleri araştırıldığında, örgütlenme biçimi bakımından merkezi model, merkezi olmayan model 
ve merkezi idarenin kontrolünde merkezi olmayan model olarak üç farklı kategoriye ayrıldığı görülmektedir. Türkiye’de  
tercih edilen model merkezi olmayan modeldir. Bu modele göre itfaiye birimlerinin oluşturulmasında ve hizmetlerin 

aksamayacak şekilde yerine getirilmesindeki tüm yetki, sorumluluk ve görev belediyelere aittir. Bu durum 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ile yasal zemine oturtulmuştur. Ayrıca aynı Kanun’un 52. maddesinde belirtildiği üzere itfaiye hizmetleri 

kesintisiz olarak yürütülmesi gereken bir hizmettir. 5393 sayılı kanuna istinaden hazırlanan ve 2006 yılında uygulamaya 

giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile itfaiye hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi ve teşkilatların oluşturulması ile ilgili 

hükümlerin düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu yönetmelik 2006 yılında İç İşleri Bakanlığı tarafından çıkartılarak itfaiye 

teşkilâtının görev, yetki kuruluş ve sorumluluklarını, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, itfaiye memurlarının 

niteliklerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemiştir. 

Belediyelerde, itfaiyelerin kuruluşu ve idareciliği açısından büyükşehir ve diğer belediyeler arasında bazı farklılıklar vardır. 

5393 sayılı kanunun yüklemiş olduğu sorumluluk ve vazife kapsamında, küçük belediyelerin her biri kendi sınırları 
içerisinde itfaiye birimini kurarak hizmet verirken, 5216 sayılı kanun ile 30 adet büyükşehir belediyesi mücavir alanları 

içerisinde itfaiye birimini kurmak ve hizmet etmekle görevlendirilmiştir. Bu yasa ile beraber Türkiye’de itfaiyeciliğin 

hizmet vermesi ve yönetilmesi bakımından iki farklı uygulamaya ortaya çıkmaktadır. İl ve ilçe belediyelerinde itfaiye 
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birimleri “itfaiye amirliği ya da itfaiye müdürlüğü” yönetiminde ilgili belediye başkanlıklarına bağlı oluşturulurken, 

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında “Daire Başkanı” emrinde kurulup tüm büyükşehir belediyesi mücavir alana hizmet 

verecek şekilde konuşlandırılan ve sadece Büyükşehir Belediye Başkanına bağlı olan bir yapıyla karşımıza çıkmaktadır. 

İtfaiye teşkilatı sadece yangınlara değil, Alo Devlet ve Alo Acil olarak bilinen numaralardan aranıp yardım istenmesi 
halinde halka hizmete hazır durumdadır. Kelime manasıyla sadece yangın söndüren manasına gelen itfaiyenin aslında yerel 

yönetimlerin kolluk kuvveti sayılmayan fakat üniformalı olan gizli kahramanlarıdır. Sivil savunmanın öncü kuvvetleri olan 

itfaiye birlikleri vatandaşın bir telefon kadar yakınında yer almaktadır. Başı dara düşen her canlının yardımına ilk koşan ve 
bunu icraata döken tek devlet kurumu itfaiyedir. Devletin, afet bölgesinde vatandaşın yanında olduğunu gösteren ilk 

kurumlardan biride itfaiye birimidir. 

Günümüzde itfaiyecilik, birçok teknik malzemenin ve bazı teknolojik sistemlerin kullanıma sunulmasıyla beraber uzmanlık 

gerektiren teknik bir meslek olmuştur. Bununla birlikte bu mesleği icra etmek isteyenler için teknik meslek liselerinde 

itfaiyecilik bölümleri açılarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmış ve yaklaşık yirmi üniversitede faaliyet gösteren 

itfaiyecilik ve yangın güvenliği meslek yüksekokulları bulunmaktadır. 

Türk İtfaiye Örgütlenmesinde Büyükşehir Belediyelerini temel aldığımızda, İtfaiye Daire Başkanı, İtfaiye Müdürü, İtfaiye 

Şube Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri şeklinde oluşan personel hiyerarşisini görmekteyiz. Bu 

personelin hepsi itfaiye yönetmeliğinde belirtildiği üzere yangın personelidir ve yangına bizzat müdahale etmekle 

sorumludur. Devlet personel rejiminde İtfaiyecilik Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almaya devam etse de İtfaiyecilik 

Okulu mezunlarının diplomalarında İtfaiye Teknisyeni ve İtfaiye Teknikeri yazmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununca tesis edilen sınıflar içerisinde yer alan Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 
memurların görev tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri 

hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil 

eder…”  Kanunda açıkça belirtildiği ve anlaşıldığı gibi Genel İdari Hizmetler Sınıfı bir büro memuru ve masa başı çalışan 
kamu personelini ifade etmektedir (657 sayılı Kanun). 

Belediye İtfaiyesinin, itfaiye yönetmeliğinde üstüne yüklenen görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;  

1)  Her türlü yangına müdahale ederek söndürmek, ilk yardım hizmetlerini yürütmek 

2)  Trafik kazalarına müdahale etmek; çökme, yıkılma, enkaz altında arama kurtarma faaliyetlerine katılmak 

3)  Su baskınlarına müdahale etmek; su altı ve su üstü arama tarama çalışmalarına katılmak, 

4)  Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak… (Belediye İtfaiye Yönetmeliği) 

Yönetmelikte belirtilen görevlerden hiç biri büro personeli olan Genel İdare Hizmetleri sınıfının yapacağı görev olmamakla 

birlikte GİH sınıfında yer alan itfaiyecilere özel olarak yüklenen görev ve sorumluluklar olmuştur. Bilindiği gibi Mesleki 

ve Teknik Anadolu Liselerinden ve bazı üniversitelerin itfaiyecilik meslek yüksekokullarından mezun olanlar teknisyen ve 

tekniker olarak diploma alırken ve diplomalarında itfaiye teknisyeni ve itfaiye teknikeri yazarken, itfaiyecilik sınıfının GİH 

üzerinden personel istihdam etmesi güncellenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İtfaiyecilik mesleği için Devlet personel rejimi içerisinde yer alan sınıflardan Teknik Hizmetler Sınıfı daha uygun olacaktır. 
Uzmanlık gerektiren ve zorluklar gerektiren itfaiyeciliğin bir ofis işi olmadığı herkesin malumudur. İtfaiyeciler bir ofis 

işinin tamamını yapmaktadırlar fakat ofis memurları bir itfaiyecinin yaptığı iş ve işlemleri yapamayacaklardır. Meslek 

liselerinde bir bölümü bulunmamasına rağmen atamaları Arama ve Kurtarma Teknisyeni olan AFAD personeli de bu 

konuyla alakalı örnek olarak değinebileceğim bir konudur. Bahse konu bu memurlar da Teknik Hizmetler Sınıfı içerisinde 

yer edinmişlerdir.  

AFAD Arama Kurtarma Teknisyenlerinin vazifelerini şu şekilde sıralanabilir; 

a)   Ülke içi ve dışında meydana gelen afetlere müdahale etmek, 

b) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekibi oluşturarak hazır halde bekletmek, olası saldırı ve 

tehditlere karşı KBRN  maddelerin tespit ve arındırma görevlerini gerçekleştirmek, 

c)   Görevle alakalı olan araç, gereç ve taşıtlarını daima göreve hazır şekilde bekletmek, 

ç)   Arama ve Kurtarma ile alakalı araç, gereç ve taşıtları kullanabilmek, 

d)  Temel dal olarak yapılan arama ve kurtarma haricinde su altı arama kurtarma, dağ ve arazide arama kurtarma gibi alt 

dalların birinde uzmanlaşmak, 

İtfaiye ile AFAD birlikleri incelendiğinde birbirine yakın ve benzer görevleri icra etmekteler; fakat hem kurumsal olarak 
hem de personel rejimiyle alakalı büyük farklılıklar mevcuttur. 
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4. BAZI ÜLKELERDEN İTFAİYE ÖRNEKLERİ 

Devlet ile vatandaş arasında oluşan bağlar neticesinde, vatandaş yeni kamu yönetiminin sağladığı temel ilkelerle, kamu 

hizmetlerine yönelik daha aktif, daha katılımcı ve daha bilinçli olmuştur. Hizmetlerin yürütülmesinde şeffaflık, hesap 

verilebilirlik, açıklık gibi ilkeler hem hizmetin daha doğru ve düzgün yapılması adına kamu personelini hem de bu 

hizmetlerin fayda, memnuniyet ve takip edilebilirlik açısından vatandaşı alakadar ettiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan 

demokratik ve gelişmiş ülkelerde vatandaşların kamu yönetiminde, etkin bir şekilde karar alma sürecine katılımı 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Yönetim sistemiyse bu konuya cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Doğal 

olarak, yönetişimin ileri olması ile doğru orantılı olan demokratikleşme düzeyidir. Vatandaşların sivil toplum sisteminin 

temelini oluşturması demokratik ülkeleri diğerlerinden ayıran en önemli farklılıklardan olmuştur. 

İncelenen ülkelerde insan kaynağını, kadrolu itfaiyecilerden ziyade gönüllü itfaiyeciler oluşturmaktadır. Bu ülkelerde polis, 

ilkyardım, itfaiye, altyapı hizmetleri, teknik arama-kurtarma ve barınma hizmetlerinin bir arada koordineli olarak yerine 
getirilmesi acil duruma müdahalenin temel ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası çalışmalara göre, 24 saat 

çalışan bir müdahale birimi olan itfaiyenin yangın söndürme dışında kalan hizmetlerde etkin olarak kullanılmaması 

müdahale süresinin uzaması, maliyetlerin yükselmesi ve kayıpların artması gibi sonuçlar yaratmaktadır  (Yentürk vd, 
2003:15). 

4.1. Paris İtfaiyesi 

Ülkede toplam itfaiyeci sayısı 266.000’dir. Fakat bu sayının %80’e yakını gönüllü itfaiyecilik yapan kişilerdir (FNSPF, 

rapportd’active, 2014-2015). İstisnai bir durum olarak başkent Paris’te gönüllü itfaiyecilik yoktur. Paris’te İtfaiye Tugay 

olarak kurulu yaklaşık sekiz bin beş yüz askerden oluşan ve yönetim, sevk ve idaresini bir tuğgeneralin yaptığı bir itfaiye 

teşkilatı bulunmaktadır. Bölgenin personel, araç gereç ve teçhizat gibi olması gereken donanımsal sayıları bir kararname ile 

belirlenmiştir. İtfaiyenin sorumlu olduğu bölgenin afet risk durumu araştırılarak, duruma göre araç ve gereçler o bölgenin 

sorumlu olduğu itfaiyenin emrine tahsis edilir. Ayrıca bölgenin nüfus yoğunluğu, afet risk düzeyi, konumu tahlil edildikten 

sonra, gerek görülmesi halinde o mıntıkaya daha etkin ve verimli müdahale edebilecek bölge itfaiye karargâhları kurulur 

(İşbitirici vd., 2017:215; Kılıç, 2010:111). 

Fransa itfaiyesi, birtakım araç ve gereçleri kullanabilecek personelin sayısını İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile belirler. 
Özellikle Başkent Paris’i eski tarihlerden beri yangınlara karşı müdafaa eden askeri itfaiye biriminin, günümüz afetlerine 
etkin ve verimli müdahale edecek şekilde gücü artırılmıştır. Büyük bir vaka yaşandığında, hangi araç ve personelin hangi 

bölgelerden sağlanacağı, ekibin olay yerine en hızlı şekilde intikal edebileceği güzergâhı, ilk müdahalenin hangi şekilde ve 
nerelerden yapılacağı gibi Afet Eylem Planları önceden tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Paris itfaiye teşkilatı günlük 

olarak yaklaşık 50 kadar yangına müdahale etmektedir. Ayrıca yangın dışında yaklaşık bin olay diğer yangın olaylardan 
meydana gelen vakalardır. Bunlar trafik kazaları, çeşitli afetler, denizde meydana gelen kazalar ve arama kurtarma 

çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları, cenaze defin hizmetleri ve hayvan kurtarma vs. başlıca müdahale edilen olaylardır. 

Fransız İtfaiye Teşkilatı sadece yangın söndüren bir kuruluş olmayıp, bir yardım kuruluşu olarak da hizmet vermektedir 
(Kılıç, 2010:112). 

4.2. Londra İtfaiyesi 

Londra itfaiye teşkilatı, dünyanın üç büyük itfaiye teşkilatından biri olup Acil Durum Planlama Bölümüne bağlı olarak 

görev yapmaktadır. Londra İtfaiyesi; su taşkınlarına, trafik kazlarına, uzmanlık gerektiren arama kurtarma çalışmalarına ve 

Kimyasal Biyolojik Nükleer Radyoaktif gibi tehlikeli durumların olduğu vakalara da müdahale etmekle 

görevlendirilmişlerdir. Gönüllü itfaiyeciler haricinde yaklaşık olarak yedi bin kişilik bir uzman itfaiye personeli olduğu 

zannedilmektedir. Ayrıca yangın önlem ile alakalı bazı görevlerde yüklenen Londra İtfaiyesi afet ve acil durum eylem 

planlarını hazırlamakla da görevlendirilmiştir (Kılıç, 2010:109). 

4.3. Tokyo İtfaiyesi 

Japonya’da ilk itfaiye teşkilatı 1629 yılında Edo devrinde Dünya Savaşından sonra 1948 yıllarında kurulmuştur. Japonya da 

894 adet itfaiye karargahı, 3598 gönüllü kıtası, 4800 itfaiye binası bulunmaktadır (İşbitirici vd., 2017:216). Japonya 
İtfaiyesi 1947 yılına kadar Polis Teşkilatına bağlı olarak hizmet vermiş, 1948 yılından itibaren belediyelere devredilmiştir. 

1960 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak İtfaiye Genel Müdürlüğü (Fire DefenseAgency) kurulmuştur. İtfaiye 

hizmetlerini belediyeler sunmasına rağmen, İtfaiye Genel Müdürlüğü koordine etmektedir. İller arası yaşanan 

uyumsuzlukları gideren Genel Müdürlük, itfaiyenin olması gereken standartlarını, verilmesi gereken hizmetlerini, itfaiye 

tanıtımlarını, personel eğitimlerini, büyük afet ve yangınlarda olayın kim tarafından komuta edileceğini belirleyen 

düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Olaylarla ilgili tüm koordinasyonu sağlarken aynı 

zamanda ülke genelinde ki tüm yangın istatistikleri Genel Müdürlük tarafından takip edilmektedir. Gönüllü itfaiyecilik 

eğitim ve sertifikasyon işlemlerini Genel Müdürlük organize etmektedir. Başkent Tokyo, yapılan bazı kanuni düzenlemeler 

ile diğer şehirlerin itfaiye teşkilatlarından biraz farklıdır. Hem başkent belediyesine bağlı olan, hem de Genel Müdürlük ile 

aynı şehirde yer alan Başkent itfaiyesi, şehrin mevcut yapısal sorunları ve nüfus yoğunluğundan ötürü yaklaşık üç yüz 

farklı bölgede konuşlandırılmıştır ve tahminen yirmi bin kişilik bir kadroya sahiptir. Tokyo’da kişi başına düşen itfaiyeci 

sayısı oranı altı yüz elli kişiye bir itfaiyeci düşecek şekildedir (Kılıç, 2010). 
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5. AFET YÖNETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE İTFAİYE’NİN YERİ 

Günümüzde, Afet Müdahale Planları oluşturulurken itfaiye sadece yangın hizmet sınıfı içerisinde değerlendirilerek planda 

yerini almaktadır. Hal böyleyken, Türkiye’de yaşanan depremler, büyük yangınlar, maden ve iş kazaları başta olmak üzere 

hemen hemen tüm afetlere, müdahale ve olay yerine ilk ulaşan ekip her zaman itfaiye olmuştur. Burada yaşanan en büyük 

sıkıntı afet yönetim sistemi içerisinde kurumların planlarda bütün olmalarına rağmen afet bölgesinde bütünleşememesidir. 

Bu sorunun temel kaynağı ise tek çatı altında toplanamamış kurumların aynı afete müdahale ederken, planlarda kendilerine 
yazılan görevleri değil de, kendi sevk ve idareleriyle tüm olaylara müdahale etme gayreti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Afet Müdahale Planlarını yaparken bölgenin yerel düzeyde incelenmesi, olası facialarda ilk müdahale yapacak personel ve 
araçların hangi teçhizat ve donanıma sahip oldukları, bu araç ve personelin yetersiz kalması durumunda takviye çağrılacak 

ekiplerin nerelerden temin edileceği vb. birçok araştırmanın yapılması gereklidir. Örneğin Ankara İtfaiyesi olası bir afet 
durumunda, afet yerine gidecek ekiplerini üç tim olarak ayırmıştır ve bu personeli ayrı ayrı cep telefonuna giden kısa mesaj 

(SMS) sistemiyle olaylara çağırma yetisine sahiptir. Ayrıca itfaiye merkezinde afet ve acil durumlar için sürekli hazırda 

bekletilen arama – kurtarma ile alakalı tüm malzemelerin bulunduğu sandıklar mevcuttur. Bu sandıkların, olası bir afet 

durumunda olay yerine hızlı intikal edilebilmesi adına çok önemlidir.    

Türkiye’de bir afet ya da facia yaşandığı zaman merkezi birlikteliği olmayan itfaiye birlikleri hem yardım etme seferberliği 

ile hem de Belediye Başkanlarının talimatıyla afet bölgesine ulaşmaya çalışırlar. Bu seferberlik deprem gibi bazı afetlerde 

koordinasyonsuz bir şekilde yapılırken, maden kazası gibi dar alanlı afetlerde büyük sıkıntılar meydana getirebilmektedir. 

Örneğin, Soma maden göçüğü yaşandığı zaman olay yerinde yaklaşık olarak otuz civarı ekip bulunmaktaydı. Bir ekip 5 ila 

30 personel arasında bir sayıya sahiptir. Soma’da yaşanan bu müdahale kirliliğinin önüne ilk etapta geçilememiş, olayın 

kimin koordine ve idaresinde olacağı anlaşılamamış ve olay yerine gereğinden fazla personel görevlendirilmiştir. Bu 

sebeple itfaiyelerin mevcut sistemle devam etmesi durumunda Japonya örneğinin Türk itfaiyeciliğine uyarlanabileceği, 

Afet Müdahale planlarının bu şekilde daha sağlıklı yürütülebileceği düşünülmektedir. Belediye itfaiye teşkilatları kendi 

görevleri haricinde doğal afetlerde ve olağanüstü hal durumlarında arama kurtarma çalışmalarına katılma görevlerini yerine 

getirirken ve vatandaşlarda olası bir afet ve acil durumda ilk olarak itfaiyeden yardım isterken Türkiye’de AFAD 
tarafından, itfaiyenin sadece yangın hizmetine ait planlamaya dahil etmesi bu planı en baştan uygulanamaz kılmaktadır.  

5.1. İtfaiyelerin Kanuni Sorumlulukları 

İnsanoğlunun afetleri tecrübe etmesi kendi tarihiyle paraleldir. Bu afetlerde çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. 

Dünyanın birçok yerinde farklı afetler yaşansa da hepsinin sonucu ve oluş aralığı birbirinden farklılık arz eder. Geçmişte 

yaşanan olaylar ile günümüzde yaşanan olaylar ise hep aynı şekilde meydana gelen olaylardır. Değişen afet ya da olaylar 
olmayıp, o olayları yaşamaya alışan insanoğlunun aldığı önlemlerdir (Erkal ve Değerliyurt, 2008:149). 

Afet ve acil durumlarda vatandaşın ilk ulaşacağı devlet kurumu olan itfaiyeciliğin kanuni sorumluluklarından bazıları, 
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

a)  Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale 

etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını 

yapmak, 

c)   Su baskınlarına müdahale etmek, 

ç)   Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 

d)   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 

e)   Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, 

f) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya 

temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, 

g)  Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, 

h)  İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda 

mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek (Belediye İtfaiye Yönetmeliği). 

Belediye itfaiye yönetmeliğinden başka, Büyükşehir Belediyesi kanunu (5216 sayılı) Belediye Kanunu (5393 sayılı), ve 

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği gibi kanun ve yönetmeliklerin yüklediği görevlerde belediye itfaiyesi 

tarafından yerine getirilmektedir. 

Görev tanımı ve sorumluluk alanı çok fazla olan itfaiye teşkilatları, tek tip bir uygulamaya ulaşamamıştır. Dolum 

terkozlarından, hortum rekorlarına, müdahale lanslarından, araç farklılıklarına, rütbelerin aynı olmasına rağmen farklı 

simge ve apolet kullanılmasına kadar bir kargaşa ve düzensizlik içerisinde kaybolmuştur. Gün içerisinde oluşabilecek 
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yangın, trafik kazası, intihar girişimleri, boğulma vakaları, su baskınları, çatı oluğuna ayağı sıkışan bir kuştan tutunda araç 

motoru içerisine giren yılana kadar çok çeşitli bir görev alanına sahiptir. 

Belediye, mücavir alanları ile alakalı olan afet planlarını yapmakla mükelleftir. Bu yapılan afet planlarına göre bölgenin 

konumu, risk ve afet değerlendirilmesi yapılarak o bölgede gerekli ekip ve donanımı oluşturmakla mükellef olan 

belediyeler; siyasi sebepler, oy kaygısı, maliyet, uzman olmayan kişilerce yapılan planlamalar vs. sebeplerle sağlıklı ve 

uygulanabilir plan yapmaktan uzak kalmaktadırlar. 

Belediye, mücavir alanları dışında yaşanabilecek yangın ve afetlere karşı, gerekli her türlü imkânlarıyla yardım ve destek 

sağlama konusunda serbest bırakılmıştır (5393 Sayılı Belediye Kanunu). Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile itfaiye 

teşkilatlarına afet ve yangın öncesi önlem alması bakımından görevler de yüklenmiştir. Bu görevlerden bazıları; 

 İl düzeyinde yapılan planlara uygun olmak koşuluyla, doğal afet planlarını ve diğer hazırlıkları büyükşehir 

ölçeğinde yapmak. 
 Parlayıcı ve patlayıcı madde imalat, satış ve depolama yerlerini tespit etmek. 
 Konut, işyeri, fabrika ve diğer sanayi kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını yangınlara karşı alınacak önlemler 

yönünden denetlemek ve mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek şeklinde sıralanabilir. 

İtfaiyeye verilen kanuni sorumluluk sadece felaket yaşandıktan sonra yaptığı müdahaleyi kapsamamaktadır. Bu sebeple 

itfaiyenin Afet Yönetim Sistemi içerindeki yeri sadece müdahale olarak düşünülmemelidir. İtfaiyenin, mükelleflere afet 

öncesi alınacak tedbirleri yaptırması, o mükellefin çalışma iznini alabilmesi için gerekli ön şartlardan biridir. Çünkü 

belediyelerce yürütülen iskân ve küşat işlemlerinde yapılacak kalemlerden biri de itfaiye uygunluk belgesinin 
alınabilmesidir. İlgili ilçe belediyesi iskân raporu isteyen ya da iş yeri açmak isteyen şahısların işlemini başlattıktan sonra 

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Küşat servisinin adresini göstererek, itfaiye uygunluk belgesi olmadan iş ve işlemlere 

başlamamaktadır. 

5.2. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 

Türkiye’de yapılan afet müdahale planında itfaiye “Yangın Hizmet Grubu” içerisinde yerini almıştır. Ülke genelinde 

yaşanabilecek büyük bir felaket neticesinde dolaylı olarak İçişleri Bakanlığına bağlı olan Belediyeler ve dolayısıyla 

itfaiyelerin koordinasyon görevi İçişleri Bakanlığınca yapılması planlanmıştır. “Afet ve acil durumlarda meydana gelen 

yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan İçişleri Bakanlığı sorumludur. 

2013 yılı Türkiye Afet Müdahale Planında İtfaiye teşkilatının ismi dahi geçmemektedir. Yalnızca Yangın hizmet grubu 

olarak dolaylı yoldan itfaiyeye görev yüklendiği anlaşılmaktadır. Arama ve Kurtarma hizmet grubu içerisinde de 

zikredilmeyen itfaiye teşkilatları TAMP’ta yer almamasına rağmen olaylara ilk müdahale eden birim olmaya devam 
edecektir. TAMP’ın Yangın Hizmet Grubu olarak itfaiyeye yüklediği temel görevler şu şekildedir: 

 Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek 
 Yangın ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak 
 Yangın kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek 
 Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek 
 Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak 
 Tehlikeli maddeler kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak 

İtfaiye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılması ve TAMP’ta yer alabilmesinin tek çözümü merkezi birliktelikle 

mümkün olacaktır. AFAD, itfaiye teşkilatlarının adından hiç bahsetmezken, yangın hizmet grubunu kendine bağlı bir birim 

gibi göstermesi düşündürücüdür.  

5.3. Afet Yönetim Sistemlerinde İtfaiye Modelleri 

Dünyada bazı gelişmiş ülkeler araştırıldığında, Türkiye’de itfaiyecilik ve itfaiye personeli nitelik ve nicelik açısından bir 

hayli yetersizdir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda itfaiye birlikleri, afet yönetim organizasyonunun en başında yer alan kurum 
olmuşlardır. Örnek olarak, Japonya’da İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Afet ve Yangın Yönetim Kurumu vardır, ABD’de 

FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi) direkt olarak Başkana bağlı olarak çalışmakta olan bu kurumda 

koordinasyon düzeyinde yetkili itfaiyeciler vardır. Avustralya’da yer alan Yangın ve Afet Kurumu Acil Durumlar 

Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Avrupa ülkelerden Hollanda, afet yönetimi ve itfaiye temelli bir yapı ile kriz 

yönetimini temel alan bir organizasyonu oluşturabilmeyi başarmıştır. Dünya ülkelerinde afet planlarının kontrol, sevk ve 

idareleri de çoğunlukla itfaiyelere ya da itfaiye danışmanı olan idarecilere verilmek suretiyle yaptırılmaktadır. Dünyada ki 

bazı örneklere bakıldığında; ABD, Almanya, Belçika, Japonya, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya 
gibi ülkelerde itfaiyecilik hizmetleri belediyeler tarafından yerine getirilen getirilmektedir. Farklı olarak İtalya ve 

Yunanistan merkezi bir yönetim tarafından itfaiye teşkilatını yönetmektedir (Yentürk vd., 2002:11).  

Merkezi idareyle yönetilen devletlerde olduğu gibi ülkemizde de tüm idari sistemin ana dişlisi merkezi idaredir. Tüm kamu 

kurum ve kuruluşları merkezi idarenin bir parçası sayılmaktadır. Afet Yönetim Sisteminde, Merkezi İdarenin ana kurumu 

AFAD teşkilatıdır. İtfaiye teşkilatları her ne kadar afet ve kriz anlarında sahada aktif olarak görev yapıyorlarsa da, yerel 

yönetimlerin altında bir müdürlük olarak görev alan itfaiyecilik AFAD tarafından görmezden gelinmektedir. İtfaiye ile 

alakalı olarak AFAD başkanlığının yalnızca Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri arasında kısaca bahsedilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığına bağlı olan AFAD Başkanlığının dairelerinden olan Müdahale Başkanlığının vazifelerini şu şekilde 

sıralayabiliriz; 

 Afet ve acil durumlarda kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları 

değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek, 
 Başbakanlık afet ve acil durum yönetim merkezini idare etmek, 
 Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve yönetilmesini 

sağlamak, 
 İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek, 
 İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
 Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek, 
 Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek, 
 Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek, 
 Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak, 
 Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, (AFAD Müdahale Dairesinin görevleri) 

AFAD’a bağlı olan Müdahale Dairesi Başkanlığının zikredilen görevleri arasında, itfaiye standartları belirlemesi, itfaiyesi 

olan kurumlarla iş birliği yapması ve gönüllü itfaiyeciliği düzenleyici çalışmalarda bulunması gereken görevleri 

bulunmasına rağmen, bu görevlerle alakalı hiçbir somut vazifenin yapıldığına dair gözlem bulunmamaktadır. Merkezi 

İdarenin afet ve kriz anlarında en önemli mücadele ve müdahale kolu olan AFAD, itfaiyeleri tamamen kaderine terk 

etmiştir. En basit bir gözlemle bile bunu anlamak mümkündür. Birbirine yakın şehirlerin il ve ilçe merkezlerinde ki farklı 

belediyelere ait itfaiyelerin bile bir standardı bulunmamaktadır. AFAD İl müdürlüklerinin sene boyu müdahale ettikleri 

vaka istatistikleri bile itfaiyelerin müdahale edilen yıllık olay sayısından çok geridedir. Ankara İtfaiyesi 2017 yılı içerisinde 

18900 vaka sayısına sahiptir. Bu istatistikî sayılar her itfaiye birimi tarafından kayıt altına alınmamaktadır. Ankara itfaiyesi 

ve İstanbul İtfaiyesi gerçek itfaiye standartlarına yakın özelliklerde bulunmasına rağmen Avrupa itfaiye standartlarında 

değildir. 

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlükleri 

oluşturulmaya başlanmıştır. Bu müdürlükler mevcut 112 Ambulans servisi, 110 İtfaiye yangın servisi, 155 polis imdat ve 

156 jandarma imdat servisi gibi acil durum numaralarını tek çatı altında toplayarak koordinasyon ve işbirliği sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca GAMER’in kurulmuş olması itfaiyeciliğin ve itfaiye teşkilatlarının afet ve acil durumlarda, İçişleri 

Bakanlığı’nca muhatap alındığını ve değer verdiğini gösterdiği için çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İçişleri bakanlığına dolaylı yoldan bağlı olan itfaiye teşkilatları, böyle olmasına rağmen yine İçişleri Bakanlığınca sahip 

çıkılan bir kurum olmuştur. İtfaiye teşkilatlarının İçişleri Bakanlığına bir Emniyet Genel Müdürlüğü gibi ya da Jandarma 

Genel Komutanlığı gibi bağlanması itfaiyeciliğin değer kazanması adına çok iyi olacaktır. 

Türk itfaiyeciliği sadece belediyeler eliyle yürütülmemektedir. Denizde meydana gelen yangınlara Sahil Güvenlik 

Komutanlığı müdahale ederken, orman ve ormanlık alanlarda meydana gelen yangınlara Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri müdahale etmektedir. Ayrıca havalimanlarında 

meydana gelebilecek olası uçak kazası ve yangınlar gibi olaylara da ARFF olarak isimlendirilen Devlet Hava Meydanları 

İşletmesine ait itfaiye teşkilatları müdahale etmektedir. Böyle bir ayrım yapılmasından ziyade Emniyet Genel 
Müdürlüğünde olduğu gibi meslek içerisinde yer alan farklı dallar gibi bir uygulamayla bu hizmetin tek çatı altında 

birleştirilmesi bütünleşmiş bir afet yönetim sistemi açısından sağlıklı olacaktır. 

5.4. Afet ve Acil Durumlarda İtfaiye 

İtfaiye birimi herhangi bir nedenle meydana gelen kaza veya afet durumda ücretsiz olarak 110 numaralı acil hattın 

aranmasıyla olay yerine en hızlı şekilde müdahale edebilmekte, depremler, boğulmalar, yangınlar, trafik kazaları ve 

tehlikede olan her canlının yardımına koşmaktadır. Ancak itfaiye teşkilatı ülkenin her yerinde aynı standartlara sahip 

değildir. Örneğin kılık kıyafet birliği dahi henüz tam olarak başarılabilinmiş değildir. Büyükşehirlerde ve şehir 

merkezlerinde itfaiyenin olaya müdahalesi daha hızlı iken küçük şehirlerde ve kırsal kesimde müdahaleler çok geçtir.  

Afet ve acil durumların en büyük problemlerinden biri de olay yerinde sağlıklı iletişim sağlanmaması ve yetkililere 

durumun aktarılmasında aksaklık veya eksiklik olmaktadır. Konu ile ilgili kriz masalarının ve müdahale birliklerinin 

kurulması ve bu birliklerin olay yerine zamanında toplanmasını ve etkili müdahalesini sağlamak Başbakanlığa bağlı Afet 

ve Acil Durum Başkanlığının görevidir. 

İlkyardım ile arama, kurtarma ve afet durumunda yapılacak çalışmaların planlanması aşamasında kalifiye eleman 

bulunmamakta, ülkemizde afet durumunda acil durum yönetimi maalesef sistemli ve planlı hale getirilememiştir. 

Osmanlıdan günümüze itfaiye teşkilatı önceleri askeri birlikler olarak ordunun yönetiminde daha sonra yerel yönetimler 

bünyesine alınmıştır. Gelişmesi büyükşehirlerde daha kolay iken diğer küçük belediyelerde daha zor hatta imkânsızdır. 

İtfaiyenin istenen kalitede olamaması ülkemiz genelinde teşkilatın çok zayıf kalması itfaiye teşkilatının gelişimindeki 

maliyeti yüksek olmasıdır. Düşük bütçeli yerel yönetimlerden hem belediye hizmetlerinin yapılması beklenirken aynı 

zamanda itfaiye teşkilatını geliştirmesi istenmektedir. Bazen büyükşehir belediyeleri bile itfaiye araç gereçlerinin maliyeti 
yüzünden sıkıntı yaşamaktadır. Hal böyle iken teşkilatın ülkemizde gelişimi hayli güç olmaktadır. 
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İtfaiye hizmetlerinin daha iyi olması için afet ve acil durum yönetim sistemi içerisindeki konumu görev ve sorumluluğu 

yeniden belirlenmeli gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Büyük afetlerde olay yerine en yakın olan yerel yönetimler ilk 

müdahale eden birim olarak olaydan en başından haberdar olarak önemini artırmaktadır. Bünyesinde bulunan itfaiyenin ve 

diğer birimlerinin araç gereç olarak her an her türlü olaya hazır olması ve yerel yönetimlerin bu konuda birimlerini sürekli 

eğitmelidir.  

Koordinasyonun sağlıklı olması için afet yönetimi sistemi içerisinde itfaiye teşkilatını diğer birimlerle iletişimini sağlamak 
gerekmektedir. İtfaiye her türlü olaya yerel yönetimlere bağlı olması hasebiyle ilk müdahale eden birimdir. Bu yüzden 

iletişime geçilmesi önemli birimlerden biridir. 

Meslek olarak itfaiyecilik zor ve meşakkatlidir. İtfaiye teşkilatına gönül vermiş bu meslek sahibi insanların karşı karşıya 

kaldıkları riskleri, tehlikeleri ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hastalıkları da göz önüne alarak bu mesleğe saygı 

duyulması için gerekli özverinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu meslek yoğun stres dolayısıyla birçok psikolojik hastalığı 

da beraberinde getirmektedir. 

Birçok kez afetlerle ve büyük felaketlerle karşı karşıya kalınmışsa da ülkemizde itfaiye teşkilatlarına gerekli önem 

verilmemiş, beklenen özveri gösterilmemiştir. Afetler sadece yerel yönetimlerin baş edebileceği bir sorun değildir. Hal 

böyle iken itfaiye teşkilatından hem afetlere müdahalesini bekleyip hem de yerel yönetime mali yük olarak bırakmak bu işi 

önemsememektendir. Hâlbuki afet yönetimi ve itfaiyenin bu sistem içerisindeki yeri genel bir politika olmalıdır. 

Yerel Yönetimleri güçlendirebilmek adına merkezi yönetimin bazı konularda hizmet veren değil kontrol eden olması 

gerekmektedir. Bazı konularda yerel güçlerin olanaksızlıkları afet ve kriz durumunu yönetememeye sebep olabilecektir. 

Olması gereken itfaiye teşkilatları eliyle yerel yönetimler bir afet ya da olaya müdahale ederken, ihtiyaca göre oluşan tüm 

eksiklikleri giderebilmek için ülkenin tüm kurumlarına, belediyelerine ve yöneticilerine söz geçirebilecek Merkezi 

Yönetimin yetki ve etkisine sahip denetleyici, düzenleyici ve koordine eden bir çatı kurumun olması gerekmektedir. Küçük 

yerel bir afetten büyük genel afete kadar oluşabilecek tüm vakaları koordineli bir şekilde devletin etkili bir organı 

tarafından merkezi yönetimin haberdar olmasını da sağlayacaktır. 

Öte yandan arama – kurtarma faaliyeti sunan ekipler ülkemizde birçok özel ve kamu kurumlarında oluşturulmuştur. 

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık çalışanları tarafından oluşturulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 

AFAD ve İtfaiye başta olmak üzere diğer pek çok sayıda özel kurtarma ekipleri mevcuttur. Bu ekiplerin tek bir kurum 
tarafından yürütülerek arama – kurtarma konusunda hem uzmanlaşan hem de kaynak israfını önleyen ve ülke geneline 

hizmet edecek kalitede profesyonel bir kuruluşun oluşturulması gerekmektedir. AFAD Başkanlığı bugün seksen bir 

vilayette il müdürlüğü olarak kurulmuşsa da olaylara intikal edip müdahale etme konusunda itfaiye birimlerinin çok 

gerisinde kalmaktadır. İl Afet ve Acil Durum birliklerinin nüfus yoğunluğu ve kalabalığı dikkate alınmaksızın tek bir 
merkezde konuşlandırılması olay yerine intikal ve müdahale reaksiyon süresini uzatmaktadır. Hâlbuki itfaiye teşkilatları bir 

şehrin nüfus yoğunluğuna göre kurulurken, o bölgenin ihtiyaçlarına göre donatılmaktadır. Tabi ki bu yasa ve 

yönetmeliklerde belirtilmiş olsa bile mevcut belediyenin imkânları ölçüsünde sağlanamamaktadır. Her alanda karşımıza 

çıkan şey, itfaiye imkânlarının belediyelerin bütçesine göre bir standart olmaksızın kurulmasıdır. Merkezi yönetimin bu 

konuya el atması halinde bu eksiklikler elbette düzelecektir. Bir seçenek olarak İtfaiye teşkilatları, Yavuz ve Bozatay’ın da 

söylediği gibi; 

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Müdahale Dairesi Başkanlığı’na bağlanarak belirtilen 

amaçlara ulaşılabilir. Bu teşkilat, acil durum yönetiminden sorumlu olmakla birlikte afet yönetiminin de 

içinde yer almaktadır. Fakat afet ve acil durumlar anlık ve hızlı müdahale edilmesi gereken durumlar 

olduğundan, merkezi yönetimlerin yavaş işlemesi, söz konusu hizmetin verimli yürütülmesini olumsuz 
etkileyebilmektedir. Örnek olarak acil bir durumda araç ve gereçlerin satın alınması, belediyeler tarafından 

daha hızlı bir şekilde yapılabilirken, merkezi yönetimde bu gibi işlemler yavaş işlemekte ve zaman 

alabilmektedir. Büyükşehir belediyelerin finansal kaynakları ve satın alabilme güçleri itfaiye araç ve 

malzemeleri için yeterli olabilmektedir. Fakat il ve ilçe belediyelerinin, mali kaynakları yüksek olan 

büyükşehir belediyeleri gibi olmadıklarından finansal yönden sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir”. 

5.5. İhtiyaç Duyulan Koordinasyon Birimleri 

Türkiye’de bazı yangınların uzmanlaşan söndürücüleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Orman Yangınlarına müdahale 

eden 177 Orman İtfaiyesi, Havalimanında konuşlandırılan Devlet Hava Meydanları İşletmelerine bağlı itfaiyeciler (ARFF), 

denizlerde meydana gelen yangınlara müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgelerinde 

konuşlandırılan itfaiyeler, Devlet teşekkül fabrikalarında (Şeker Fabrikaları vb) kurulan itfaiyeler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ait İtfaiye birimi (Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık itfaiye birimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet vermektedir)’dir. Belediyeler bağlı hizmet veren itfaiye teşkilatları tüm bu kurumlara 

gerekli olduğunda gerekli takviye yaparken, diğer itfaiye teşkilatları aynı yardımı belediye itfaiyelerine yapmamaktadır. 

Vatandaşlar, orman yangınıyla ilgili bir ihbarı belediye itfaiyesi ihbar hattına yapabilmektedirler. Havalimanında meydana 

gelen bir uçak kazası yine belediye itfaiyesinin ihbar hattına düşmektedir. Ayrıca bu birimler arasında ciddi şekilde 

koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır. Birbirine yakın belediyelerin itfaiyeleri ve diğer kurum/kuruluşların itfaiyelerin araç 
gereç, personel rejimi, ihbar numaraları ve haberleşme sistemleri bile birbirinden farklı olduğu için aralarında 

koordinasyonun sağlanması olanaksızdır.  
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5.5.1. İtfaiye Teşkilatları Arasında Koordinasyon 

İtfaiye teşkilatlarında yaşanan en önemli sorun kurumlar arası koordinasyon eksikliğidir. Farklı merkezlerden yönetilen 

orman, şehir, hava, deniz ve kara yangınlarıyla mücadele eden farklı ekiplerin birbirleriyle ve tek bir merkezle 

koordinasyonu ve iletişimi için gerekli ARGE çalışmalarının yapılarak bir an evvel uygulanmaya konulması gerekmektedir. 
Orman itfaiyeleri, Üniversite itfaiyeleri, DHMİ itfaiyeleri (ARFF), Organize Sanayi Bölgelerinin itfaiyeleri ile KİT’lere ait 
itfaiyeler, temelde aynı amaç için kurulmuş olsalar da, ihbar hatları, teşkilat yapısı, çalışma saatleri, muhabere sistemleri, 
malzeme ve teçhizatları ile birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Aynı yerleşim yerinde meydana gelebilecek bir vakada 

ortak hareket etmesi gereken bu müdahale ekiplerinin koordinasyon eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 

5.5.2. Diğer Afet Yönetim Birimleri ile Koordinasyon 

İtfaiye teşkilatları yerel yönetimlere bağlı tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardır. Merkezi idare içerisinde itfaiye 

teşkilatlarının güçlendirileceği bir organa ihtiyaç vardır. İtfaiye teşkilatları ile ilgili diğer kurumlar arasında olması gereken 
koordinasyonun sağlanabilmesi için Valilik himayesinde başkanlığını Vali yardımcılarının yaptığı GAMER kurulmuştur. 

Pilot bölge olarak Ankara’da uygulamaya konulan GAMER’ de, Polis, Jandarma, Sağlık, AFAD, Orman İtfaiyesi, Belediye 

İtfaiyesi ve bazı durumlarda gerekli görülen kurumlardan tam yetkili birer personel 7/24 esasına göre Mobese Merkezi gibi 

kurulan bu merkezde görev almaktadır. Bu merkez kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet ya da olumsuz duruma 

karşı kurumların anında ve birlikte hareket etmelerini sağlayacaktır. Ayrıca üst yönetimin afet ve olay hakkında sağlıklı 

bilgiye ulaşması adına önemli bir gelişmedir. 

5.6. Müdahale Ekiplerinin Hizmet Standardizasyonunun Sağlanması 

Depremler kuşağında yer alan Türkiye’de ilkyardım hizmetlerini yerini getirebilen aynı zamanda arama – kurtarma 
konusunda uzmanlaşmış ekiplerin olması doğal bir ihtiyaçtır. Bu ekiplerin her türlü koordinasyonu sağlayabilecek 

teçhizatlar ve uluslararası standartlar ile donatılması gerekmektedir. Bu standartların ülkemizdeki tüm arama kurtarma 

ekiplerine kazandırılması için oluşturulması gereken düzen şu şekilde olmalıdır; 

 Her türlü müdahale için gereken en alt seviye insan kaynağı ve teknik donanımın standart hale getirilmesi, 
 Yangın güvenlik ve saha komuta sistemi ve vaka komuta sistemi alanlarında bütün yazılı standartların uluslararası 

gelişmelere uygun hale getirilmesi, 
 Standart operasyonel aşamaların belirlenmesi ve bütün itfaiye teşkilatların da kullanılmasının yaygınlaştırılması, 
 Yangın istatistik ve raporlama sisteminin standart hale getirilmesi; 
 Bütün itfaiye hizmetlerine kalite standartlarının getirilmesinin sağlanması, 
 İtfaiye teşkilatlarının modern yönetim esaslarına uygun hale gelebilmesi için gerekli bilgi sisteminin alt yapısının 

oluşturulması, 
 Üniversitelerin bünyesinde bulunan İtfaiye Meslek Yüksek Okullarının sayısının arttırılmasına katkıda bulunulması 

ve bu okullara teknik destek sağlanması (Yentürk vd, 2003:74). 

 

SONUÇ 

Türkiye’nin  afet yönetim sistemi içinde yer alan itfaiyelerin temel sorunları şu şekilde sıralanabilir; 

1. Afet Yönetim Sistemi içerisinde aktif görev almasına rağmen itfaiye teşkilatlarının bu sistem içerisinde ve hazırlanan 

planlar içerisinde ismi zikredilmemektedir. 

2.  Afet ve Kriz bölgesinde görev yapan itfaiye birliklerinin kendi aralarında, diğer itfaiyelerle ve diğer arama – 
kurtarma ekipleriyle olan işbirliği, haberleşme ve koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. 

3.   Büyük yangın ve afetlere karşın Kamu Spotu olarak bilinen tanıtıcı ve önleyici reklamların yapılması konusunda bir 

üst kurum ya da kurul olmadığı için, çoğu kurum Kamu Spotu yaptırırken İtfaiye teşkilatları bu konuda öksüz 

kalmıştır. 

4.   Gelişmiş dünya ülkelerinde uygulanan gönüllü itfaiyecilik hizmeti  istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır. 

5.  Personel istihdamı, kılık kıyafet ve rütbe farklılıkları, görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi konularda 

belediyelere bağlı olan teşkilatta, liyakatsiz ve belediyenin siyasi durumuna göre yöneticiler atanabilmektedir. 

6.  İtfaiyecilik ile alakalı verilen temel mesleki eğitim faaliyetleri dünya standartları dışında olup ancak bölgesel 

imkânlar ile sağlanabilmektedir. 

Gelişmiş dünya ülkelerinin çoğunda gönüllü itfaiye görevlileri itfaiye birliklerinin temel insan kaynağının önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Ülkemizde de 2005 yılından buyana büyükşehirlerden başlamak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, 

Kocaeli, Denizli, Zonguldak ve Konya gibi illerde gönüllü itfaiyecilik uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır (Pektaş, 
2017:2105). Ancak bu hizmetler henüz yetersizdir ve ülke geneline yayılması gerekmektedir. 
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Türkiye’de güvenliği sağlayan kurumlar hatırlandığında ilk akla gelenler Emniyet, Jandarma ve İtfaiyedir. Aslında Emniyet 

Başkanlığı adıyla yeni bir kurum oluşturularak Emniyet, Jandarma ve İtfaiye Genel Müdürlüklerinin kurularak bu 

birimlerin tek bir çatı altından sevk idare edilmesi gerekmektedir. Böylece itfaiyecilerin yeni kurulan jandarma hizmetleri 
sınıfına dahil edilmesi daha uygun olacaktır. Karşılaşılan bazı vakalarda itfaiye personeli sözlü ve fiili taciz ve saldırılara 

maruz kalmaktadır. İtfaiyeciler kolluk kuvveti olmayan üniforması ve tören elbisesi olan bir kamu personelidir. Yavru 

vatan KKTC’de, itfaiyecilik, İçişleri Bakanlığına bağlı olan Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yani yavru 

vatanda itfaiye polistir. Kolluk kuvveti olan itfaiyeciler olaylar karşısında aşırı mukavemete uğramayacaktır. 

İtfaiye birliklerinin sürekli konuşlanacağı itfaiye istasyonları, yerleşkesi ve olaylara anında müdahale edebilmesi 

bakımından önem arz etmektedir. Bunun için personel sayısının yeterli sayıda ve eğitimli olması gerekmektedir. Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinde itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümleri kurulmuş ve bu bölümde eğitim gören öğrenciler 

son sınıfa geldiklerinde İtfaiye İstasyonlarında staj yaparak eğitimlerini uygulamalı olarak gerçekleştirmektedir. Yapılacak 

olan yasal düzenleme ile birlikte itfaiyeci alımlarının bu okul mezunlarından seçilmesi meslek kalitesini artıracaktır. Ayrıca 

farklı üniversitelerde açılmış bulunan ön lisans düzeyinde 31 adet Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünden mezun olan 

itfaiyeci adayları daha bilgili ve donanımlı bir itfaiye personelinin oluşmasında önemli katkısı olacaktır.  

İtfaiye birlikleri, afetlere müdahale konusunda çok yönlü olarak hizmet vermektedir. Belediye itfaiye yönetmeliğinde 

bulunan bir ibare “başkanın verdiği diğer görevleri yapar” şeklindedir. İtfaiyeler afetlerle, yangınlarla çeşitli kurtarma 

gerektiren kaza iş ve işlemlerle uğraş verirken diğer taraftan belediyelerin joker bir birimi olarak hizmette vermektedir. Alt 

yapı ve kanalizasyon biriminin yapması gereken işler, Park ve Bahçeler Ekibinin yapması gereken işler, Sağlık 

hizmetlerinin yapması gereken işler, Cenaze hizmetlerinin yapması gereken işler, Zabıta hizmetlerinin yapması gereken 

işlerden bazılarına joker olarak itfaiyeler görevlendirilmektedir. Kamu personellerinden, Devlet memuru olarak tabir edilen 

ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan hiçbir devlet memuru masa başı görev dışında iş ile meşgul olmazken, Genel 

İdare Hizmetleri sınıfına mensup olan itfaiye memurları; Rögar Arızaları, Pazar ve asfalt yıkama görevleri, asabi ya da 

sakatlanmış hayvanlara müdahale, küşat denetim faaliyetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi görevi dışında bir çok olayın 

sorumluluğu ile donatılmıştır. Afet ve kriz durumlarında olmaksızın sürekli olarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye 

birlikleri daima Acil Koduyla iş başında beklemektedir. Personel istihdamının belediyelerce sağlanması büyük sorunlara 

sebep olmaktadır. Çoğu itfaiye teşkilatlarında yaş ortalaması ellili yaşlardadır.  

Şehirlerimizde yaşanan doğal afetlere ilk müdahalede bulunan her zaman itfaiye teşkilleri olmuştur. Mayıs 2018’de 
Ankara’da yaşanan yoğun yağışlar neticesinde Mamak başta olmak üzere Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde sel, taşkın ve 

mahsur kalma durumları meydana gelmiştir. Bu sel ve su taşkınlarında birincil görevli olması gereken ASKİ (Ankara Su ve 

Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü ekipleri olaya çok geç müdahale ederken, İtfaiye olayın ilk olduğu andan itibaren 

olay yerlerine ulaşarak çalışmalarına aralıksız olarak başlamıştır. Bir belediyeye bağlı iki farklı kurum olan ASKİ, Genel 

Müdürlük yapılanmasına sahip ve çoğu personeli işçi statüsünde çalışırken, itfaiye Daire Başkanlığı statüsünde ve memur 

çalışanlara sahip bir kurumdur. ASKİ tüzel kişiliğe sahip iken itfaiyenin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Böyle olmasına 

rağmen itfaiyenin verdiği uyarı dikkate alınırken, ASKİ halk tarafından pek bilinmemektedir. ASKİ’nin çoğu görevinin 

itfaiye tarafından yapıldığı gibi yanlış bir bilgi yaygındır. İtfaiyeciler çoğu zaman iklim, arazi ve çevresel engellere maruz 

kalsa da, acil kodu ile çalışmaları sebebiyle yarım bıraktıkları bir iş olmamıştır.  

Afet veya kriz durumu yaşanmasıyla birlikte, bu olaya müdahale eden itfaiyenin çalışmaları günlerce ya da haftalarca 

sürebilmektedir.  Vardiya sistemine göre çalışan personel olay yerine intikal ettiği zaman içerisinde, talep edilen takviye 

birliklerin çağrılmasına kadar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. En son çağrılan takviye ekipte olay yerine 

intikal etmişse orada bir planlama yapılması ve personelin birbirini dinlendirecek seviyede çalışması daha sağlıklı olacaktır.  

İtfaiye hizmetleri yürütülürken belediye ve belediye başkanı adına yapılan bir hizmet olarak algılanmamalıdır. İtfaiye 

hizmetleri bir devlet hizmetidir. Yangın, trafik kazası, sel su baskını ya da diğer olaylarda vatandaşlar acil numarası 

bulunan itfaiyeyi “alo devlet imdat” olarak aramaktalar ve itfaiyelerde devlet adına vatandaşın yardımına koşmaktadır. 

Devlet milletinin sağlığı, huzuru, refahı ve varlığı için vardır. İtfaiye hizmetlerinin birbirine yakın iki ilçe belediyesinde 
farklı siyasi partilere mensup belediye başkanları tarafından yönetildiğini düşünelim. Kendi bölgelerinde meydana gelen ve 

kendi imkânlarıyla üstesinden gelemeyecekleri bir yangın ya da afet olması durumunda, takviye istenen belediye kendi 

güvenliğini bölgesinin güvenliğini bahane etmek suretiyle, istenen takviyeyi sağlamayabilir. Bu durumda kaymakamların 

devreye girmesiyle takviye sağlanacaktır. Bu bile gösteriyor ki şahsi ya da siyasi etkenler bile itfaiye hizmetlerinin etkin 

yürütülebilmesi konusunda sıkıntılara sebep olmaktadır. 

Belediye itfaiyelerinin başka bir sorunu da görevde yükselme sınavının ihtiyaç olmasına rağmen yapılmamasıdır.. Belediye 
itfaiyelerinde hemen hemen hiçbir belediye, görevde yükselme sınavı açmamaktadır. Bu sınavın açılmaması ise yine 

itfaiyecileri mağdur eden bir uygulamadır. Belediye itfaiye yönetmeliğinde belirtilen görevde yükselme şartlarının yasal 

olarak uygulanabilirliği kalmamıştır. Mevcut yönetmelikte değişikliğe gidilmesi elzemdir. Mevcut yönetmelik itfaiyenin 

sorunlarını ve çözümlerini karşılamamaktadır. 

Afet yönetim sistemi içerisinde mevcut durumuyla hem bağlı bulundukları belediyeyi hem de devleti temsil eden bu 

kurumlarda, itfaiyeciliği bilen, konuyla alakalı iyi eğitimler almış, yöneticilik vasfına sahip olduğu gibi afet yönetimine de 
hakim olan bir idare ve idareciler tarafından yönetilmek şarttır. Basın yayın organlarına da yansıdığı üzere itfaiyenin 

başarısızlığı veya medya tarafından başarısız gibi gösterildiği takdirde, ilgili belediye başkanı tarafından başkana bağlı 

bulunan itfaiyenin müdürü/daire başkanı görevden alınarak başarısızlığın tekrarlanmaması düşünülür. İtfaiye yöneticileri de 
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itfaiyeciler gibi herhangi bir okul ya da itfaiyecilik ile alakalı eğitime tabi tutulmuş kimseler değildir. Kaldı ki itfaiye 

yöneticileri bürokrat memurlardır. Sonuçta her bir bürokrat memurun siyasi referansı olabileceği düşünülmektedir. 
Belediyenin üst yönetimindeki görev değişimlerinde, itfaiyenin çok iyi ve başarılı olan yöneticileri de değişime 

uğrayabilmektedir ve bu değişimle birlikte itfaiye ve organizasyon yapısından hiç anlamayan bir yönetici göreve getirilmiş 

olabilir. Hal böyleyken itfaiye hizmetlerinin verimli olması, yönetişimin kaliteli olması ve hizmet sunumunun başarılı 

olmasından söz etmek mümkün değildir. İtfaiye hizmetlerinde görev alan personelin hiçbir baskıya maruz kalmayacağı 

şekilde, görevde yükselme sınavlarının düzenli şekilde yapılması gerekmektedir. Eğer “görevde yükselme sınavı ve 

uygulaması bu ihtiyaçlara çözüm olmayacaktır” şeklinde bir düşünce varsa, belediye itfaiye yönetmeliğinde görevde 

yükselme usul ve esaslarında düzenleme yapılmak kaydıyla değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Bürokrat personel dışında 

tüm yöneticilerin bu usul ve esaslar çerçevesinde liyakat esasıyla görev almaları gerekmektedir. 

Ülkemiz itfaiye birim ve birlikleri bazı olaylar karşısında personel takviyesine ihtiyaç duyulan vakalarla karşılaşırlar. Bu 

vakalara müdahalenin eksiksiz müdahalesi gerekirken, insan kaynaklarının da olay yerine bir an evvel çağrılması 

gerekmektedir. Çoğunlukla 24 saat çalışarak 48 saat istirahat eden itfaiye teşkilatları personel takviyesini kendi vardiya 

sistemi içerisinden karşılamak zorundadır. Göreve çağıracağı tüm personeli iletişim ve adres bilgilerinin kayıtlı olduğu ve 
tek bir tuşla istediği personeli acil koduyla olaya çağırmak için bir sistem oluşturulması elzemdir. Büyük belediyelerin 

itfaiye teşkilatlarında bu sistem uygulanırken çoğu itfaiye birim ve birliklerinde böyle bir sistem kullanılamamaktadır. 

Maliyeti çok az olan ve uygulanması çok kolay olan bu sistemin, merkezi çatı altında toplanacak olan tüm itfaiyelere 

zorunlu olarak uygulatılması gerekmektedir. Bu sistem basit bir kısa mesaj (SMS) sistemidir. Kullanılacak bilgiler irtibat 

bilgileri, kimlik bilgileri ve yakınlarının bilgileri şeklindedir.  Bu sistemde tüm itfaiye personeli içerisinde bazı timler 

oluşturulur, oluşturulan timler numaralandırılır ya da isimlendirilir. Kısa mesaj bilgi siteminde oluşturulan timler 

gruplandırılır. Gruplandırılan personel, Kurtarma Timi, Yangıncı Timi ve Afat Timi olarak ayırdığını düşünelim. Büyük bir 

yangın olduğu zaman hangi timlerin olay yerine geçmelerinde fayda olacağı düşünülürse tek tıkla gönderilen çağrı mesajı 

ile istirahatte bulunan personel göreve çağrılır ve en kısa sürede görev yerine ulaşır. Bu sistemi takip edecek olan Komuta 

Merkezi çalışanları hangi durumlarda ne şekilde davranacakları konusunda eğitimli ve bilinçli olmak durumundadırlar. 

Ayrıca itfaiyeler bölgesel hizmet sunan özel ya da kamu firmalarıyla da karşılıklı temas içerisinde bulunan kurumlar  
olmaları gerekmektedir. Yangınlara müdahale esnasında itfaiyecinin tek silahı sudur. Yanan yere su işleyen itfaiyeciler, 

yerel elektrik firmalarıyla işbirliği halinde olmalıdır ki yanan yerde bulunan elektrik hatlarının kesilsin veya herhangi bir 
kaçak akım varsa engellensin. Doğalgaz yangınlarında doğalgaz boru hattına müdahale etmeye bilgisi ve yetkisi olmayan 

itfaiyecilerin, doğalgaz firmasıyla işbirliği içerisinde müdahalede bulunması yine önemli bir konudur. İlgili belediyelerden 

ihtiyaca göre istenebilecek iş makineleri için de belediyelerle koordinasyon içerisinde çalışmak gerekmektedir. İtfaiyenin 

en etkin olarak çalıştığı özel ve kamu kuruluşlarını sıralayacak olursak, Elektrik idaresi, Doğalgaz İdaresi, Sağlık ekipleri, 

güvenlik görevlileri ve ilgili belediyelerdir. Günümüzde sadece Ankara İtfaiyesinde uygulanan bir sistem ile gündüzleri 

halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gece kimseler yoktur. Bu gibi önemli noktalarda yangın haber sistemiyle, AVM, 
Tarihi Çarşı vb. mekânlarda güvenlik görevlileri ve alarm firmaları ile irtibatlı şekilde ortak çalışmaya girilecek.  

Merkezi birliğe sahip olmayan itfaiye birlikleri başka şehirlerde meydana gelen afetlere müdahale için 

görevlendirildiklerinde, yaşadıkları sorunlardan başlıca olan belirsiz süreli çalışırken vardiya şeklinde çalışma, beslenme 

ihtiyacının karşılanması ve istirahat edilebilecek ortamın uygun koşullara sahip olması şeklinde sıralanabilir. Belediye 

imkânlarıyla hatır gönül ilişkisi içerisinde yürütülen bu konular merkezi birlik ile alışabilecek konulardandır.  

AFAD ve Kızılay gibi kurumlar ile irtibat sağlanması ve bölgede çalışan tüm ekiplerin temel insani ihtiyaçlarını 

giderebileceği yaşam alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Sağlıklı çalışmanın yürütülebilmesi için çalışan personelin 

dinç dinamik ve dinlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bazı teçhizat ve malzemeler sadece ihtiyaç duyulması halinde 

kullanılırken, kullanılmayan zamanlarda güvenilir bir şekilde durabileceği güvenilir mekânlara ihtiyaç vardır.  Afet 

yönetim planlarında yiyecek, barınma ve konuşlanma ile ilgili planların belirtilmesi ve destek hizmetlerine mevcut 

yönetimleriyle sahip olmayan belediye itfaiyelerinin, hangi kurum ya da organizasyonlarca barınma ihtiyaçlarının 

giderileceği önceden yapılan planlara işlenmelidir. 

Afetlerden sonra veya uzun süren müdahale çalışmaları esnasında, kişisel koruyucu ekipman (KKD) sorunları ortaya 

çıkabilir. Kişisel koruyucu ekipmanın uzun bir vakit kullanılması da yorgunluk ve sıcaklık stresine katkıda bulunur. Kask, 

koruyucu elbise, eldiven, çizme gibi malzemelerin uzun süre giyilmesi personelde bazı rahatsızlıklara yol açabilir. Bir 

itfaiye teşkilatının potansiyel sorunlarını ve kayıplarını, hazır olma durumunu ve gerekli ek malzemeleri kolayca 
değerlendirmek ve olaylara hazırlanmak için bir plana ihtiyacı vardır. Bir itfaiye teşkilatının bulunduğu şehirde meydana 

gelen bir afet olayı; hazırlık durumuna, plan ve programına, elinde bulunduğu personel ve malzemeye göre daha küçük bir 

acil durum sayılabilirken başka bir şehirdeki yetersizliklerden dolayı daha büyük bir durum ve afet olarak görülebilir. 

Tehlike değerlendirmesi sürecinin bir kısmı, içinde bulunduğunuz koşullarının anlaşılması ve bu olayların muhtemel 

sonuçlarının yanı sıra daha zorlu koşullara karşı yerel yeteneklerin nasıl hazırlandığının anlaşılmasıdır. 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

434 
 

 

KAYNAKÇA 

ERKAL, Tevfik ve DEĞERLİYURT, Mehmet (2009), “Türkiye’de Afet Yönetimi”, Doğu Coğrafya Dergisi, S.14(22), 
ss.147-164. 

İŞBİTİRİCİ, Cevdet, ERDOĞAN, Latif ve BAYRAM, Kemal (2017), “Gönüllü İtfaiyecilik Sisteminin Ulusal Düzeyde 

Yaygınlaştırılması”, TUYAK 2017 Uluslararası Yangın  ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 
9-10 Kasım 2017, İstanbul, TÜYAK Yayını, ss.213-222. 

İŞBİTİRİCİ, Cevdet, ERDOĞAN, Latif ve DEMİREL, Serkan (2015), “Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi ve İtfaiye 

Organizasyonun Bu Sistem İçerisindeki Rolü”, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu Tebliğler 

Kitabı, 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayını, Burdur, ss.341-349 

KARTER, Michael J. ve STEIN, Gary P. (2012), U.S. Fire Department Profile Through 2011, National Fire Protection 
Association: Fire Analysis and Research Division Publisher, Quincy, MA. 

KILIÇ, Abdurrahman (2010), Ateşi Tutan Eller - Ateş Kahramanları, Teknik Yayıncılık Tanıtım A. Ş., İstanbul. 

ÖZGÜR, Hüseyin ve AZAKLI, Sedat (2001), “Osmanlı’da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.3(1), ss.153-172. 

PEKTAŞ, Ethem Kadri (2017), “Gönüllü İtfaiyecilik Örneğinde Türkiye’de Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.22(Kayfor15 Özel Sayısı), 
ss.2095-2107. 

TURAL, Erkan, (2004), “Türkiye, Hollanda, İngiltere ve Amerika’da Modern İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu ve Harik 

(Yangın) Nizamnameleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, S.13(1), ss.67-91. 

TÜRKER, Süleyman (2009),  Temel İtfaiyecilik ve Yangından Korunma 1, Altınkoza Yayınları, Adana. 

TÜRKOĞLU, Gökçe Halide (2009), “Roma Cumhuriyet Ve İlk İmparatorluk Dönemlerinin İdari Yapısı”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.11(2), ss.251-289. 

YAVUZ, Ömer ve BOZATAY, Anbarlı Şeniz (2015), “Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği 

Sorunu”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, S.5(2), ss.785-804. 

YENTÜRK, Nurhan, ÜNLÜ, Alper, TARI, Engin ve İLKİ, Alper (2002), Türk İtfaiye Teşkilatının Yeniden 

Yapılandırılması İçin Bir Model Önerisi, İTÜ Afet Yönetim Merkezi, İstanbul. 

 

http://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler//2017_m-_gnl_faal_rpr-20180904082437.pdf (Erişim Tarihi: 

03.07.2018). 

http://www.icisleriafad.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018). 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7126.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2018). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/10/20061021-6.htm (Erişim Tarihi: 03.07.2018). 

https://www.basarisiralamalari.com/sivil-savunma-ve-itfaiyecilik-bolumu-taban-puanlari/ (Erişim Tarihi: 03.07.2018). 

https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics/Fire-service/osfdprofile.pdf (Erişim Tarihi: 

03.07.2018). 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 
 

435 
 

Türkiye’de Kentsel Yoksulluğa Yerel Müdahalede Sosyal Belediyeciliğin 

Önemi ve Sorunları 
Social Significance and Issues In The Municipality's Local Intervention Urban Poverty In Turkey 

 

İsmail SEVİNÇ 

Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, isevinc@konya.edu.tr 

Berfin GÖKSOY 

Arş. Gör., Bitlis Eren Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, berfingoksoy@gmail.com 

 

ÖZET 

Yoksulluk, ülkelerin tümünde aşılması gereken karmaşık bir sorun olarak görülmektedir. Yoksulluğun 

karmaşık görünmesinin nedeni, yoksulluğun kolaylıkla bir döngü halinde evrilebilmesi, sürekli olarak 

şeklinin ve türünün değişikliğe uğraması ve çoğu zaman sessiz oluşudur. Tüm bunlara ek olarak 

toplumsal değişim yaşandıkça yoksulluğun da kriterleri değişikliğe uğramaktadır. Bu bağlamda yoksulluk 

çalışmaları literatürde güncelliğini koruması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Yoksulluk genel 
itibariyle kişilerin temel gereksinimlerini karşılayamaması olarak ifade edilebilir. Çalışmanın temel 

konusunu oluşturan ve bir yoksulluk türü olan kentsel yoksulluk ise kentleşmeyle ve kentlerdeki hızlı 

nüfus artışıyla birlikte ciddi bir sorun haline gelmiştir. Yerel yönetimlerin de yoksulluk ile tanışması bu 

hızlı kentsel nüfus artışları ve göçlerle birlikte olmuştur. Tarımda makineleşme sonrasında kırsalda 

yaşanan yoksulluk iç göçler sonucunda kentin merkezine taşınmış, böylece yoksulluk kavramı kentte 

kendine yer edinmiştir. Kentsel yoksulluğun farklı yönleri ve boyutları olduğu için yoksulluk kentlerde 

farklı şekillere bürünerek ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde çok yönlü bir görüntüsü olan yoksulluk 
sorununa en kolay ve hızlı şekilde müdahale etme imkânına yerel yönetimlerin sahip olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda 1970’li yıllarda ortaya çıkan, 1980’li yıllarda etkisini iyice hissettiren 

küreselleşme olgusu, neo-liberal politikalar, devletin küçültülmesi anlayışı sosyal ve ekonomik 

politikalarda değişime yol açmış, sosyal devlet anlayışı yıpranmıştır. Bunun yerine yerel yönetimlerin, 

belediyelerin kentlerde ciddi bir aktör olarak kentlerdeki sosyal sorunların çözümünde daha fazla 

sorumluluk almasıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışı gündeme gelmiştir. Sosyal belediyecilik, 

sosyal devletin yereldeki temsilcisi olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal devletin yetersiz kaldığı durumlarda 

sosyal belediyecilik devreye girerek sosyal sorunların azaltılmasında ve çözüme kavuşturulmasında 

önemli bir rol üstlenebilmektedir. Bu bağlamda çalışma, kentsel yoksulluğa yerelden bir müdahale olarak 

sosyal belediyecilik anlayışının içeriğini ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmada sosyal belediyeciliğin 

uygulama aşamasında gündeme gelen sorunlarına da yer verilmiştir. Dolayısıyla çalışma kapsamında 

ilgili literatürün yanı sıra sosyal belediyecilik modeli incelenmişttir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kentsel Yoksulluk, Sosyal Belediyecilik. 

ABSTRACT 

Poverty is seen as a complex problem that must be overcome in all of the countries. The reason why 
poverty looks complicated is that poverty can easily evolve into a cycle, constant shape and change of 
mind, and often silence. In addition to all these, as the social change experiences, the criteria of poverty 
are also changing. For this reason, poverty studies are confronted as a subject that needs to be updated in 
the literature. In general, poverty can be expressed as the inability of people to meet their basic needs. 
Urban poverty, a type of poverty that constitutes the main theme of work, has become a serious problem 
with urbanization and rapid population growth in cities. Local governments also met with poverty in 
conjunction with these rapid urban population increases and migrations. After mechanization in 
agriculture, rural poverty has been moved to the center of the city as a result of internal migrations. And 
so the concept of poverty has placed itself in the city. Since urban poverty has different aspects and 
dimensions, poverty is confronted by different forms in cities. Local governments have the opportunity to 
intervene in a way that is easy and quick to deal with a multifaceted image of poverty. Because of the 
phenomenon of globalization, the phenomenon of globalization that took place in the 1970s, which had 
been felt during the 1980s, the neo-liberal policies, the diminution of the state led to a change in social 
and economic politics and the understanding of the social state was worn out. Instead, local governments 
have come to the conception of social municipalism as municipalities have become more serious actors in 
cities as they take more responsibility for the solution of social problems in urban areas. Social 
municipalism emerges as a representative of the welfare state. In cases where the social state is 
inadequate, social municipalities take an important role in reducing social problems and solving them. In 
this context, the study reveals the content of social municipalism as an intervention in place of urban 
poverty. In addition, the problems of the social municipalities in the implementation phase of the study 
were included in the study. Therefore, within the scope of the study, the social municipality model will be 
examined as well as the relevant literature. 

Key Words: Poverty, Urban Poverty, Social Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Ülkeler için bir gelişmişlik göstergesi olan kentleşme yalnızca mekansal bir genişleme anlamına gelmemektedir. 

Kentleşme pek çok farklı unsuru da beraberinde getirmektedir. Tetikçisinin sanayileşme olarak görüldüğü kentleşme ile 

birlikte sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel vb. pek çok alanda değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Kentleşmenin en 

görünür etkisi ise kentte artan nüfustur. Bu nüfus, doğum oranları ile değil iç göç neticesinde artmaktadır. Zira kentlerde 

çeşitli bir görünüm sergileyen iş kolları ve sanayileşme, insanları genellikle tarım ve hayvancılık sektörüyle ayakta 

kalmaya çalışan kırsal alandan kendine doğru çekmektedir. Ancak kente gelen nüfus her zaman gerek işgücü gerekse 
sosyal bakımdan içselleştirilememektedir. Bu durum özellikle sağlıksız kentleşen yerlerde ya da gelişmekte olan 

ülkelerde yaşanmaktadır.  

Sağlıksız kentleşme ile ya ülkedeki sadece birkaç kent obez bir şekilde büyür ya da kent kendi içerisindeki eşitsiz 

alanlarla varlığını sürdürmeye çalışır. Bu eşitsiz alanlar çöküntü alanları ya da gettolar olarak adlandırılan ve genellikle 

yoksulluğun ciddi şekilde hissedildiği yerler olarak ortaya çıkmaktadır.  

Genel olarak sosyo-ekonomik anlamda kentin yaşamına ayak uyduramayanların ya da yeni göç edenlerin yerleştikleri 

yerler olan çöküntü alanları kentlerin nefes almasını önlemekle ve görünümü bozmakla kalmadığı gibi aynı zamanda 

aynı kentin içerisinde suç korkusunun, gelir adaletsizliğinin ve yoksulluğun görünülürlüğünü artırdığı düşünülmektedir.  

Yukarıda sayılan tüm bu sorunlara müdahale etmek, sosyal devletin bir görevi olarak görülmektedir. Ancak nüfus artışı 

ve devletin yükünün artması ile birlikte devletler bu alanlarda etkisiz ya da yetersiz kalabilmektedirler. Ayrıca bu 

sorunların çözümünü direkt olarak merkeze bağlamak bürokratik açıdan gecikmelere neden olabilmekte ve hızlı karar 

almanın önüne geçebilmektedir. Bu noktada sosyal devletin eksiğini kapatacak olan sosyal belediyeciliktir. Bu 
bağlamda sosyal belediyecilik, sorunun yaşandığı alana yakından diğer bir anlatımla yerel olarak hızlıca müdahale 

edebilme imkanına sahiptir.  

Yerelden sorunu ve tespiti daha kolay ve hızlıca yapabilecek olan yerel yönetimler ne yazık ki sosyal belediyecilik 
noktasında çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bunlar genel olarak sosyal belediyecilik konusunda bilinçli 

olmamak, donanımlı personelin bulunamaması, vatandaşın katılım odaklı olmaması, kaynak yetersizliği vb. sorunlardır. 

Bu sorun alanları ve çeşitli çözüm önerilerine ek olarak yoksulluk problemi de her ne kadar dokuzuncu, onuncu ve 
onbirinci kalkınma planlarında kendine yer edinmiş olsa bile yoksulluğun nesilden nesile geçerek döngüsel bir hal 

alabilme durumu ve yoksulluk sorununun özellikle kentlerde kolayca bir düğüm halini alabilmesi çalışma 

muhtevasındaki literatürde yer alan araştırmaları önemli hale getirmektedir.  

Nitekim literatürde bu konuda yapılmış çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan ilk göze çarpan Es, 

Başkurt ve Zengin’in 2013 yılında yayınlanmış olan çalışmasıdır. Bu çalışma yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik 

işlevleri kentsel yoksulluk bağlamında ele almıştır. Çalışmada ayrıca dünya ve Türkiye’deki yoksulluk görünümünün 

genel bir profili çizilmiştir. Kesgin’in 2012 yılında yayınlanmış olan çalışmasında ise Güney Akdeniz Refah Modeli 

üzerinden Türkiye’yi ele almaktadır. Batal, “Yoksulluk Kavramının Yerelleşmesi:Kentsel Yoksulluk ve Yerel 
Yönetimlerin Konuya Yaklaşımı” adlı çalışmasında (2016) yerel yönetimlerin kentsel yoksulluk konusuna yaklaşımları 

ve kentleşmeden kaynaklanan, kentlerde yaşanan yoksullukla mücadele yöntemlerine vurgu yapmaktadır. Öz ve 

Yıldırımalp’in 2009 yılına ait “Türkiye’de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü” adlı 

çalışmasında ise özellikle yeni yoksulluk kavramı üzerinde durularak sosyal belediyeciliğin işlevleri ele alınmıştır. Yine 
2009 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde yapılan Kentleşme Şurası’nda göç ve kentsel yoksulluk sorunu 

ele alınmış ancak burada sosyal belediyecilikten öte sosyal politikalar üzerinde durulmuştur. Batmaz ise “Kentsel 
Yoksullukla Mücadelede Belediyelerin Rolü” (2016) başlıklı çalışmasını bir alan araştırması üzerine kurgulayarak 

Keçiören Belediyesi’ni ele almıştır. Benzer bir çalışmayı ise Erkan, “Kentsel Yoksullukla Mücadelede Yerel 

Yönetimlerin Rolü ve Sosyal Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı çalışması ile İzmir örneği üzerinden 

yapmıştır. Kaypak ise 2013 yılında yayınlanan çalışmasında kentsel yoksulluğu yoksulluğun değişen bir yüzü olarak ele 

almış ve ayrıca sosyal dışlanma üzerinde durmuştur. Özgökçeler ve Bıçkı ise “Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında 

Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” (2012) adlı çalışmalarında Bursa- Yıldırım Belediyesi örnekleminde 

vatandaşların sosyal belediyeyi nasıl algıladıkları konusu üzerinde durmuşlardır. Sipahi ve Örselli’de 2014 yılına ait 
olan çalışmalarında kentsel yoksulluğu sosyal belediyecilik bağlamında ve Konya özelinde incelemişlerdir. Örselli gene 

sosyal belediyecilik konusundaki bir diğer çalışmasını (2017) ise Kutlu ve Kahraman ile bu kez Suriyeli sığınmacılara 

yönelik olarak hazırlamıştır. Kırımlı ise “Kentsel Siyaset /Yerel Siyaset ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Değerlendirme” 
(2017) başlığında yapmış olduğu çalışmasında yerel boyutta uygulanan projelere yer vermiştir. Özer ise sosyal 

belediyeciliği sosyal ekonomi politikaları (2015) kapsamında ele almıştır. Şahin ve Güven’de 26. Türkiye Maliye 

Sempozyumu’nda yerel kalkınma odağında yoksulluk mücadelesini değerlendirmişlerdir. Aykaç ve İlhan “Kentsel 
Yoksulluğu Yeniden Düşünmek” adlı kitaplarında kentsel yoksulluğu göç ve kentleşme bağlamında 

değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak kentsel yoksulluk problemine hem kentleşme 

hem göç hem de sosyal belediyecilik anlayışı perspektifinden yaklaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada kentsel 
yoksulluk sorununun çözümünde sosyal belediyeciliğin önemi incelenerek tıkandığı noktalara çözüm önerileri 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla çalışma için detaylı bir literatür taraması yapılmasının yanında konunun 
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muhtevasının iyi anlaşılması ve temellendirilmesi amacıyla Türkiye’nin Cumhuriyet’ten bu yana yıl yıl göç ve 
kentleşme durumu ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

 

2. KAVRAMSAL TANIMLAMALAR:KENTSEL YOKSULLUK VE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Kentsel yoksulluk tanımına yer vermeden evvel kenti kavramsal olarak incelemek yerinde olacaktır. Her ne kadar farklı 

dönemlerde farklı bakış açıları ile kent kavramı ifade edilmiş olsa da genel anlamda kent kavramı, kentsel yerleşim 

alanını ifade etmektedir. Sanayi devriminden sonra kent kavramının tanımında da hızlı bir şekilde gelişen değişime 

rastlanılmaktadır. Bu değişim, kentlere sanayinin girmesi ile birlikte kentin yapısına bağlı olarak yaşanmıştır. Kent, 

sınırları içerisinde yaşayan bireylerin geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktan farklı, toplumsal ilişkiler bağlamında 
bireysel hareket edebilen, sosyo- kültürel faaliyetlere katılan, yaşadıkları yerleşim biriminde kalabalık bir nüfus 

yoğunluğuna sahip olan ve aşiret ya da grup çıkarlarından öte kendi bireysel çıkarlarını ön plana almış olan bireylerin 

yaşadıkları alanlardır. Demografik açıdan kent, belli bir nüfus büyüklüğüne sahip yerleşim birimi iken ekonomik açıdan 
kent, ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak tarım dışı alanlarda (sanayi, ticaret ve hizmet) sürdürülmesidir. Son olarak 
sosyolojik açıdan kent ise türdeş olmayan bireylerden oluşmuş, kendine özgü toplumsal bir yaşamın, toplumsal 

ilişkilerin, grupların, toplumsal tabakalaşmanın ve hareketliliğin egemen olduğu büyük bir toplumsal grup olarak ifade 

edilmektedir (Tekeli, 1982:23). Bu büyük yaşam alanlarında gerek nüfusun fazlalaşması gerek kentin kendi içerisindeki 

işgücünü eritememesi vb.nedenlerle yoksulluk sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır.  

Yoksulluk sadece düşük gelir seviyesi ile tanımlanamamakla birlikte yoksulluk, kişilerin temel gereksinimlerini 
karşılayamaması olarak da ifade edilebilir (Güloğlu ve Es, 2007:2). Yoksulluğun çeşitli türleri olmasına karşın çalışma 

muhtevası yönünden kentsel yoksulluk odaklı olduğundan yoksulluğun bu türü üzerinde durulacaktır.  

Bir yoksulluk türü olarak kentsel yoksulluk, kentleşmeyle ve kentlerdeki hızlı nüfus artışıyla ciddi bir sorun haline 

gelmiştir. Bununla birlikte kent yoksulları kavramı da ortaya çıkmıştır. Kent yoksulları kavramı, 1996 yılı Birleşmiş 

Milletler HABİTAT raporunda nüfusun kentlerde yaşayan kesiminin, çeşitli nedenlerle asgari bir geçim standardını 

sağlayabilecek yeterli kaynaklara ve konuta ulaşamaması, davranışsal ve toplumsal ilişkiler açısından sorunlara yol 

açabilecek bir konumda olması durumu olarak açıklanmıştır (Batal, 2016:307). HABİTAT raporunun kent yoksulları 

tanımından da anlaşılacağı üzere kentsel yoksulluğun boyutu ekonomi ile sınırlı değildir. Bu bağlamda kentsel 

yoksulluğun kentlerdeki farklı görünümleri şu şekilde sıralanabilir (Aytaç, 2009:142-144); 

 Yetersiz gelir, 

 Yetersiz ve istikrarsız kaynak, 

 Yetersiz barınma, 

 Kamusal altyapı hizmetlerindeki yetersizlik, 

 Sosyal güvenlikten mahrumiyet,  

 Yoksulların hukuksal güvenceden yoksun olmaları, 

 Karar alma sürecine yoksulların katılamamaları, 

 Yoksul kesimin sessizliği. 

Kentsel yoksulluğun boyutlarındaki bu farklılığa farklı tanımlamalara da zemin hazırlamıştır. Bunlar:Çalışan 

yoksulluğu, nöbetleşe yoksulluk ve yeni yoksulluk kavramlarıdır. Çalışan yoksulluğu; çalışan bireylerin harcanabilir net 

gelir açısından yoksul olmaları durumunu ifade etmektedir. Bunun önlenebilmesi ise ailedeki bireylerin işgücüne 

katılımlarını arttırmak ve uygun işler bağlamında istihdam arttırıcı politikaların uygulanması ile gerçekleştirilebilir. 

Elbette bu sorun da yalnızca ekonomik yönü olan bir sorun olmadığından dolayı sosyal politika önlemleri de alınmalıdır 

(Ofluoğlu ve Balcı, 2016:58-59). Nöbetleşe yoksulluk, kente göç ile gelen grupların aralarında kurmuş oldukları bir 

ortaklıktır. eşitsiz güç ilişkileri temelinde kentli yoksul kesim içinde bir grubun diğerlerinin üzerinden zenginleşmesini 

ifade etmektedir. Buradaki zenginleşme şu şekilde gerçekleşmektedir:kente önceden gelmiş olan göçmen gruplarla 

kentte imtiyazlı olan diğer bazı grupların, kente sonradan gelenlerin ve imtiyazsız olan gruplar üzerinden 

zenginleşmektedir. Aslında bu grupların yoksulluğu birbirlerine devrettikleri söylenebilir (Işık ve Pınarcıoğlu, 2015:80). 
Yeni yoksulluk ise mevcut sistemin içerisinde yer almayan, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak dışlanan; akraba, aile ya 
da arkadaş bağları zayıf olan insanlardan oluşmaktadır (Batmaz, 2016:40-41). Yeni yoksulluk, toplumsal dışlanma riski 

taşıyan, kenarda kalan, özellikle ekonomik ilişkiler açısından sistemle bütünleşmesi giderek zorlaşan bir tabakayı işaret 

etmektedir (Buğra ve Keyder, 2003:21). Kentin kenarda kalan çöküntü alanlarında yaşanan bu sıkıntıyı aşmak oldukça 

zordur. Zira buralarda toplumsal ilişkiler de varlığını sürdüremez haldedir. Çünkü ciddi anlamda bir dışlama durumu 

vardır.  Kısaca tanımlaması yapılan kentsel yoksulluğun farklı boyutlarını oluşturan bu türler genellikle kentlerin yoksul 
alanlarında diğer bir anlatımla gettolarda ortaya çıkmaktadır. Çünkü kentin bu bölgelerinde genellikle marjinal işlerde 

ya da düşük ücretli işlerde çalışan bireyler bulunmakta ve bu bireyler çalışıyor olmalarına karşın en temelde 
harcanabilir net gelir açısından yoksul durumdadırlar. Ayrıca kentin çöküntü bölgeleri genellikle suç ile anıldığından bu 
alanlarda yaşayan bireyler zaten etiketlendikleri için kent yaşamına karışmaları da oldukça güç olmaktadır. Bu da 
yoksulluğu sürekli hale getirebilmektedir.  Yeni yoksulları diğer yoksullardan ayıran en önemli özellikleri, yeterli gelire 

sahip olmamadan dolayı yeterince tüketememek ve sosyal çevreden, toplumdan dışlanma duygusudur. Sosyal dışlanma 

kavramını yoksulların ele alınmasında anahtar kavram olarak batı toplumlarında kullanılmaktadır (Erdem, 2006:343). 
Zaten bu durum kapitalizmin kentlerdeki etkilerinden biri olduğundan dolayı kapitalist üretim ve tüketimin yoğun 

olduğu kentlerde ortaya çıkmaktadır. Sürekli tüketme ve modaya uyma dürtüsünü tetikleyen kapitalist kentlerde 
insanlar kendi alım güçlerini aşağı görerek toplumsal dışlanma duygusuna kapılabileceklerdir. Bu sebeple kentleşmenin 
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alışveriş merkezlerinden ya da tüketim merkezlerinin yoğun olduğu yerlerle sağlanamayacağını tekrardan vurgulamak 

gerekmektedir. Kentleşme yeni üretim olanaklarının olduğu, işgücünün çeşitlendiği ve nüfusunu işgücü bakımından 

emebilecek sağlıklı bir şekilde gerçekleşmelidir. Aksi halde yoksulluk kentlerin kaçınılmaz bir sonu olacaktır.  

Tüm bunlara ek olarak kentsel yoksullukta yoksulların sessizliği gibi bir emare vardır. Zaten halihazırda kentler mahalle 
kültürü ve dayanışmasından çok farklı olarak şekil almaktadırlar. Haliyle kentsel yaşam alanlarında bireysellik 
yalnızlaşmayı, bu yalnızlaşma ise zamanla kendini sosyal, siyasal ve ekonomik alanda da gösterebilmektedir. Bu 

bağlamda yoksulluk her ne kadar ekonomi temelli görünse bile sadece ekonomik boyutu olan bir sorun değil aksine 

birçok faktörü ve yönü olan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yoksulluk sorununa müdahale yakından ve 

yerelden yapılmasının gerektiği düşünülmektedir.  

Yerel yönetimlerin kavramsal olarak kentsel yoksulluk ile tanışması ise göç ile birlikte olmuştur. Tarımda makineleşme 

sonrasında kırsalda yaşanan yoksulluk iç göçler neticesinde kentin merkezine taşınmıştır
1 ve böylece yoksulluk kavramı 

kendine kentte yer edinmiştir.  

1970’li yıllarda ortaya çıkan ve 1980’li yıllarda etkisini iyice hissettiren küreselleşme olgusuyla neo-liberal politikalar 
ve devletin küçültülmesi anlayışıyla ise gerek sosyal gerekse de ekonomik politikalarda değişime yaşanmış ve sosyal 
devlet anlayışında erozyon yaşanmıştır (Yılmaztürk ve Güler, 2017:2). Sosyal devlet anlayışında yaşanan bu erozyonun 

kayıplarını kapatacak yeni bir model olan sosyal belediyecilik bu şartlar altında ortaya çıkmıştır.  

Sosyal belediyecilik, merkezi hükümetin rol ve fonksiyonlarının sınırlanması, yerel yönetimlerin kentlerde ciddi 

aktörler olarak ortaya çıkması, belediyelerin sosyal sorunların çözümünde daha fazla görev ve sorumluluk almaya 
başlaması neticesinde gelişmiştir. Sosyal belediyecilik kısaca, sosyal devletten doğan açığı kapatmaya yönelik 

programlara dayanan bir belediyecilik anlayışıdır (Yılmaztürk ve Güler, 2017:3). Dar anlamı ile sosyal belediyecilik 
kavramı, dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli ve yaşlı kesimlere ürün ve hizmet olarak yardım etmek; geniş 

anlamı ile ise, bu ürün ve hizmet yardımlarını da aşan, toplumsal alanda daha geniş bir yelpazeyi oluşturan eğitimden 

sağlığa, gençlikten spora, kent kimliği oluşturmaktan halk ile belediyenin bütünleşmesine kadar kent yaşamının tümünü 
kapsamaya yönelik sosyal işlevleri içinde barındıran bir kavramdır (Eryılmaz, 2010:85).  

 

3. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME, GÖÇ VE KENTSEL YOKSULLUK İLİŞKİSİ 

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde yoksulluk sorununun da kentler için önemi 

anlaşılacaktır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren sermaye hareketlerinin serbestliğine yönelik ekonomi politikaları 

sonucunda kentler ekonominin merkezi haline gelmiş ve kentlerde nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur (Batal, 

2016:304). Yani kentsel yoksulluğa temel hazırlayan olgu göç olgusudur. Kırsalda yaşanan çözülme ile başlayan bu 

süreç, kentte yoğunlaşmayla birlikte kentin kendi sınırları içerisinde yaşayan insanlara sosyo-ekonomik bağlamda 
yetememesi sonucunda kentsel yoksulluk daha fazla derinleşerek bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kentsel 

yoksulluğu derinleştiren esas sorun ise kentin iş gücü emilimini sağlayacak donanımda olmamasıdır. Burada kentin 
sağlıklı bir şekilde kentleşmesinin önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Zira sağlıklı sanayileşen ve büyüyen 

bir kentte işgücü emilimi sorunu minimum olacağından, gettolaşma neredeyse hiç olmayacağından yoksulluk 

sorununun görünürlüğü de azalacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki kentleşmeye bakıldığında 
kentleşmenin sanayileşmeden bağımsız bir şekilde ilerlemediğini ancak sanayileşme ile de bir denge içerisinde kentsel 

gelişim yaşandığını söylemek pek de mümkün görünmemektedir. Çünkü sanayileşme yaşanırken beraberinde bir takım 

ihtiyaçları da getirmesine karşın Türkiye’de kentleşme, sanayileşmenin getirdiği ihtiyaçları karşılayamadığı için 

sağlıksız ve düzensiz bir hava içerisinde gerçekleşmektedir.  

Türkiye’nin kentleşmesinin tarihsel sürecinin incelendiği kaynakların birçoğunda ekonomik ve sosyolojik anlamda bir 
kentleşmenin başladığı tarihin 1950’ler olarak ifade edildiği görülmektedir. Çünkü bu yıllar Türkiye şehirlerinin 

sanayileşme ile tanıştığı yıllardır. Bu yıllardan sonra kent nüfusunda artış, köy nüfusunda ise azalış görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  Kırsal ve kentsel yoksulluk arasında bazı farklar bulunmaktadır. Kırsal yoksullar bağımsızlık, güvenlik, öz saygı, kimlik, sosyal 

ilişkilerin samimiyet ve karar alma özgürlüğü vb. yoksulluğun kalitatif boyutuna önem verirlerken kentsel yoksullar, yetersiz 
gelir ve tüketim düzeyi vb. kantitatif boyutu önemsemektedirler (Batal, 2016:304). 
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Şekil 1.1927 ve 2016 Bandında İl, İlçe Merkezleri ve Belde, Köy Nüfusu % Oranları Kümelenmiş Sütun Grafiği 

 

Kaynak: ADKNS verilerine göre hazırlanmıştır. 

Keleş’e göre Türkiye, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir köy toplumu imajı vermekte, bu nedenle tam bir kentleşmeden 

bahsedilemeyeceği gibi Cumhuriyet’in ilanından itibaren tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’deki iç 

göç hareketlerine bakıldığında özellikle 1923 ile 1950 yılları aralığında iç göç hareketi de neredeyse görülmemektedir 
(2015:21). Diğer bir anlatımla bu yıllarda henüz kentsel yoksulluk ile tanışılmamış yıllardır. 

1923 yılından 1950’lere giderken kent nüfusu oranı %16; 1950 yılında ise %19 oranındadır. Bu yıllar arasındaki %3’lük 

fark oranı ise mevsimlik işçi göçleri ve memur atamaları oluşturmaktadır. Cumhuriyet döneminde Türkiye reform 

olarak siyasal alandaki reformlarla tanışmış ancak toplum olarak sektörel bazda bir dönüşüm yaşanmamıştır. Diğer bir 

anlatımlaTürkiye’de sanayinin yerleşimi 1950’li yıllara tekabül etmekte, dolayısıyla 1950’lerden önce Türk toplumu 

geleneksel bir yapı sergilemiş ve tarımsal faaliyet alanlarında görev almış, henüz tarımda makineleşmenin başlamadığı 

görülmektedir
2. 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde ülkemizde 83 yıl içerisinde ise kırsal nüfusun azaldığı, kentsel nüfusun arttığı 
görülmektedir. Ulaşım imkânlarının artması, sanayileşmenin başlaması ile 1950 yılından sonra kentsel nüfusun artışa 
geçtiği görülmektedir. 1927 ile 1950 yıllarında kentsel nüfus oranı yalnızca %0,8 gibi düşük bir oranda artmıştır.  

Ulaşım imkânlarının mevcut duruma göre iyileşmeye başladığı ve transfer tercihlerinin artmaya başladığı 1950- 2010 
yıllarında kentsel nüfus oranı %51 artış göstermiştir. 1927 ile 1935 Cumhuriyet yıllarında ülkenin henüz yeni kurulmuş 

olması ve imkânların kısıtlı olması nedeniyle bu tarih bandında kır ve kent alanlarının ortalama yıllık nüfus artış 

hızlarının eş değer seyrettiğini söylemenin pek de yanlış olmayacağı düşünülmektedir.  

1935 ile 1940 yılları bandında kentsel alanlarda artış yaşanmıştır. II.Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1940 ile 1945 
yıllarında ise savaş şartlarının etkisiyle kırsal ve kentsel yerleşim alanlarındaki nüfus oranında düşme yaşanmıştır.  

Kırdan kente doğru bir nüfus akışının olması nedeniyle 1950’den sonraki yıllarda ise yıllık ortalama kentsel nüfus hızlı 

bir şekilde artmıştır. Haliyle Türkiye’de kentleşme hareketleri de hızlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren özellikle 

sağlık alanındaki gelişmeler sonucu ölümler azalmış, tarımdaki makineleşme sonucu kır nüfusunda bir çözünme olmuş 

ve kentlere göçler başlamıştır. Ayrıca köy ile kent arasındaki transferin kolaylaşması, ulaşım imkânlarının 

iyileştirilmesi, gelişen teknoloji ile artık köyünde kentin imkânlarından haberinin olması, tarımsal işlerin maddi 

getirisinden öte kentteki sanayi ve hizmet sektöründeki maddi getirinin yüksek olması nedenleri ile kırsal kesimde 

giderek çözünme yaşanarak kente yığılma başlamıştır (Güçlü, 2002:29).  

1950 - 1960 yılları arasında ise Türkiye’nin politikaları büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomi 
politikalarından etkilenmiştir. Bu tarihlerde Türkiye’de tarımsal üretim devlet eliyle desteklenmiştir. Nitekim ABD ve 

Dünya Bankası da az gelişmiş ülkelerin kalkınması için böyle bir öneride bulunmuştur. Bu bağlamda Marshall Planı 

doğrultusunda kredilerle tarımda makineleşmeye gidilmiştir. Tarımdaki makineleşme, kırsal nüfus artışı ve ulaşım 

                                                   
2  Tarımdaki makineleşmenin etkisini istatistiksel olarak görebilme adına şu veri çok değerlidir (TÜİK). Toplam iş gücünün 

içerisindeki tarım istihdamına 1927 yılı baz alınarak bakıldığında; tarımda istihdam edilen işgücü oranı % 81 gibi yüksek bir oran 

olduğu görülürken aynı şekilde toplam iş gücünün içerisindeki tarım istihdamına 1950 yılını baz alarak incelendiğinde bu oranın 

%78 olduğu görülmektedir. Yani 1927’den 1950 yılına gelindiğinde tarımda makineleşme yeni başlamış olmasına rağmen, 1927 

yılında %81 iş gücü oranına sahip olan tarım sektörü %3 oranında daralmıştır. 
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imkânlarının artıp gelişmesi, 1950 ile 1960 yılları arasında kırsal alanlardan kentsel merkezlere doğru hızlı bir nüfus 

akışı oluşturmuştur. Türkiye’de görülen bu kırdan kente yönelik hareketlilik, kentlerin büyük çaplı işgücüne ihtiyaç 

duyması sonucunda gerçekleşmiş bir hareket değildir. Kentlerde hala henüz tam olarak olgunlaşamamış ekonomik 

büyümenin de kırsal alandaki sıkıntıların da temeli aslında 1950’li ve 1960’lı yıllarda Marshall desteklerine 

dayanmaktadır. Çünkü Marshall yardımlarıyla kırsal alandaki tarımsal bölgelere yollanan kapitalist üretim araçları ile 

tarımda makineleşme sağlanırken bu üretim araçlarının kentleri gözardı ettiği ifade edilmektedir (Yalçın, 2010:233).  

1950 - 1980 yılları arasındaki dönemde ise kentler, doğal nüfus artışları ile değil göçler sonucu büyümüştür ve kentlerde 

bir nüfus birikimi yaşanmıştır. Bu tarihlerde kentsel nüfustaki artışın en az yarısından fazlasının göçlerden 
kaynaklandığı ifade edilmektedir (Işık, 2005:62). 1950 yılı ve sonrası dönemde kent sayısı 102 iken 1980 yılında kent 

sayısı 320’ye çıkmıştır. Bu bağlamda kentlerin nüfusu hem artmış hem de birçok yerleşim yeri nüfuslanarak kent 

statüsü kazanmıştır (Keleş, 2015:63). 

Tablo 1. 1950- 1980 Arası Kentsel Nüfus, Kırsal Nüfus ve Kentli Nüfus Artış Hızı Oranı 

Yıllar 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

10.000+ kentsel nüfuslu alanlar 5.244.337 6.927.343 8.859.731 10.805.817 13.961.101 16.869.068 19.645.007 

10.000+ kentsel nüfuslu alanların 

yüzde oranı 
%25,04 %28,79 %31,92 %34,42 %38,45 %41,81 %43,91 

Kırsal Nüfus 15.702.851 17.137.420 18.895.089 20.585.604 21.914.075 23.478.651 25.091.950 

Kırsal Nüfusun Yüzde oranı %74,96 %71,21 %68,08 %65,58 %61,55 %58,19 %56,09 

Kentli nüfus artış hızı %o 22,47 55,67 49,21 39,71 47,33 41,75 30,47 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 

1960 - 1980 yıllarında ise yaşanan iç göçler, sanayileşme odağından kaynaklanmıştır. Bu yüzden birçok araştırmacı 

Türkiye’de yaşanan kentleşme olgusunu da 1950’lerden başlatmaktadır. Bu tarih aralığında kırda özellikle itici 

faktörlerin, kentte ise çekici faktörlerin varlığı görülmüştür. TÜİK verilerine bakıldığında ise 1960-1970 yılları arasında 

kırdan kente göçün fazla olduğunu, 1970 ila 1980 yılları arasında ise kentten kente göç oranının fazla olduğu 
görülmektedir. Bu dönemde kırdan kente olan göçün az olmasının nedeni, şiddet olayları, kırsal alandaki göç eğilimi, 
kentlerdeki hayat pahalılığı ve işsizlik nedenleri ile düşüktür. Kırsal alanlara yönelik destekleme alımlarının 

uygulanması ile kırsal alanda yaşayan bireylerde gelir artışı yaşanması, 1960 - 1970 yılları arası kentsel nüfus 

artışındaki azalmanın bir diğer nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu dönemde Almanya başta olmak üzere 

Avrupa ülkelerine yönelik işçi göçleri de kırsal alandaki bireyler için yeni bir göç alternatifi oluşturmuştur. Buna bağlı 

olarak 1961 - 1971 yılları arasında resmi yollarla yurtdışına gönderilen kişi sayısı 596 bin 238’dir  (Işık, 2005:62). 
1968-1972 yıllarını içerisine alan II.Beş Yıllık Kalkınma Planı ile kentleşme olgusu, devlet tarafından desteklenmiştir. 

II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kentleşmenin destekleneceğinin altı şu ifadeler ile çizilmiştir:“Şehirleşme 

desteklenecek ve şehirleşmeden ekonomiyi itici bir güç ve bir gelişme aracı olarak yararlanılacaktır” (DPT, 1968-1972).  

1970 - 1980 yılları arası dönem, 1950 yılına kadar olan dönemdeki kentsel nüfus artış hızından sonra en düşük kentsel 

nüfus artış hızının olduğu dönemdir. 1970 ile 1980 yıllarını kapsayan dönemde kentsel nüfus artışının düşmesinde 

ülkenin içerisinde bulunduğu koşulların etkisi olmuştur. Bu koşullar, siyasal, ekonomik ve de sosyal koşullardır. 

1970’lerin sonu 1980’lerin başında yatırımların hemen hemen tümüyle durması ile sonuçlanan ekonomik kriz, yüksek 

enflasyon, konut, altyapı yetersizliği ve kamu hizmetlerinin artan nüfus karşısında yetersiz kalması vb. sorunlar 
bunlardan bazılarıdır (Güçlü, 2002:29).  

Türkiye’nin 1980 yılı sonrasına bakıldığında ise küreselleşme, özelleştirmeler ve liberal ekonomi politikalarının 

uygulanması sonucu bireyin öne çıktığını söyleyebilir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ulaşım olanaklarının 

iyileştiği ve sivil toplum kuruluşlarının toplumda yer edinmeye başladığı bu yıllar toplumsal hareketliliğin, göçlerin 

yoğunlaştığı bir dönemdir. Göçlerin hızlanması ile kırsal yerleşim yerleri kentlerin gerisinde kalmaya başlamış ve bu 
tarih itibariyle kır ve kent arasındaki farkın bariz bir şekilde arttığı görülmektedir.  

TÜİK verilerine göre 1980- 1985 yılları bandında ise Cumhuriyet’in ilanından beri en yüksek kentsel nüfus artışı 

yaşanmıştır. 1981 yılından sonra ise 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile bazı büyük kentlerin “büyükşehir” 

statüsüne alınmasıyla kentsel sınır alanları genişletilmiş ve bunun sonucunda kentsel nüfus dolaylı olarak artmıştır (Işık, 

2005:64). 1927 - 2010 yılları arasında kentsel nüfusun büyük artış göstermesinde kırdan kente yapılan göçlerin etkisi 
olmuştur. Çünkü 1927 yılında 3,3 milyon olan kentsel nüfus, 1927-2010 yılları arasında Türkiye nüfusu gibi 5,5 katına 

çıksaydı 2010'da yalnızca 18 milyona ulaşabilirdi. Verilere bakıldığında ise 2010 yılında kentsel nüfusun 56,2 milyon 
olduğu görülmekte ve bu nüfusun en fazla yüzde 32'sinin kent kökenli olduğu söylenebilmektedir. Kentsel nüfusun 

doğurganlığının daha az olduğu düşünülürse bu oranın gerçekte daha da düşük olmasının gerektiği düşünülmektedir. 
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Tablo 2. 1975- 2000 Yılları Arası Yerleşim Yerlerine Göç Eden Nüfus 

Yerleşim Yeri 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000 

     Toplam 3 584 421 3 819 910 5 402 690 6 692 263 

(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Şehirden Şehire 1 752 817 2 146 110 3 359 357 3 867 979 

(%) 48,90 56,18 62,18 57,80 

     Köyden Şehire 610 067 860 438 969 871 1 168 285 

(%) 17,02 22,53 17,95 17,46 

     Şehirden Köye 692 828 490 653 680 527 1 342 518 

(%) 19,33 12,84 12,60 20,06 

     Köyden Köye 528 709 322 709 392 935 313 481 

(%) 14,75 8,45 7,27 4,68 

     Kaynak: TÜİK, 2017. 

Yukarıdaki 1975-2000 yılları arasında Türkiye’de yerleşim yerine göçler analiz edilerek tablolaştırılmıştır. Buna göre 

göç sayısı oranları 1975 yılından 2000 yılına kadar (5’er yıl aralıklarla) sürekli artış göstermemiştir. Bunun nedeni, 
ülkenin siyasi istikrarsızlığının toplumda oldukça fazla hissedilmesi ve ekonomik sıkıntılardır. Yukarıda özetlenmiş 

olan Türkiye kentleşme tarihinden hareketle Cumhuriyet yıllarından günümüze kadar olan süreçte düzenli olarak 
olmasa bile il ve ilçe merkezleri nüfus oranı artış göstermiştir. Yalnız burada elbette ülkede yasalarla düzenlenen idari 

bölümleme durumunun etkisi de bulunmaktadır. Son 4 yılın sütun grafiği incelendiğinde il ve ilçe merkezleri nüfus 

oranı %91,1 ile %92,3 aralığında değişirken aynı yıl aralığında belde ve köy nüfus oranı ise %7,6 ile %8,6 oranında 

değişiklik göstermektedir. Bu sonuçlarda 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’nın etkisi büyüktür. Çünkü büyükşehir 

kapsamına alınan yerlerde köyler birer ilçe statüsü kazanmış, bu yasayla köyler ilçe olunca, il ve ilçe merkezlerinin 

nüfus sayısı sütun grafiğinde görüldüğü gibi 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 2013 yılı itibariyle, 2012 yılı il ve ilçe 

merkezleri nüfus oranına %14’lük bir fark atarak %91,3 oranını yakalamıştır. Tabi ki bu yasanın etkisine ek olarak 
büyükşehir statüsü kazanmamış kırsal alandan kentlere yapılan göçlerin de etkisi bulunmaktadır. 

Yukarıdaki Tablo 2’de 2007 ve 2008 yıllarının nüfus verilerindeki farklılığın temel nedeni, “il ve ilçe merkezleri” ile 

“belde ve köyler” nüfuslarının, 5747 sayı kapsamında idari olarak bölünmesinden kaynaklanmaktadır. 2012 yılı ile 

2013 yılları arasındaki il/ ilçe nüfusu ile belde/ köy nüfuslarının arasındaki büyük farklılığın nedeni 6360 sayılı yasa 

kapsamında yapılan idari bölünmedir.  

2011 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si (17.338.563) kırsal yerleşikleri oluştururken yüzde 76,8'i 

(57.385.706) il ve ilçe özeklerinde yaşayarak kentsel yerleşikleri oluşturmaktadır. 2012 yılı itibariyle ise %75,8 
oranındaki bir nüfus, nüfusu 10.000 üzerindeki yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Günümüz Türkiye’sinde köylerden 

şehirlere göç hareketinin oranı çok az iken az gelişmiş şehirlerden ve de köylerden metropollere akan bir nüfus 

bulunmaktadır. 1990 yılına kadar Türkiye’de ekonomi temelli göçler yaşanırken bu tarihten sonra ise "terör odaklı" 

diğer bir anlatımla güvenlik gerekçeleri ile göçler yaşanmıştır. Buna bağlı olarak göç alan kent özeklerinde ilk 

aşamalarda kentsel mekânlar nüfusu kaldıramayacak durumda olduğu için kentlerde fiziksel, altyapı ve konut sıkıntıları 

yaşanmıştır. Fakat sonraki aşamada ise göçler etnik bir yapıya bürünmüştür. Göç ile yeni bir kente gelen birey, kente 

yerleşme aşamasında kendi kültürüne yakın yerlere ya da kimlik desenine uygun bir bölgeye, semte yerleşmeyi tercih 

etmektedir (Erder, 2001:48). Göç edenler, bu mahallelerde genellikle göç ettikleri kentin sosyo- kültürel yapısından 

bağımsız bir kültür oluşturarak yaşamlarını sürdürürler.  

Türkiye, 1950’den sonra tarımda makineleşme ile birlikte kendini bir anda hızlı bir kentleşme sürecinin içerisinde 

bulmuştur ve bu da haliyle kırsal alandan kentsel alanlara göç hareketinin fitilini ateşlemiştir. Yapılan göçler ile ortaya 

çıkan yetersiz iş alanları, yetersiz sağlık hizmetleri, eğitim ve sosyal hizmetler vb. sorunlarla çıkmak için bir kentin her 
şeyden önce nitelikli ve hem mevcut hem de gelecekteki nüfusunu öngörerek hazırladığı bir planı olmalıdır (Utku, 
1993:7). Gelişmiş ülkelerde belli bir birikim sonucu ortaya çıkan kentleşmede, kentleşen şehir çevresindeki merkezlere 

sağlıklı damarlarla bağlanmakta ve o merkezlerinde gelişip kalkınmasında destekçi bir güç olmaktadır. Gelişmemiş ya 
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da az gelişmiş ülkelerde ise tek bir şehir özeği ya da sadece birkaç şehir özeği obez bir şekilde adeta diğer kentlerin de 
malzemelerini önünden alarak gelişebilmektedir. Şöyle ki, tek bir merkez ya da birkaç merkez gelişir. Bunun önüne 

geçebilmek adına 2012 yılının son aylarında, 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehir belediyelerinin 
sayısını artırma yoluna gidilmiştir. Grafik 1’de de görüleceği üzere bu tarihten sonra il ve ilçelerdeki nüfus oranları 

%90’ları geçerken belde ve köy oranları da tek haneli rakamlarda kalmıştır.  

Hulasaten 1950'li yıllarda başlayan ve 1980'li yıllara kadar süren dönem Türkiye'nin hızlı kentleşme ve yoğun iç göç 

dönemi olarak kabul edilmektedir. Dünya kapitalizmine entegre olunurken izlenen ithal ikameye dayalı ulusal kalkınma 

modeli, tarımda makineleşme, modern tarım teknikleri ve kapitalistleşmeyle kırda bir çözülmeye neden olmuştur. 
Kırdaki çözülmenin yanında nüfus artış hızının ve miras hukukunun etkin biçimde uygulanması ile işsizlik durumunun 
ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Tekeli ve Gülöksüz, 1983:1231-1233). Bu durum neticesinde yoksulluk problemi de 
görünür hale gelmeye başlamıştır. Ancak bu yıllarda genellikle nöbetleşe yoksulluk problem görülmüştür. 1980 ve 
1990'lı yıllar, kent mekânının sermaye tarafından belirlenip şekillendiği yıllar olmuştur. Bu yıllar, kentin yarattığı 

rantların burjuva sınıfı tarafından bir sermaye birikim aracı olarak algılandığı, birikimin diğer rant alanları gibi kentsel 

alanlara yöneldiği bir durumu ortaya çıkarmıştır (Batal, 2016:308). Netice olarak bu yıllarda yoksulluk kentte iyice kök 

salarak içinden çıkılmaz bir hal alıp yukarıda bahsedilen yeni yoksulluk türüne evrilmiştir. Gelir dağılımı iyice 

bozulmuş, kentin çöküntü alanalrında yaşayanlar dışlanmış ve bireyler birbirlerine yabancılaşmıştır.  Bu yabancılaşma 

toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak çok boyutlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Gündelik yaşamdaki bu parçalanmalar 

sonucu, kentin bir ucunda rock müzik dinleyen, öğle yemeğini lüks restoranlarda yiyen gruplar yer alırken kentin diğer 

ucunda ise naylon çadırlara sığınmış aileler ve çöplerden ekmek toplayan sokak çocuklarının yaşadığı bir kentsel 
manzara ortaya çıkmıştır (Kaygalak, 2001:136-141). Bu manzara kentsel yoksulluğun en net ve en acı görüntüsüdür. 

 

4. TÜRKİYE’DE KENTSEL YOKSULLUĞA BIR ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Yerel yönetim geleneğinin tarihi, geçmişi ortaçağa kadar inen “komün” geleneğinden gelmektedir. Belirli bir mekân 

üzerinde yaşamını sürdüren bir topluluğun sorunlarını çözümlemek ve toplu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

oluşturulmuş birlikteliklerine “komün” ismi verilmektedir. Komün, yerel bir topluluğa kamu hizmetleri sağlayan 

yönetsel, siyasal ve toplumsal nitelikleri olan birimlerdir. Ortaçağ komünleri belirli toplu gereksinimleri karşılamak ve 

yerel kimlikli sorunları çözüme kavuşturma ihtiyacından ötürü ortaya çıkmıştır. Bu açıdan değerlendirilince komünlerin 

görevi, kentsel mekân üzerindeki yaşantının örgütlenmesi ve kentsel topluluğun yönetilmesidir. Bu örgütlü topluluğun 

yönetilmesini sağlayan yönetsel birim ise belediye olarak adlandırılmıştır (Ertan, 2002:22-29). Zaman içerisinde 

özellikle nüfusun ve devlet mekanizmasının görevlerinin artması ile birlikte sosyal devlet etkisiz kalmıştır. Bu sebeple 
sosyal devletin sosyal nitelikli görevlerinin bazılarının yerelden yürütülmesi amacıyla sosyal belediyecilik kavramı 

ortaya çıkmıştır.  

Sosyal belediyecilik sosyal devletin yereldeki temsilcisi olan bir anlayıştır. Sosyal devletin yetersiz kaldığı durumlarda 
sosyal belediyecilik devreye girerek sosyal sorunların azaltılmasında ve çözüme kavuşturulmasında önemli bir rol 

üstlenmektedir (Batal, 2015:232). Bu bağlamda konunun muhtevası yönüyle akıllara her ne kadar sosyal yardımlar 

gelsede sosyal belediyeciliğin en etkin uygulamasının kentsel dönüşüm projeleri olduğunu vurgulamak gerekmektedir. 

Zira yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı üzere kentsel yoksulluk problemi kentlerin çöküntü alanlarında 

görüldüğünden bu alanlara yerel yönetimlerin dokunuşu kaçınılmaz olmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri ile kentin 
gelişimine ayak uyduramayan, genellikle fiziksel olarak bakımsız, sağlıksız olan alanların yeniden yapılandırılması 

sağlanır. Burada amaç kentin düzensiz dokusunu düzeltmek, yoksulluk probleminin çözümü için ilk olarak yerleşim 

alanlarını düzenleyerek buraların kentin gelişimin hızını yakalamasını sağlamak, kenti fiziksel, toplumsal, psikolojik 
yönlerden dönüştürmek ve buraları afet riskine karşı güçlendirmektir. Bu sayede dönüşen kentlerde suç oranları 
düşmekte, gecekondulaşma gibi sorunlar aşılmakta ve çevresel olarak bu alanları daha yaşanabilir hale getirilmektedir. 
Ayrıca dönüştürülen bu alanlar ekonomik olarak da güçlenmekte ve buralarda istihdam olanakları sağlanarak yoksulluk 

sorunu daha az görünür hale getirilmeye çalışılmaktadır.  

Esasen Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulamaları bir tür sosyal iyileştirme görevi üstlenmektedir (Kutlu vd., 

2017:447). Söz konusu iyileşmeler yerel yönetimler bakımından kentsel yoksulluğa müdahalede önemli birer araç 

olmanın yanısıra çöküntü alanlarında yaşayan bireylerin de kente daha hızlı ve etkin bir şekilde uyumlaştırılmasını 

sağlamaktadır. Yaşanan uyumlaştırma süreciyle hane halkı gelir düzeyi yükselme eğilimi göstererek kentsel 

yoksulluğun olumsuz etkileri azaltılmaktadır (Batal, 2016:312). Bu şekilde olumsuz etkilerden kurtulan kentler sosyo-
ekonomik olarak daha güçlü olmanın yanısıra daha güvenli yerler haline gelecektir. Sosyal belediyeciliğin bu 

müdahalesinden sonra yoksullukla ilgili uygulanacak politikalar, atılacak her adım ve yardımlar daha başarılı olacaktır. 

Zira çöküntü alanlarındaki yoksulluk problemine ne yazık ki her türlü sosyal ve güvenlik politikalarının altını 

boşaltmaktadır, bu sebepledir ki sosyal belediciliğin kentsel dönüşüm projesi ile bu alanlara müdahalesi, uygulanmak 

istenen politikaların başarısını da arttıracaktır. Kentlerin gelişimini yavaşlatan çöküntü alanlarının dönüşümü ile kentler 

rekabete daha hazır hale gelecektir. Zira günümüz kentsel projelerinin hedefleri, kentleri kendi aralarında rekabet 
edebilecek bir ortama hazırlamak, ekonomik hareketlilik oluşturmak, işsizlik sorununu ve toplumsal, ekonomik ve 
mekânsal sorunları çözmek ve kentlerin içinde bulundukları hiyerarşik küresel ağ sistemi içinde etkili bir yer 
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edinmelerini sağlamaktır (Batal, 2016:312). Tüm bunlar neticesinde kentler yatırımcıyı kendine çekebilecek bir hale 

gelecektir ve dolayısıyla işsizlik sorunuyla birlikte yoksulluk problem de aşılacaktır.  

Kentsel dönüşüm projelerinden sadece ekonomik çıktı hedeflenmez. Bu projelerde iki hedef beklenti vardır. Bunlar 

ekonomik beklentiler ve sosyomekansal beklentilerdir. Zaten yoksulluk da tek boyutlu olmadığı için bu projelerin 

beklentisinin de sosyal boyutunun olması sorunların çözümünde önem arz etmektedir. Ekonomik beklentiler ekonomiyi 
çeşitlendirmek, işsizlik sorununa çözüm bulmak ve kentlerin yatırım için ilgi çekici hale getirilmesidir. Sosyo-mekansal 
beklentiler ise çöküntü alanları üzerinde yaşayan kesimlerin dışlanmasını önlemek, konut kalitesinin geliştirilmesi, 

altyapı ve çevrenin iyileştirilmesi ile katılımcı, sosyal adalet bağlamında gerçekleştirilecek bir gelişimdir (Özkan ve 
Sıdal, 2008:34-36). Diğer bir anlatımla sosyal belediyeciliğin uygulamalarından olan kentsel dönüşüm ile kentsel 

yoksulluk türlerinin (nöbetleşe yoksulluk, çalışan yoksulluğu ve yeni yoksulluk) tümünün minimuma indirgenmesi 

sağlanabilir. 

Kentsel yoksulluk ile mücadelede yerel yönetimlere kentsel dönüşüm projelerinin yanısıra öngörülen bazı hizmetler şu 

şekildedir (Toprak ve Şataf, 2009:13; Pektaş, 2010:15-16; Batmaz, 2016:43):  

 Kimsesizler, evsizler, sokak çocukları ve muhtaç kadınlara barınma imkanı sunmak, 

 Öksüz çocuklara yuvalar ve kreşler yapmak, 

 Yaşlılara huzur evi imkanı sağlamak, 

 Danışmanlık, psikolojik sağlık merkezleri açmak, 

 Sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön tanı merkezleri ile hastaneler civarında hasta 

yakınları için misafirhane imkanlarını sağlamak,  

 Kültür, sanat ve spor tesisleri açmanın yanısıra tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelerde 
yaygınlaştırarak bu mekanlara erişimi kolaylaştırmak, 

 Yoksul, muhtaç ve yaşam mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak, 

 İstihdam ofisleri kurmak, rehberlik ve takip etmek, 

 Engelliler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı önlemler almak, 

 Meslek ve beceri edindirme kursları açmak, 

 Park-bahçeler ve piknik alanları gibi alanları yaygınlaştırmak, 

 Doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek, 

 İş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik yapmanın yanısıra onlara makine ve donanım desteği sağlamak, 

 Tanzim satış mağazaları, gıda ve giyim bankaları açmak ve ekmek fabrikaları kurmak, 

 Gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak, 

 Toplumsal gruplar ve kitle örgütlerine rehberlik etmek ve bu grup ve örgütlerle dayanışma ile birlikte çözüm 

üretme kültürünü oluşturmak, 

 Gençlerin, engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmak. 

Yukarıda yer alan hizmetlerden de anlaşılacağı üzere, sosyal belediyecilik toplumun tüm dezavantajlı gruplarına hizmet 

sunmaya çalışmaktadır.  

Türkiye’de yaşanan kent yoksulluğu sorunu kırda çözülme ve kentte yığılma yani iç göç ile baş göstermektedir. 
Kentteki yığılma sonucunda fazla nüfusu besleyemeyen kentlerde çarpık kentleşme görünümü kaçılmaz olmaktadır. 

Buna karşılık çarpık kentleşmenin içerisinde bulunan yoksul bireylerde ise kente ayak uyduramama ile birlikte marjinal 

işlere bir yönelim baş göstermektedir. İfade edilen bu büyük resim kentsel yoksulluğun acı bir tablosudur. Çok kapsamlı 

olan bu sorunla yerel yönetimler mücadelesini hem yerelden yani kent bazında hem de ulusal olarak sürdürmektedirler. 
Bu bağlamda Kalkınma Bakanlığı’nın desteğini ile Kalkınma Planları da yerel yönetimlerin yol göstericileri olmaktadır.  

IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kentsel yoksulluk sorunu yoksullukla mücadelede ve adil gelir dağılımını 

gerçekleştirmede etkili bir politikanın bulunmaması, gelir dağılımı ve yoksullukla mücadelede devletin görev ve 

sorumluluğunun ön plana çıkarılmaması, konunun piyasa ve aile dayanışması ilişkilerine bırakılması, sosyal yardım 

kurumlarının kapasitelerinin yetersizliği ve koordinasyon eksikliği ve yüksek işsizlik ve kayıt dışı sektörün büyüklüğü 

ve gelir dağılımı sorunları başlıkları altında toplamıştır (Batal, 2016:309).  

2014 - 2018 yıllarını kapsayan temel amacı yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara 

erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin 

yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması olan X. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise 

sosyal içerme ve yoksullukla mücadele noktasında özellikle gelir adaletinin sağlanması gerektiğine ve dezavantajlı 
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durumda olanların gözetilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Fakat bu planda yoksul kesimin sosyal transferlerden 
daha etkin yararlandırılması ve yoksulluk riski görece daha yüksek kırsal nüfusa daha fazla odaklanılmıştır. Ayrıca bu 

planda yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine 
erişimde fırsat eşitliği; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı ve yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi 

gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Planda özellikle büyükşehirler için yapılan vurgu ise yoğun göç almış, mekân kalitesi 

düşük, işsizlik, eğitim ve yoksulluk sorunlarının yoğunlaştığı alanların belirlenmesi ve detaylı analiz edilmesi olmuştur. 

Özetle bu planda önceki plana göre kırsal yoksulluk üzerinde durulmuştur. Kırdaki göçün önlenerek aslında hem kırsal 

hem de kentsel yoksulluğun önüne geçilebileceği öngörülmüştür.  

2019 - 2023 yılları arasını kapsayacak olan XI. Kalkınma Planı’nda ise Gelir Dağılımı ve Yoksulluk adı altında özel bir 

ihtisas komisyonu ve çalışma grubu oluşturulmuştur. Bahsedilen üç kalkınma planınından da anlaşılacağı üzere 

kalkınma planlarında genel anlamda gelir adaletsizliği ve adil gelir paylaşımı üzerinde durulmaktadır. Zira gelir 

dağılımında eşitlik sağlanması halinde hem yoksulluğun önüne geçilecek hem de kentlerdeki eşitsiz alan görünümleri 

azalacak yani çöküntü alanları kentin gelişimine ayak uydurabilecektir. 

Tüm bunlara ek olarak Türkiye'de yoksullukla mücadele için kurumsal nitelikte programlar ve projeler geliştirilmiştir. 

Bu projelerden bazıları halen devam etmekte olup bazıları ise sonuçlandırılmıştır. Sonuçlandırılan projeler arasında; 

Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi Projesi, Gelişmekte Olan Ülkeler Arası Teknik 

İşbirliği II. Aşama Programı, Sosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Teşvik Edilmesi Projesi, Mikrofinans Sektör 

Gelişimi, İnsan Haklarının Türkiye'de Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ile İlişkilendirilmesi Projesi, Güneydoğu Anadolu'da 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi ve GAP Bölgesi'nde Sosyo-
Ekonomik Farklılıkların Ortadan Kaldırılması Projesi bulunmaktadır (Batal, 2016:310). Tüm bu projeler bölgesel ve 

yerel kalkınmayı hedeflemenin yanında bireyleri de girişimci olmaya teşvik ederek hem istihdam alanı yaratmaya hem 

de üretmeye teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın ortaklaşa hazırladığı Kent Yönetim 

Programı'nda ise kentsel yoksulluğun belediyeler düzeyinde müdahale edilerek azaltılması hususunda belediyeye; 

belediye hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırma, istihdam yaratma, yerel halkı suç ve doğal kaynaklı afetlerden koruma ve 

koordinasyon sağlama gibi görevler öngörmektedir (Batal, 2016:309).  

Türkiye’de konu ile ilgili belediyelerin görevlerinin yasal çizgisi şu şekildedir:Belediye, sosyal hizmet ve yardım, 

meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en 

uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulanır ifadesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belediyelere konu ile ilgili geniş bir çerçeve 

çizilerek bu çerçeve içerisinde belediyelere uygun gördüğü yöntemleri uygulama özgürlüğü sağlanmıştır. Ayrıca bu 

kanunun ilgili maddesine 6360 sayılı kanun ile yapılan bir değişiklikle büyükşehir belediyeleri ile nüfusu yüz binin 

üstündeki belediyelere, kadınlar ve çocuklar için koruma ve sığınma evlerinin açılması, yardım ve korumaya muhtaç 

olanların gıda ve bakımlarının üstlenilmesi de sosyal belediyecilik kapsamında verilen görevlerdir (Adıgüzel, 

2013:366).   

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinde ise belediyelere şunları yapma görevi verilmiştir:sağlık 

merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 

her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri 

kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek. 

Tüm bu görevlere ek olarak vatandaşlara da bu noktada sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk katılım noktasında 

kendini göstermektedir. Zira katılım sayesinde yerel yönetimler vatandaşın beklentilerini, sorunlarını daha net anlayarak 

çözüm noktasında daha yerinde karar almaktadırlar. Yukarıda da bahsedildiği üzere katılım yalnızca vatandaş odaklı 

değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ile de sağlanmalıdır. Bu sayede sosyal belediyecilik alanında işbirliği 

sağlanması ile sürdürülebilir ve kurumsal bir uygulama alanı bulabileceklerdir (Güleç, 2014:490). 

 

5. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Sosyal belediyecilik uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar yerel yöneticilerin sosyal belediyecilik olgusuna 

negatif yaklaşmaları ve sosyal politika konusundaki bilinç eksikliği, sosyal yardım ve sosyal politika uygulamalarına 

temel olacak veri yetersizliği ve belediyeler arası koordinasyonsuzluk, sosyal hizmet ve yardımların sunumunda çok 

başlılık ve kaynak israfının oluşması, küçük belediyeler ile merkezi yönetimden aktarılan kaynaklara bağımlı olan 

belediyeler için, sosyal belediyecilik uygulamaları açısından kaynak yetersizliği, halkın belediye yönetimine katılımı ve 

denetiminin uygulamada yetersiz kalması, belediyelerde, sosyal politika ve sosyal hizmetler alanında yeterli uzman 
personelin bulunmaması ve sosyal belediyecilik standardının oluşmaması nedeniyle belediyelerin kendi hizmet 

standartlarını kıyaslama yoluyla belirlemesi olarak ifade edilmektedir (Uçaktürk vd., 2014:4-7). Tüm bu sorun 

alanlarının temelinde bilinç eksikliği yatmaktadır. Bunun için atılacak ilk adım belediye personelinin en üst kademeden 

en alt kademeye kadar sosyal belediyecilik ve yoksulluk konusunda bilinçlendirilmesi olmalıdır. Sosyal belediyeciliğin 

sadece yoksula ve dezavantajlı kişilere para, gıda, giyecek vb. yardımlarından ziyade çeşitli projelerle istihdamın 
artırabileceği ve çöküntü bölgelerin kentin diğer iyi görünümlü yerlerine ayak uydurabilecek seviyede 

dönüştürülebileceği çeşitli eğitimlerle anlatılmalıdır. Eğitimlerde verilecek olan uygulama örnekleri önemlidir. Bu 
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sayede belediyeler kendi hizmet standartlarını da kıyaslayarak daha iyi ve verimli bir şekilde sorunlara müdahale 

edebileceklerdir. 

Sosyal belediyeciliğin gelişimini olumsuz manada etkileyen ve sorun alanı olarak görülebilecek konular şunlardır 

(Öztürk ve Gül, 2012:385- 386): 

 Sosyal politikaların merkezi yönetimin görevi olarak görülmesi, 

 Belediye yönetiminin geçici projelere önem vermeleri
3, 

 Kentsel doku haritalarının
4 yetersizliği, 

 Yerel düzeydeki işbirliği sorunları. 

Bunların dışında bir kentteki sorunları orada yaşayan vatandaştan öğrenmek sorunun tespiti açısından oldukça 

önemlidir. Bu sayede ortaya farklı çözüm önerileri de çıkacaktır. Fakat bunun sağlanabilmesi için halkın belediye 

hizmetlerine katılımı sağlanmalıdır. Aksi halde geliştirilen çözümlerinde de ortaya çıkan sorunların tespitinde de 

bulanıklıklar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.  

Bu noktada Türkiye’ye bakıldığında ise Batal’a göre Türkiye’de sosyal belediyecilik alanında önemli ve hızlı 

gelişmeler yaşanmakla birlikte yaşanan gelişim dağınık ve etki bakımından zayıf bir görüntü sergilemektedir. Yapılması 

gereken temel yaklaşım söz konusu dağınıklığı ortadan kaldıracak daha basit ve sade bir kamu yapılanmasını yaşama 
geçirmek, aynı zamanda çalışmaların etki gücünü artıracak tedbir politikaları belirlemektir (Batal, 2016:309). Esasında 

kamu yönetiminde sıkça dillendirilen bir husus olan hızlı karar almanın önemi burada da öne çıkmaktadır. Uzun süren 

karar alma, plan ve uygulama aşamaları ne yazık ki sosyal belediyeciliğin de önünü kesmekte ve sorunların çözümünü 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca kente uygulanan planların değişen koşullara karşı şekillendirilebilecek seviyede esnek olması 

da önemlidir. İşte bu değişen koşullar noktasında hızlı karar almanın ve uygulamanın önemi ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin kentteki bir çöküntü bölgesi büyümesine fırsat verilmeden hızlıca yerel yönetimler tarafından dönüştürülürse 

bu alanlardaki yoksulluk görünümü de azalacaktır.  

Sosyal belediyeciliğin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini şu şekilde özetlemek mümkündür (Aygen, 2014:184-185): 

 Profesyonel birimlerin oluşturulması, 

 Kentin sosyal doku haritasının çıkartılması, 

 Kamuoyu araştırmalarının yapılması, 

 Yönetişim anlayışı ile işbirliği içerisinde çalışılması, 

 Aynı alanda faaliyette bulunan merkezi idarenin kurumları ile belediyenin kaynak israfını azaltacak şekilde ortak 

hareket etmesi, 

 Merkezi idarenin sosyal belediyecilikle ilgili bir hizmet standardı belirleyerek planları denetlemesi ve istismara 

izin vermeyecek şekilde denetim yapması, 

 Belediye yöneticilerinin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, 

 Bilimsel verilerin kullanılması, 

 Yerel sosyal hakların temel insan hakkı olarak görülmesinin sağlanması. 

 

SONUÇ 

Bir yoksulluk türü olan kentsel yoksulluk kırsal yoksulluktan farklı olarak daha fazla boyutları olan karmaşık bir 

problemdir. Zira kente kırsal alanlardan farklı olarak birçok etken etki etmektedir. Sanayileşme ile birlikte kentlerin 

özellikle istihdam bakımından çekici bir hal almasına kırsaldaki itici güçler ve ulaşım imkanlarının gelişimi gibi iletici 

güçler de eklenince göç hareketlenmeleriyle kent nüfusu sürekli olarak artmaktadır. Bu nüfus artışı zamanla kentin 

çevresinde çöküntü alanlarının oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Çünkü göç ile gelenler hemen iş bulamamakta ve 
kentin merkezinde kendine yaşam alanı oluşturamamaktadır. Yaşam alanı olarak tercih edilmek zorunda kalınan 

çöküntü alanları ise kentin gelişimine ayak uyduramayan, fiziksel olarak kentin görünümünü bozan, sağlıksız ve ne 

yazık ki yoksulluğun yerleştiği alanlardır.  

Türkiye özelinde konuya yaklaştığımızda ise, Türkiye kentlerinin sanayi ile kentleşmediğini aksine kentleşmenin 

sanayiyi beraberinde getirdiğini söylemek mümkündür. Bu sebeple Türkiye kentleri işgücü bakımından her zaman 

                                                   
3  Bu durumun temelinde oy kaygısı yatmaktadır. Zira geçici projeler daha kısa vadede sonuçlanacağından belediye yönetimi uzun 

soluklu projelerden ziyade kısa vadeli projeleri tercih edebilmektedir. 
4  Kentsel doku haritası:Kent dokusunu oluşturan yerleşme tipleri, insan çevre etkileşimi, kentsel riskler gibi tüm unsurların tarihî 

gelişim içinde irdelenme ve değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılarak bunun haritalandırılmasıdır. 
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yoğun nüfusu emebilecek kapasiteye sahip olamamaktadır. Haliyle kentlerde çöküntü alanların oluşumu ve yoksulluk 

görünümü kaçınılmaz olmaktadır.  

Kentsel yoksulluk sorununa en yakından ve hızlıca müdahaleyi yerel yönetimler yapabilmektedir. Yerel yönetimler 

yasal olarak bu konuda çeşitli görevlerle donatılmıştır. Bu görevlerin temelini dezavantajlı tüm gruplara hizmet 

sunabilmek oluşturmaktadır. Ancak elbette yoksulluk problemi yalnızca yaşlılara, kadınlara, çocuklara hizmet sunarak 

değil yerel kalkınmanın sağlanması ile görünmez hale getirilebilecektir. Burada esas önemli olan yerel kalkınmanın 

istihdam ile sağlanabilmesidir. İstihdamın sağlanması ile birlikte kentte yaşayanlar asgari yaşam standardını onurlu bir 
şekilde sağlayabilecekleri gelir ve tüketim imkânlarıyla donatılacağından kentsel yoksulluğun ekonomik görünümü ve 

etkisi azalabilecektir. Ancak burada önemli olan husus sürdürülebilir bir istihdam sağlamaktır. Yani geçici çözümler ya 

da geçici bir istihdam değil kalıcı nitelikte hamleler yapılmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kurumlar arası iş birliği ve 

iş bölümü oldukça önemli olacaktır. Hizmet verilen kent iyice tanınmalı ve bu doğrultuda kentin sosyo-ekonomik, 
demografik, fiziksel ve coğrafi şartlarına uygun bir şekilde istihdam olanakları yaratılmaya çalışılmalıdır. Bu bağlamda 

yönetişim ilkesinin önemli olacağı muhakkaktır.  

Kentsel yoksulluk probleminin çözümünde yerel kalkınma odaklı istihdam sağlaması adımı atılmadan evvel sosyal 
belediyecilik anlayışının atabileceği en öncelikli adım çöküntü alanlarının kentsel dönüşüm projeleri ile dönüştürülüp 

sağlıklaştırılmasıdır. Bu dönüşüm sayesinde çöküntü alanlarında yaşayanların sosyal dışlanmalarının önüne geçilerek 

hem yoksulluğun sosyal ilişkilere etkisinin önüne geçilecektir hem de kentin gelişimine ayak uyduramayan ve kentin 
gelişimini yavaşlatan çöküntü alanlarının kente uyumu sağlanacaktır. Dönüştürme, iyileştirme ve uyumlaştırmayla 

birlikte bu yeni yapılandırılmış alanlar yatırım ve istihdam alanı yaratmak için çekici hale gelmiş olacaktır.  

Hulasaten kentsel yoksulluk kentin fiziksel, sosyal, ekonomik, toplumsal vb. pekçok boyutunu olumsuz olarak 

etkileyerek kentte çeşitli boyutlarda dengesizlik yaratmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışının ise kentte oluşan bu 

dengesizliklerin önüne geçerek iyileştirme ve uygulamaları ile hem kentsel yoksulluk probleminin çözümü noktasında 

hem de kentte huzur ve refahın sağlamasında önemli ve yerinde adımlar atabileceği görülmektedir. Ancak sosyal 
belediyeciliğin kentsel yoksulluk sorununun çözümünde başarılı olabilmesi için öncelikli olarak kenti iyice tanıması 

yani kentin sosyal doku haritasını tam manasıyla çıkartılması gerekmektedir. Bu şekilde kenti iyice tanıyıp unsurlarını 

belirledikten sonra kentteki yoksulluğu aşmak için adımlar atılmalıdır. 
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ÖZET 

Kökeni çok eski dönemlere dayanan dilencilik yüzyıllar boyunca devam etmiş toplumsal sorundur. 

Günümüzde birçok kentte meslek haline getirilerek sürdürülmekte ve kent güvenliğini tehdit etmektedir. 

Kent sakinleri dilencilerin sözlü veya fiziki eylemlerinden tedirgin olmakta ve güvenlik kaygısı 

duymaktadır. Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı dilenci 

kılığına girebilecek eşkıyaların olabileceği endişesi artmıştır. Alanya turizm açısından gelişmiş bir kent 

olduğundan özellikle yaz mevsiminde çok sayıda yabancı uyruklu ziyaretçinin uğrak yeridir. Bu özellik 

dilencilerin iştihanı kabartmakta ve kente çok sayıda dilenci gelmektedir. Daha çok kalabalık caddeleri 

mesken tutan dilenciler özelde yöre turizmini genelde ise kent güvenliğini tehdit etmektedir. 

Bu çalışmada dilenciliğin Alanya Kenti’nin güvenliğine etkileri incelenmeye çalışılmış, konu ile ilgili 

veriler anket ve anket yöntemi ile toplanmıştır. Dilencilerle karşı karşıya gelen insanlar müdahale 

edilmeksizin gözlemlenmiş ve daha sonra bu bunlardan gönüllü olanlara anket uygulanmıştır. Elde edilen 

veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak kent sakinleri dilencileri ihtiyaç sahibi kişiler olarak görmemekte, dilencilerden psikolojik 

baskı ve rahatsızlık duymaktadır. Bunun yanı sıra dilenciliği organize bir suç olarak görmektedirler. Bu 

algı kent güvenliğini zedelediğinden dilencilikle mücadele daha etkin hale getirilmeli ve bir önce gerekli 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dilencilik, Kent, Güvenlik. 

 

ABSTRACT 

Dating back to ancient times, beggary is a social problem that has continued for centuries. Today, it is 
maintained as a profession in many cities and threatens the urban safety. City-dwellers feel uneasy about 
verbal or physical actions of beggars and have a safety concern. There has been an increasing concern 
about potential bandits who may act like beggars due to the political developments in the world and in 
Turkey especially in recent years. As Alanya is a developed city in terms of tourism, it is visited by many 
foreign tourists especially in summer. This quality attracts beggars and draws them into the city in large 
numbers. Beggars who mainly settle in crowded streets threaten the local tourism in particular and the 
urban safety in general. 

In this study, it was tried to analyze the effects of beggary on the security of Alanya City and relevant 
data were collected with the questionnaire method. People encountering with beggars were observed 
without any interference and then questionnaire was applied to those who were voluntary. The data were 
analyzed and evaluated. 

As a consequence, city-dwellers do not consider beggars as people in need and they feel like they are 
psychologically oppressed and disturbed by them. On the other hand, they consider beggary as an 
organized crime. As this perception harms the urban safety, the struggle with beggary should be made 
more active and necessary legal arrangements should be conducted as soon as possible. 

Key Words: Beggary, Urban, Security. 
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1. GİRİŞ 

“Sosyal araştırmalarda hedeflerden biri de herhangi bir sosyal problemin anlaşılması ve çözümü için gerekli önerilerin 

geliştirilmesidir” (Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2015:22). “Dilencilik tarih boyunca devam eden, din, dil, ırk, bölge 

ayrımı yapmadan bütün toplumlarda rastlanılan toplumsal bir sorundur” (Öztürk, 2009:109). Ekonomik, sosyal, 
kültürel, coğrafi, tarihsel pek çok boyutu olan bu sorun farklı bilimsel disiplinler aracılığıyla araştırılmadığı literatür 

taraması sırasında fark edilmiştir. Konu, gazetelerin genellikle magazin sayfalarında ve çoğu zaman da dolgu haber 

niteliğinde ele alınmaktan öteye gitmemiştir (Vatandaş, 2002:171). 

Dilenciliğin ne zaman ortaya çıktığı konusunda bir fikir yürütmek çok zordur. “İnsanların çalışmak için yeterli iş 

gücünü bulamadığı ya da çalışabilecek imkânı olduğu halde daha kolay para kazanma anlayışı gibi çeşitli nedenlerle 

dilendiği bilinmektedir” (Kaya, 2009:141). “Anadolu coğrafyasında anlamı geçmişten günümüze değişmiş olmakla 

birlikte bütün dönemler boyunca dilenciler var olmuştur” (Özbek, 2009:17). Dilencilik, ülkemizde de her geçen gün 
daha da  artmakta ve yaygınlaşmaktadır (Karacoşkun, 2009:215).  

“Dilenciliğin en önemli sebebi ise fakirliktir” (Sarısaman, 2009:123). Yani dilenciliğin ortaya çıkmasında dilenen 
kişinin yaşamını sürdürebilmek için yeterli gelire sahip olmaması yatmaktadır. Diğer bir deyişle dilenciliğin arka 

planında muhtaç insanların toplumsal dayanışmayla ihtiyaçlarını gidermesi gibi makul bir gerekçe bulundurmaktadır 

(Çelebi, 2009:158). “Zaten İslam Dini’nde de diğer dinlerde de olduğu gibi inananlardan, muhtaç durumdaki din 
kardeşlerine yardım etmeleri, onlardan içine düştükleri zor anlarında birbirlerine yardımcı olmaları istenmektedir 
“(Düzbakan, 2009:81). “Bu haliyle gerçekten muhtaç durumda olanların yaşamını devam ettirebilmesi için toplumsal 

dayanışmanın yerine getirilmesi makul görülebilir” (Çelebi, 2009:158). “Yoksulluk nedeniyle dilenen kişiler bu işi 

yapmakta zorlanmakta, imkân ve fırsat bulduklarında kendi emekleri ile veya çeşitli kurum ve kuruluşların ekonomik 
desteği dilenciliği terk edebilmektedirler. Ancak tür insanlar yok denecek kadar azdır. Dilenciliği meslek edinmemiş 

olan bu insanlar dilenciliği tercih etmemektedirler” (Palabıyık, 2010:2). Oysa günümüzde yaygın olan dilenciliğin çok 

büyük bir kısmı yoksulluk kaynaklı olmayıp meslek olarak kabul edilmesiyle ilgili olduğu bilinmektedir (Birtek, 
2014:128). 

“Dilencilik mesleği mücadele edilmesi ve çözülmesi gereken bir psiko-sosyal vakadır. Eğer insanlar 
dilenciliği meslek edinmişlerse artık insan onuru denilen duyguyu köreltmişlerdir. Bu duygu, insanın 

dilenme ve isteme davranışına engel olan bir benlik duygusudur. Her birey, kendi manevi varlığını 

koruma içgüdüsüne sahiptir. Diğer adıyla “izzet-i nefs” duygusu dediğimiz bu duygu, insanın kendini 

sevmesi ile bağlantılıdır. Bunu kaybetmek, insanlar için pek çok olumsuz davranışı yapabilmeyi doğal 

hale getirecektir” (Karacoşkun, 2008:216). 

Yani dilenciler çoğu zaman ahlaki çöküntü içinde olan ve suçlu olarak kabul edilen kişilerdir. Kentlerin sürdürülebilir 

kılınmasında güvenlik asli unsurdur. Dilencilik de kent güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır. Bu 

sebeple dilenciliğin kentsel yaşamın dengesini bozma riski bulunmaktadır (Özer ve Yontar, 2013:243). 

“Dilencilikle mücadelenin dini, sosyolojik, kültürel ve eğitim boyutları olmakla birlikte, hukuki alanda da 
bu olgu ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde 

“dilenme” eylemi kabahat olarak düzenlenmiş ve Türk Ceza Kanunu’nun 229. maddesinde de 

“dilendirme” olarak tanımlayabileceğimiz eylem suç olarak kabul edilmiştir” (Birtek, 2014:123- 124).  

Dilenciliğin suç olmasının yanında, kentsel ve toplumsal güvenliği tehdit eden bir unsur olduğu bazı araştırmalarda dile 
getirilmektedir (Özer ve Yontar, 2013:237-249, Özer ve Yontar, 2009:247- 258).  

“Turizm talebi; ekonomik krizlere, siyasi gelişmelere, salgın hastalıklara, doğal afetlere, savaşlara ve terör olaylarına 
son derece duyarlı bir yapıya sahiptir” (Yılmaz ve Yılmaz, 2005:40). Turizm faaliyetlerinin oluşması için gerekli 

unsurlardan birisi güvenliktir. İnsan doğasının en önemli gereksinimlerinden birisi kendini güvende hissetme ihtiyacı 

olduğu için güvensiz koşullar altında turizmden bahsetmek oldukça zordur. “Bunun sonucu olarak da güvenlik ve 

emniyet konuları turizm talebinin tercihlerine etki eden faktörler arasındadır” (Bayhan ve Önlü Önen, 2016:2). 
Dilencilik, bir güvenlik sorunu olduğundan turistleri tedirgin eder. Türkiye turizminde önemli bir yere sahip olan 
Alanya’da dilencilik turizmi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca turistlerin satın alma tercihlerinin ve memnuniyet 

düzeylerinin belirlenmesinde en önemli unsurdan birisi turizm pazarının imajıdır. Turistik bölgelerin gelecekteki önemi 

büyük oranda bu imajla şekillenir (Akyurt ve Atay, 2009:3). Dilencilik, turizm pazarını olumsuz etkilemektedir. Bu 
durum pazara olan talebin azalmasına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
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2. KENT GÜVENLİĞİ VE DİLENCİLİK 

2.1. Araştırmanın konusu ve Önemi 

Bu çalışma, dilenciliğin kent güvenliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

Dilencilik, kent sakinleri için bir güvenlik sorunu olarak algılanmaktadır. Ülkemizde hemen her insanın farkında olduğu 

dilencilik sorunu, bilimsel disiplinlere konu olmaması, yani dilencilik üzerine geniş bir literatüre sahip olmamız 

çalışmanın yapılmasında etkili olan bir başka faktördür. Bu araştırma ile literatüre katkı sağlamak, kent güvenliği 

açısından temel bir sorunu gündeme getirmek ve buna çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Araştırma 

gelecekte yapılacak planlamalara kaynak olabilme özelliği ile önem arz etmektedir. 

2.2.Araştırmanın Metodolojisi  

Araştırmaya başlamadan önce problem belirlenmiş, buna dayalı araştırma modeli oluşturulmuş ve hipotezler 
belirlenmiştir (Şekil 1). Daha sonra hipotezlere yönelik anket formu hazırlanmıştır. Araştırma alanını Alanya şehir 

merkezi oluşturmaktadır. Araştırmada, amaca yönelik örneklem seçilmiştir. Önce dilencilere veya dilenilme eylemine 
maruz kalan insanlar katılımsız olarak gözlenmiş, daha sonra bu insanlardan gönüllü olanlara anket uygulanmıştır. Bu 

yöntem ile dilencilere maruz kalan insanlar katılımcı olarak seçilmiş dolayısıyla daha güvenilir bilgiler elde edilmiştir. 

Ancak sürenin kısa olması nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı olmuştur. Veri toplama yöntemi olarak kullanın anket üç 

bölümden oluşur. Birinci bölümde katılımcıya ait bilgiler, ikinci bölümde dilencilerle karşılaşılan yerler ve karşılaşılan 

dilenci sayısı, üçüncü bölümde dilencilerin kent sakinlerine ve kente etkileri yer alır (Ek 1). Anketler 11.07.2018 
tarihinde Çarşı Mahallesi’nde 13 katılımcıya, 13.07.2018 tarihinde Şekerhane Mahallesi’nde 7 katılımcıya ve 

14.07.2018 tarihinde Saray Mahallesi’nde 12 katılımcıya uygulanmıştır. Uygulanan anketler elektronik ortama aktarılıp 

imha edilmiştir. Bilgisayar programlarıyla analiz edilen veriler tablo ya da grafikler haline getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

H1 Kentsel gelişim ile dilenci sayısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

H2 Dilencilik ile güvenlik arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

H3Dilencilik ile kent imajı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H4 Kent güvenliği ile kent imajı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H5 Dilencilik ile sürdürülebilir kent arasından negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

H6 Kent güvenliği ile sürdürülebilir kent arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7 Kent imajı ile sürdürülebilir kent arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

2.3. Bulgular 

2.3.1. Katılımcıların Bilgileri 

Ankette katılan 32 katılımcının 29 tanesi Alanya’da ikamet eden, 3 tanesi ise Alanya’ya turist olarak gelmiş kişilerden 

oluşmaktadır. Bu katılımcıların 23’ü erkek 9’u kadındır. Hemen her yaş grubundan eğitim ve meslek düzeyinden 

katılımcılar ankette yer almaktadır. Katılımcılara ait bilgiler ayrıntılı olarak Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler 

KATILIMCILARIN BİLGİLERİ 

İkamet 
Alanya Diğer 

29 3 

Yaş 
< - 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45 - > 

3 3 6 4 4 3 9 

Cinsiyet 
Erkek Kadın 

23 9 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lis. Doktora 

1 3 18 3 6 0 1 

Meslek 
Esnaf Memur Çalışan Öğrenci 

16 2 9 5 

Kaynak: Anket Sonuçlarından Elde Edilmiştir. 

2.3.2.Dilencilerle karşılaşılan yerler ve dilenci sayısı 

Katılımcılar ait bilgiler alındıktan sonra katılımcılara dilencilerle en çok karşılaştıkları yerler sorulmuştur. Dilencilerin 
genellikler cadde veya sokaklarda, kutsal mekânlarda, iş yerlerinde ve yeme içme alanlarında dilendikleri anlaşılmıştır. 

Başka bir ifadeyle dilenme eylemi şehrin sosyal alanlarında, kalabalık mekânlarda yapılmaktadır. Çünkü bu alanlar 

dilencilerin daha kolay ve daha hızlı dilenebilecekleri yerlerdir. Bu özellikler gözlemler sonucuyla da teyit edilmiştir.  

Grafik 1. Alanya’da Dilenme Eyleminin Yapıldığı Yerler 

 

Kaynak: Anket sonuçlarından elde edilmiştir. 

Ankette katılımcılara, Alanya’da çarşıya çıktıkları herhangi bir günde karşılaşın dilenci sayısı sorulmuştur. Alınan 

cevaplar oldukça manidardır. Bütün katılımcılar çarşıda oldukları günlerde mutlaka dilencilerle karşılaştıklarını beyan 

etmişlerdir. Başka bir ifadeyle Alanya’nın işlek bir yerinde bir ya da birden çok dilenciyle karşılaşmak olasıdır. 

Genellikle esnaflar ya da çalışanlar bir günde 8’den fazla dilenci ile karşılaştığını belirtmişlerdir. Sadece bu rakamlar 

bile Alanya’da dilenciliğin ne denli önemli bir problem olduğunun göstergesidir. 

Cadde- Sokak 
27% 

Kutsal Mekan 
18% 

Konaklama 
Tesisi 

1% 

Ulaşım- 
Toplu Taşıma 

6% 

Tarihi ve 
Doğal Alanlar 

7% 

Yeme- İçme 

Alanları 
15% 

Gece 
Kulübü 

1% 

Alışveriş 

Mekanları 
5% 

İş Yeri 
20% 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

452 
 

 

Grafik 2. Alanya'da Bir Günde Karşılaşılan Dilenci Sayısı 

 

Kaynak: Anket sonuçlarından elde edilmiştir. 

 

2.3.3.Dilencilerin Kent Güvenliğine Etkileri 

Alanya kent sakinleri ve buraya gelen turistler dilenciliği sosyal bir sorun olarak görmektedir. Değil dilencilerin 

insanlardan bir şey istemesi, onların görülmesi bile insanlar tarafından olumsuz algılanmakta bu durum kent sakinlerini 
ve turistleri rahatsız etmektedir. Bunun yanı sıra kent sakinleri dilencilerin sözlü veya fiziki eylemlerinden tedirgin 
olmakta ve güvenlik kaygısı duymaktadır. Bu kentin yaşanabilir bir mekan olmasını olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla 

kent imajının bundan etkilenmesi özelde turizme genelde kentin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir.  

Kent sakinleri, dilencilerin dilenmeye maruz kalanlara fiziksel bir zarar verebileceğini düşünmemekle birlikte 
dilencilerin bulunduğu yerde bulunmak istememekte ve dilencileri görünce yollarını değiştirmektedirler. Çünkü kent 
halkı dilencileri gerçekten ihtiyaç sahibi kişiler olarak görmemektedir. Gözlemlerimiz sırasında da aç olduğunu 

belirterek dilenenlerin bir kısmına karınlarının tarafımızca doyurulabileceğini teklif etmemize rağmen bu teklifimiz 
kabul edilmeyip para istenmiştir. Bunlar dilenmeyi meslek olarak gören, insanların vicdanlarıyla oynayan ahlak 
yoksunu kişilerdir. Bu kişiler gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesini, içine düştükleri zor anlarında onlara 
yardımcı olunmasını da yok etmektir. 

 

Tablo 2. Aylar Göre Cezai İşlem Uygulanan Dilenci Sayısı 

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Cezai İşlem 
Uygulanan Dilenci 

Sayısı 
4 5 12 6 10 20 9 5 1 4 5 0 

Kaynak: Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
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Grafik 3. Dilencilerin Kent Sakinleri ve Kente Etkileri 

 

Kaynak: Anket sonuçlarından elde edilmiştir 

Alanya’da dilencilerle mücadelede kolluk kuvvetlerinin (polis, zabıta vb.) etkin ve yeterli olmadığı kent sakinleri ve 

turistler tarafından ifade edilmektedir. Bu da dilencilerin şehir merkezinde rahatlıkla dilenebilmesi anlamına 

gelmektedir. Ancak kolluk kuvvetleri de dilencilerinden usanmış durumdadır. Çünkü yakalanan dilencilere para cezası 

dışında herhangi bir yaptırım uygulanmadığından bu kişiler dilenmeye devam etmektedir. Yani dilencilerle etkin bir 
mücadele yapılamamaktadır. Özetle “toplumsal bir vakıa ve ciddi bir ahlaki sorun olan dilencilik suçu, yaygın işlenen, 

hemen her gün herkesin karşılaştığı bir suç olmasına karşın, bu suçla etkin bir biçimde mücadele edilmemektedir. Sık 

işlenmesine rağmen, suçun uygulaması yok denecek kadar azdır. Anılan sebeplerle, dilencilik kadim bir meslek haline 

gelmiştir” (Birtek, 2014:165). 

 

SONUÇ 

Dilencilik başlangıçta yoksulluk gibi makul bir gerekçeye dayandırılmışsa da günümüzde kamu düzenini tehdit eden ve 

ciddi suçlara zemin hazırlayan önemli sorun haline gelmiştir. Toplumsal bir sorun olan dilencilik kentlerde yaygın 

olarak görülmektedir. Kentlerde nüfusun fazla olması, başka bir ifadeyle kentlerin hızlı gelişimi bu durumu ortaya 
çıkarmıştır. Yani kentsel büyüme dilenci sayısını da artırmaktadır. Dilencilik yasalarımıza göre suçtur. İnsanlar 

kentlerde dilencilik ve diğer suçlardan dolayı huzurlu şekilde yaşayamamaktadır. Dilencilik suçu kent güvenliğini ve 

imajını olumsuz etkilemekte sürdürülebilir kent gelişimi engellemektedir.  

Kalabalık yerlerde karşılaşılan dilenciler daha çok ihtiyaç sahibi kişiler olmayıp, dilenciliği meslek haline getirmiş 

ahlaki sorunu olan kişilerden oluşmaktadır. Bu dilenciler insanların iyi niyetlerini istismar etmekte ve organize bir suç 

şebekesi şeklinde faaliyet göstermektedir. Kent sakinleri ve kent ziyaretçileri bu durumun farkında olup dilenci 

görmekten ve dilencilerin fiziksel ya da sözlü etkisinden rahatsız olmaktadır.  

Dilencilik suçunun her gün defalarca işlendiği Alanya’da bu suçla mücadele etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Meslek 
olarak dilencilik örgütlü bir suç olarak görülerek mücadele edilmesi gerekmektedir. Dilencilikle mücadelede resmi 

olarak emniyet güçleri ve zabıta teşkilatı görevli olsa da bu mücadeleyi fiilen büyük ölçüde zabıtalar yapmaktadır. 

Emniyet teşkilatında ve belediyelerde dilencilikle mücadele eden birimlerin araç ve personel yönünden daha donanımlı 

hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Kolay para kazanma yolu olarak yapılan dilenciliğin hiç kuşku yok ki dilenciye ekonomik getirisi fazladır. Toplumun 

bu konuda eğitilmesi ve bu şekilde kolay para kazanan kişilere kapılarını kapatması gerekmektedir. Bu konuda bilimsel 
çalışmalarla toplumun bilgilendirilmesi sorunu minimize etmede önemli bir adım oluşturacaktır.  

Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi dilencilik eylemini kabahat olarak düzenlemiştir. Ancak dilendirme ve örgütlü 

dilenme suçtur ve yargıya intikal eder. Gözlemler sırasında küçük çocukların dilendirildiği ve bunun örgütlü olduğu 

fark edilmiştir. Bu sorun araştırılıp ortaya çıkartılmalı ve suçlular yargılanmalı, dilencilik sorunun çözümüne yönelik 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Son olarak dilenciler arasında, sayıları az olsa bile, gerçekten muhtaç olan kişilere de 
rastlanmaktadır. Bu kişiler sosyal güvenlik kapsamına alınarak maddi açıdan desteklenmelidir. 
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ÖZET 

Bu araştırma, Karabük il merkezinde yaşayan orta yaş ve üstü bireylerin belediye tarafından verilen yaşlılara 
yönelik sosyal belediyecilik uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 

verileri, Belediyenin sosyal belediyecilik kapsamında verdiği hizmetlere ilişkin Karabük merkezde yaşayan 

200 orta yaş ve üstü birey ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çalışmada, belediye tarafından yaşlılara 

verilen sosyal hizmetlerden memnuniyet durumları, sosyal belediyecilik ile ilgili görüş ve düşünceleri, kent 

sorunlarına yönelik düşünce ve beklentiler araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ekonomik 

olarak gelir seviyesi düşük olanların yarısından fazlası belediyenin hizmetlerinden memnundur. Buna karşın 

cevaplayıcıların gelir seviyesi yükseldikçe memnuniyet düzeylerinin azaldığı bulunmuştur. Çalışmaya 

katılanların %43,7 si belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarından yararlandıklarını, söz konusu 

yardımların gıda, giyim, yakacak, sağlık gibi temel gereksinimlere yönelik olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 

cevaplayıcılar Karabük’te sosyal belediyecilik konusunda ki çalışmaları yetersiz bulduklarını ifade 

etmişlerdir. Sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişmişliği, toplumsal kalkınmayı gösterir mi sorusuna 

katılımcıların yarısından fazlası evet cevabı vermişlerdir. Sosyal belediyecilik çerçevesinde yaşlılarımıza ve 

toplumun her kesimindeki dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler bulunmakla birlikte yetersizdir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal Belediyecilik, Yaşlılar, Belediyecilik. 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the views of people who are at the middle ages and older people 
living in Karabük city center on social municipality practices for the elder people given by the municipality. 

Research data were collected by 200 middle-aged and older people living in Karabük city center regarding the 

services provided by the municipality within the scope of social municipality. All interviews are made face to 
face.  In this study, elder people’s pleasure which are taken social services by the municipality, opinions and 
expectations which are related to social municipality, thoughts and expectations for urban problems were 
investigated. According to the results of the survey, more than half of those with low income levels are 
satisfied with the services of the municipality. On the other hand, it was found that satisfaction levels 
decreased depending on the income level of the responders. 43.7% of the respondents indicated that the 
municipality benefited from social municipal applications and that the aid was related to basic needs such as 
food, clothing, fuel and health. In addition to these, the responders stated that they found the work on social 
municipality in Karabük is inadequate. More than a half of the participants answered yes to the question 
whether the development of social municipality services will show social development. In the framework of 
social municipality, although there are services which are related to elder people and disadvantaged groups in 
all segments of society, these are still insufficient. 

Key Words: Social Municipality, Elderly People, Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal belediyecilik konusu kavramsal olarak ele alındığında daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle refah devleti / sosyal 

devlet kavramlarına açıklık getirmek yararlı olacaktır. Bu anlamda sosyal devletle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında 

daha çok refah devleti kavramının kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda araştırmacıların bir kısmı bu iki 

kavramı birbirlerinin yerine kullanmaktadır. Anlam bakımından içermiş oldukları içerik her ne kadar benzerlik gösterse de 

refah devleti ve sosyal devlet kavramları literatürde genellikle refah devleti kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 
Bu iki kavramın ortaya çıkış kökenine bakıldığında, “sosyal devlet” kavramının Almanya kökenli bir Avrupa terimi olup 

Almancanın konuşulduğu Kıta Avrupa’sı ülkelerde, “refah devleti” (Welfare State) kavramının ise İngilizcenin hakim 

olduğu Kuzey Amerika ve bir kısım Avrupa ülkelerinde (Anglo–Sakson ülkeler) tercih edildiği görülmektedir (Serter, 

1994:36). Türkiye’ de ise “Sosyal Devlet” kavramı bu ikisini birleştiren bir anlamı çağrıştırmaktadır. Buna göre sosyal 

devlet, bir taraftan sosyal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlayan, diğer taraftan ise sosyal refahı yaygınlaştırmaya çalışan 

devlet olarak açıklanabilir ( Toprak ve Şataf, 2009:15).  

Refah devletinin toplum üzerindeki etkisini, bireylere ve ailelere, minimum gelir garantisi sağlamak, güvensizliği azaltarak 

bireylerin, belirli sosyal risklerin (hastalık, yaşlılık, işsizlik vb.) üstesinden gelmelerine onlara yardımcı olmak ve sosyal 

refah hizmetleri aracılığıyla, herkese en iyi standartlara sahip olabilme hakkı tanımak şeklinde özetlemek mümkündür 

(Özdemir, 2004:36). Bunun yanı sıra refah devletinin müdahaleci, düzenleyici ve geliri yeniden dağıtıcı olmak üzere üç 

temel özelliğe sahip olduğu belirtilmektedir (Durdu, 2009:43). 

Modern refah devleti, refah düzeyleri farklı bireyler arasında farklılıkları gidermeye çalışmakta ve orta bir sınıf oluşturmak 
amacıyla da özellikle düşük gelir gruplarının sosyo-ekonomik durumlarını değişik sosyal politika araçlarıyla iyileştirmeyi 

hedefleyerek, toplumda dezavantajlı konumda olan güçsüzleri, fakirleri ve yardıma muhtaç olan bireyleri koruyarak, 

ihtiyaçlarına cevap vermektedir (Seyyar, 2008:31).  Ayrıca refah devleti, yurttaşların sosyal durumlarıyla, ekonomik ve 

kültürel yönden refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı kendine görev bilen devlettir (Efe, 2008:4). 
Sosyal refahın ve sosyal politikanın sağlanmasında rol oynayan ve görev üstlenen kurumların başında hiç şüphesiz en etkili 

kuruluş kamu gücüne ve kamu erkine sahip olan devlet gelmektedir. Yerel yönetimler ise, kamu yönetimi sisteminin bir 

parçası olarak merkezi yönetimle birlikte sosyal politikaların sağlanmasında ülkeden ülkeye farklı düzeylerde olmakla 

birlikte tarih boyunca farklı görevlerde bulunmuşlardır (Aydın, 2008:37-38). Ülkemizde belediyeler, kendi sınırları 

içerisinde yaşayan birey, aile ve toplulukların üç ayrı kaynaktan gelen sorunları ile yakından ilgilenmek durumundadır.  

Bu kaynaklar; temelde toplumsal sistemin işleyişinden ve yapısından kaynaklanan ve özellikle büyük şehirlerde acil 

müdahaleyi gerektirecek boyutlara ulaşan yoksulluk, işsizlik, dilencilik, suçluluk ve benzeri sorunlar; belediyelerin kendi 

hizmet alanları içinde meydana gelen afetlerden dolayı zarar gören birey ve ailelerin karşılaştıkları sorunlar ve insanın 

doğasından gelen ve çevresel koşulların da etkisiyle somutlaşan çocuk, yaşlı ve engellilerin karşılaştıkları sorunlardır. 

Günümüzde belediyelerin sosyal belediyecilik olarak adlandırdıkları uygulamalar, bu üç kaynağın bileşiminden gelen 
sorunların çözümüne ilişkin çabalara ait olmaktadır (Ateş, 2009:92).  

Halkın yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler, “sosyal devlet” anlayışının bir gereği olarak, sosyal 

belediyecilik uygulamalarıyla kentte yaşayanların refah düzeylerini artırmaya, sosyal dengeyi kurmaya, sosyal barışı ve 

adaleti sağlamaya çalışarak yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olmaktadırlar. Sosyal devlet düşüncesinin yeniden 

şekillendiği günümüzde yerel yönetimler, ulusal düzeyden uzaklaştırılan sosyal politikalar için başvurulacak önemli bir 

konumda yer almaktadır. Günümüzde sosyal belediyecilik ve sosyal politikaların yerelleşmesi ile beraber özellikle sosyal 

hizmet ve sosyal yardım alanında belediyelerin fonksiyonlarının arttığı görülmektedir. Ülkemizde sosyal belediyecilik, 

kentlerde zor koşullarda yaşamlarını sürdüren tüm dezavantajlı grupların günlük ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak 

amacını taşımaktadır.  

Bu bağlamda ülkemizde sosyal belediyecilik hizmetleri adı altında yapılan faaliyetlerin çokluğuna bakıldığında hepsinin 

temelinde sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin olduğu görülmektedir. Belediyeler tarafından sunulan ve topluma maddi, 

sosyal ve psikolojik destek sağlamayı amaçlayan sosyal belediyecilik faaliyetleri, belediyenin büyüklüğüne, personel 
kalitesine, maddi durumuna, sosyal ve kültürel gelişmişliğine göre çeşitlilik göstermekle birlikte, bu hizmetlerin başında 

yaşlılara yönelik sosyal belediyecilik uygulamaları gelmektedir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ VE AMACI 

Yaşlılara yönelik olarak belediyeler birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlere bakıldığında belediyeler yardıma muhtaç 

olan yaşlıların barınması için huzurevi, yaşlılar yurdu, yaşlı bakım evleri, ücretsiz sağlık hizmetleri, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetleri, dolaylı gelir desteği, 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılar içinde serbest veya 

indirimli ulaşım kartları hizmeti vermektedir. Bazı belediyeler ise, huzurevlerinde yaşlılara yönelik geziler, hobi bahçeleri, 
el beceri kursları, kermesler ve diğer sosyal organizasyonlar düzenlemekte, böylelikle yaşlı kesimin sosyal hayat ile iç içe 

olmasını sağlamaktadırlar (Yıldırım ve Göktürk, 2008:251).   
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Ekonomik ve kültürel olarak çok gelişmiş belediyeler de çeşitli gönüllü kuruluşları ile birlikte yaşlılara yönelik olarak 
seminerler düzenlemesi, özel gün kutlamaları, sinema ve tiyatro davetleri gibi faaliyetler gerçekleştirmektedirler (Çiçek, 

2012:104).   

Yerel yönetim hizmetlerini yerinde gerçekleştiren ve yerel yönetimlerin en önemli birimi olan belediyelerin, sosyal 
alanlarda daha fazla hizmet üretmesi sosyal belediyecilik yaklaşımı açısından önemli ve gereklidir. Söz konusu sosyal 

belediyecilik faaliyetlerinden yararlananların memnuniyet durumlarının ortaya konulması bu tür faaliyetlerin devamlılığı 

açısından önem arz etmektedir.  

Bu araştırmada, Karabük il merkezinde yaşayan orta yaş ve üstü bireylerin belediye tarafından verilen yaşlılara yönelik 

sosyal belediyecilik uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma evrenini Karabük il merkezinde yaşayan bireyler oluşturmuştur. Karabük belediyesi tarafından sosyal 

belediyecilik çerçevesinde yaşlılara yönelik uygulanan çeşitli faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden gençlere göre 

daha çok haberdar olduğu ya da yararlanma olasılığı olduğu düşünülen kırk beş yaş üstü bireylerden 200 kişi araştırma 

örneklemini oluşturmuştur. 

Yapılmış araştırmalardan da yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla, gelişigüzel 

örnekleme yöntemi kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Anket formu kolay anlaşılabilir şekilde hazırlanmış olup, 

araştırmacılar tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından düz ve çapraz tablolar 

oluşturularak bulgular bölümünde verilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizleri ki kare testi kullanılarak, değişkenler 

arasındaki anlamlılık düzeylerine bakılmıştır. 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan düz ve çapraz tablolar halinde 
verilmiştir. Araştırmaya alınan 45 yaş üstü bireylerin %54,5’i 56 yaş ve üstünde, %48,5’i kadın, %80,0’i evli %65,5’i üç ve 

daha fazla çocuğa sahip, %76,0’sı ortaokul ve daha düşük eğitim almış, % 32,0’ si 1600 Tl altında gelire sahip ve %65,5’i 

kendi evinde yaşamaktadır (Tablo 1) 

Tablo 1. Araştırmaya Alınan Bireylerin Demografik Bilgileri. 

Demografik Bilgiler Sayı %  Sayı % 

Yaş 

 

45-55 91 45.5 

Eğitim 

Durumu 

Okuryazar 22 11.0 

56 + 109 54.5 İlkokul 76 38.0 

    Ortaokul 54 27.0 

Cinsiyet 
Erkek 103 51.5 Lise 36 18.0 

Kadın 97 48.5 Üniversite 12 6.0 

Medeni 

Durum 

Evli 160 80.0 

Gelir 
Durumu 

1600 ve altı 64 32.0 

Bekâr 40 20.0 1601-2500 74 37.0 

Çocuk 

Sayısı 

Çocuksuz 22 11.0 
2501 ve 

fazla 
62 31.0 

1-2 45 22.5 
Yaşadığı 

Ev 

 

Kendi evi 131 65.5 

3-4 102 51.0 Kira 55 27.5 

5 ve fazla 31 15.5 Yakınları 14 7.0 

Kaynak:Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Araştırma kapsamına alınanların %44.0’ ı sosyal belediyecilik uygulamalarından yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu 

faydalanmanın da %32.2’si konut (kira vb.) için para, %31.0’ı yakacak, %18,4’ü gıda yardımı şeklinde olduğunu, söz 

konusu yardımlardan yararlanmayanların %70,5’i faydalanmayı istediklerini ifade etmişlerdir (Tablo.2). 

Tablo 2. Belediye Uygulamalarından Yararlanma Durumu 

Uygulamalardan faydalanma durumu Sayı % 

Sosyal Belediyecilik 
Uygulamasından 

Faydalandınız mı? 

Faydalandım 88 44,0 

Faydalanmadım 112 56,0 

Toplam 200 100,0 

Faydalandıysanız 

neler? 

Gıda 16 18,4 

Yakacak 27 31,0 

Giyecek 1 1,1 

Eşya 6 7,0 

Sağlık 9 10,3 

Konut (kira vb.) için para 29 32,2 

Toplam 88 100,0 

Faydalanmadıysanız 

faydalanmak ister 
misiniz? 

Faydalanmak isterim 79 70,5 

Faydalanmak istemem 33 29,5 

Toplam 112 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Belediyenin verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalananların %52,3’ü bu hizmetlerden memnun, % 47,7 si ise 

memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Faydalanmayanların ise %60,7’si söz konusu hizmetleri yeterli bulmadıklarını ve 

memnun olmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo.3). Belediyenin verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma 

durumu arttıkça memnuniyet durumu da artmaktadır. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p< 0,05). 

Tablo.3. Belediyenin Verdiği Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden Faydalanma Durumuna Göre Memnuniyet. 

Belediyenin Sosyal Belediyecilik Uygulamalarından Faydalandınız mı? 

Belediyenin 
verdiği sosyal 
belediyecilik 

hizmetlerinden 
memnun 

musunuz? 

 Faydalandım Faydalanmadım Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Memnun 46 52,3 27 24,1 73 36,5 

Memnun değil 42 47,7 68 60,7 110 55.0 

Fikrim yok - - 17 15,2 17 8,50 

Toplam 88 44,0 112 56,0 200 100,0 

P=0,000 p<0,05             Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.  

Yaşlılara verilen sosyal hizmetlerden araştırmaya katılanların %53,0’ı memnun değildir. Konuya belediyenin verdiği sosyal 

belediyecilik hizmetlerinden faydalanıp faydalanmama açısından bakıldığında faydalananların %52,3’ü yaşlılara verilen 
sosyal hizmetlerden memnun iken, faydalanmayanların %58,0 memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir (Tablo.4). 
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Belediyenin verdiği sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma durumu arttıkça yaşlılara verilen sosyal hizmetlerden 

memnuniyet durumu da artmaktadır. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p< 0,05). 

 

Tablo 4. Belediyenin Verdiği Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden Faydalanma Durumuna Göre Yaşlılara Verilen 

Hizmetlerden Memnuniyet Durumu 

Belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma durumu 

Belediyenin 

Yaşlılara 

Verdiği 

Sosyal 
hizmetlerden 

Memnuniyet 

Durumu 

 Faydalandım Faydalanmadım Toplam 

 S % S % S % 

Memnun 46 52,3 28 25,0 74 37,0 

Memnun değil 41 46,6 65 58,0 106 53,0 

Fikri yok 1 1,1 19 17,0 20 10,0 

Toplam 88 100,0 112 100,0 200 100,0 

P=0,000 p<0,05                 Kaynak:Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırmaya katılanların yarısından biraz fazlası (%51,5) sosyal belediyecilik hizmetlerinin yaşlıları mutlu ettiğine 

inandıklarını belirtmişlerdir. Konuya belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma durumu açısından 

bakıldığında faydalananların %55,7’si, faydalanmayanların ise %48,2’si sosyal belediyecilik hizmetlerinin yaşlıları mutlu 

ettiğini düşünmektedirler (Tablo.5). Sosyal belediyecilik hizmetlerinin yaşlıları mutlu ettiğine inanma durumu ile 

belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 5. Sosyal Belediyeciliğin Yaşlıları Mutlu Etme Durumunun Belediyenin Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden 
Faydalanma Durumuna Göre Dağılımı. 

Belediyenin Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden Faydalanma Durumu 

Sosyal 
belediyecilik 

yaşlıları 

mutlu ediyor 
mu? 

 
Faydalandım Faydalanmadım Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Mutlu ediyor 49 55,7 54 48,2 103 51,5 

Mutlu etmiyor 20 22,7 33 29,5 53 26,5 

Fikrim yok 19 21,6 25 22,3 44 22,0 

Toplam 88 100,0 112 100,0 200 100,0 

P= 0,499 p>0,05                   Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (%49,5) sosyal belediyecilik anlayışının Karabük’te yeterince uygulanmadığını 

düşünmektedirler. Konuya belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma durumuna göre bakıldığında 

faydalananların %51,1 uygulandığını belirtirken, faydalanmayanların %58,9’u yeterince uygulanmadığını düşünmektedir 

(Tablo.6). Belediyecilik anlayışının yeterince uygulanması yönelik görüşler ile belediyenin hizmetlerinden faydalanma 
durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 
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Tablo 6. Sosyal Belediyecilik Anlayışının Uygulanma Durumunun Belediyenin Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden 

Faydalanma Durumuna Göre Dağılımı. 

Belediyenin Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden Faydalanma Durumu 

Sosyal 
belediyecilik 

anlayışı 

Karabük’te 

yeterince 
uygulanıyor 

mu? 

 
Faydalandım Faydalanmadım Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Uygulanıyor 45 51,1 27 24,1 72 36,0 

Uygulanmıyor 33 37,5 66 58,9 99 49,5 

Fikrim yok 10 11,4 19 17,0 29 14,5 

Toplam 88 100,0 112 100,0 200 100,0 

P=0,000 p< 0,0,5                 Kaynak:Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin %44,0’ı belediyenin verdiği sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yeterince 

ulaşmadığını belirtmişlerdir. Konuya belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerinden faydalanma durumuna göre 

bakıldığında ise faydalananların %33,0, faydalanmayanların %52,7’si belediyenin verdiği sosyal hizmetlerin ihtiyaç 

sahiplerine yeterince ulaşmadığı görüşündedir (Tablo.7). Bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) 

Tablo 7. Belediyenin Verdiği Sosyal Hizmetlerin İhtiyaç Sahiplerini Yeterince Ulaşma Durumunun Belediyenin Sosyal 

Belediyecilik Hizmetlerinden Faydalanma Durumuna Göre Dağılımı. 

Belediyenin Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinden Faydalanma Durumu 

Belediyenin 
verdiği 

hizmetler ihtiyaç 

sahiplerini 
yeterince 

ulaşıyor mu? 

 
Faydalandım Faydalanmadım Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Ulaşıyor 31 35,2 19 17,0 50 25,0 

Ulaşmıyor 29 33,0 59 52,7 88 44,0 

Fikrim yok 28 31,8 34 30,4 62 31,0 

Toplam 88 100,0 112 100,0 200 100,0 

P=0,004 p<0,05                   Kaynak:Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sosyal belediyecilik hizmetlerinden yararlananlar daha çok konut, para, yakacak ve gıda imkânlarından 

faydalanmaktadırlar. Bunun yanı sıra sağlık, giyecek ve ihtiyaç duydukları eşyalara ulaşmada da yardım almaktadırlar. 
Belediyenin sosyal belediyecilik çerçevesinde verdiği sosyal hizmetlerden faydalananlar genellikle memnundurlar, 

faydalanmayanlar ise memnun değildir. 

Yaşlılara verilen sosyal hizmetlerden araştırmaya katılanların yarısından fazlası memnun değildir. Yaşlılara verilecek 

sosyal hizmetlerin yaşlıları mutlu ettiğini düşünmektedirler. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (%49,5) sosyal 

belediyecilik anlayışının Karabük’te yeterince uygulanmadığını düşünmektedir. Belediyenin verdiği sosyal hizmetlerin 

ihtiyaç sahiplerine yeterince ulaşmamaktadır. 

Sosyal belediyecilik, insanların daha mutlu, huzurlu, güvenli ve refah seviyelerinin yüksek olması verilen bir hizmettir. 
Ayrıca toplumun kalkınması için de önemlidir. Sosyal belediyecilik ile verilen hizmetler insanların kendilerini topluma ait 

hissetmeleri için de önemlidir. Bu nedenle belediyeler eğitim, kurs, ayni ve nakdi yardım hizmetleri vermelidir. 
Belediyelerin verdiği bu hizmetlerle birlikte dezavantajlı kişi ve kişiler de topluma kazandırılır ve toplumda birliktelik 

oluşabilir.  
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Yaşlı bireyler toplumun yardıma en çok ihtiyaç duyan kesimlerinden birisidir. Gerek yaşlarında ötürü gerekse maddi 

durumların dolayı yardıma ihtiyaç duyarlar. Sağlık ve evde bakım hizmetleri yaşlıların en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerin 

başında gelir. Kimsesiz veya yatalak yaşlıların bakımı zordur. Hastaneye gitmekte sorun yaşarlar. Bu sebeplerden ötürü 

yaşlılara belediyeler ekstra hizmetler vermelidir. Ayrıca yaşlılar elden ayaktan düştükleri için kendilerini işe yaramaz 

görürler ve kendilerini toplumdan dışlarlar. Yaşlıları topluma adapte etmek için psikolojik destek hizmetleri verilmelidir. 

Belediyeler yaşlıları toplumla birleştirmelidir. Sosyal yaşam merkezlerinde yaşlılara yönelik kurs ve etkinlik 

düzenlenmelidir. Bu etkinlik ve kurslar halka duyurulmalı ve halkın katılımı teşvik edilmelidir. 

Sürekli değişen ve gelişen dünyada topluma ve çevreye ayak uydurmak zorundayız. İçinde yaşadığımız çevreyle uyumlu 

olursak birçok probleme de karşı koymuş oluruz. Toplumların iç içe yaşaması refahı ve huzuru arttırır. Genciyle yaşlısıyla, 

zenginiyle fakiriyle, engellisiyle kimsesiziyle tüm toplum bir arada olmalıdır. Bireylerin kendilerini veya başkalarını 

toplumdan dışlamaları hem kendilerine hem de başkalarına zarar verir. Dünyanın en huzurlu kentleri bir arada yaşamayı 

bilenlerin olduğu şehirlerdir. Belediyeler de insanların kaynaşmaları ve farklılıkları ortadan kaldırmaları için etkinlikler 
düzenlemelidir.  

Karabük ilinde olduğu gibi her ilimizde sosyal belediyecilik çerçevesinde yaşlılarımıza ve toplumun her kesimindeki 

dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler verilmekle birlikte yetersizdir. Söz konusu gruplara yönelik sosyal hizmetler tüm 

belediyelerimizde artırılmalıdır.  
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ÖZET 

Günümüzde yerel yönetimlerden beklenti ve isteklerin artmasına bağlı olarak yerel yönetimlerin farklı 

arayış ve yöntemlere başvurdukları bilinmektedir. Yerel yönetimler, yerel halkın ortak gereksinimlerini 

karşılamak üzere sosyal ve demokratik nitelikli kuruluşlar olmaları nedeniyle görev ve sorumluluk 

alanları da hızla genişlemektedir. Yerel yönetimler, son zamanlarda faaliyet alanlarının genişlemesine 

paralel olarak sorunların çözümüne yönelik mevcut kaynaklarını ve imkânlarını en etkili biçimde 

kullanma gayreti içindelerdir. Yerel yönetimlerden beklenen önemli hizmet alanlarından birisini sosyal 

belediyecilik kapsamında yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleri oluşturmaktadır. Sosyal belediyecilik ile 

sosyal hizmetlerin etkili bir şekilde halka ulaştırılması ve toplumun refah seviyesinin artırılması 

hedeflenmektedir. Belediyeler; sosyal hizmet faaliyetleri ile sosyal gelişim hususunda halkın sosyal 

eksiklik ve yetersizliklerini gidermekte; özellikle çaresiz ve zayıf konumdaki insanları korumayı kendine 

önemli bir görev ve rol saymaktadır. Bu çalışmanın esas amacı; sosyal belediyecilik ve sosyal hizmet 

kavramlarını bu kapsamda değerlendirmek ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda 

yürütmekte olduğu sosyal hizmet faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmektir. Çalışmada önce, sosyal 

belediyecilik ve sosyal hizmet kavramlarına ilişkin olarak çalışmanın kuramsal çerçevesi ortaya konmuş; 
sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılı (dahil) ile 2017 yılı (dahil) yılları arasındaki faaliyet 
raporları ve 2015 yılı (dahil) ile 2019 yılı (dahil) stratejik planları irdelenmiştir. İlgili veriler tablolar 
yoluyla değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sosyal Belediyecilik, Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Malatya 

Büyükşehir Belediyesi. 

ABSTRACT 

Curreently, it’s known that local governments have resorted to different approaches and methods 

depending on the increase of expectations and requests from local administrations. Due to the fact that 
local governments are social and democratic institutions in order to meet the common needs of the local 
people, their duties and responsibilities are expanding rapidly. Local governments have recently been 
striving to use their existing resources and opportunities in the most effective way to solve problems in 
parallel with the expansion of their field of activity. One of the important service areas expected from the 
local administrations is the social service activities carried out within the scope of social municipality. 
Social services effectively delivered to the public through social municipalities and the level of welfare of 
the society is targeted be increased. Municipalities; social deficiencies and inadequacies of the people in 
social service activities and social development; it is an important duty and role to protect people, 
especially who are desperate and weak. The main purpose of this study is; social municipalities and social 
services in this context and to examine and evaluate the social service activities carried out by the 
Malatya Metropolitan Municipality in the last for five years activity reports. Prior to the study, the 
relevant literature was searched in the theoretical framework of the study of social municipal and social 
services concepts; then The activity reports of the last four years between 2014 (inclusive) and 2017 
(inclusive) of Malatya Metropolitan Municipality and 2015 (inclusive) and 2019 (inclusive) strategic 
plans were examined comparatively. Relevant data have been discussed by interpreting them in terms of 
relations. 

Key Words: Local Government, Social Municipality, Social Service Activities, Malatya Metropolitan 
Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal belediyecilik, kimsesiz, yardıma muhtaç, yaşlı ve özürlülere dönük ekonomik desteğin yanında toplumun sosyal 

ve kültürel ilişkilerini geliştiren ve insanların refahı açısından çok geniş ölçekli görevleri içerisinde barındıran 
belediyelere yeni birtakım görev ve sorumluluklar yükleyen bir anlayıştır. Sosyal belediyecilikte amaç; insanların 

yaşam kalitesini artırmak, yardıma ihtiyacı olan kişilere destek olmak ve gençlerin geleceğe dair ümitlerini yeşertmek 

için belli kesimlere yönelik aktiviteler kazandırmaktır. Bundan dolayı günümüzde belediye yönetimleri, sosyal olma 

algılarını değiştirmek ve geliştirmek zorundadırlar. Özellikle sosyal belediyeciliğe ilişkin faaliyetlerde kaynakların 

kullanımı belediyeler için ayrı bir önem arz etmektedir.   

Sosyal belediyecilik anlayışının ödev ve sorumluluklarından biri de sosyal hizmet faaliyetleridir. Sosyal hizmetler, yerel 
yönetimlerin olmazsa olmaz görevleri içerisindedir. Bu tür hizmetler; eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlenme gibi yerel 

halkın temel ihtiyaçlarının yanı sıra özel ihtiyaç gruplarının da sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerdir. 
Sosyal hizmet alanları genel itibarıyla; gıda ve ilaç yardımı hizmetleri, ebeveyn-çocuk refahı hizmetleri, engelli bireyler 

ve yaşlı kişiler için yapılan hizmetleri ve yerel sınırlar içerisinde eğitim olanaklarının artırılması gibi birçok hizmet ve 

projeleri içermektedir. 

Çalışmada sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yerel yönetimlerin sosyal hizmet faaliyetleri üzerinde durularak 
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin en son yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleri ele alınmıştır. Malatya Büyükşehir 

Belediyesi’nin günümüzde sosyal hizmetler kapsamında en son yürüttüğü veya yürütmekte olduğu raporlar olarak 
“Faaliyet Raporları (2014-2017)”, “Performans Programları (2015-2018)” ve “2015-2019 Dönemi Stratejik Planı” 
incelenmiştir. İlgili veriler değerlendirilerek tablolar yardımıyla kısaca yorumlanmıştır. 

 

2. SOSYAL BELEDİYECİLİK VE SOSYAL HİZMET KAVRAMLARI 

Küreselleşme etkisini tüm dünyada hissettirdiği gibi ülkemizde de varlığını hissettirmektedir. Hızlı değişimlerin 

yaşanması, yerel yönetimlerin kendilerini yeniden tanımlamalarını gerektirmektedir. Yaşanan bu süreç, yerel 

yönetimlerin hem organizasyon yapılarında hem de yerine getirdikleri fonksiyonlarda reformların gerçekleştirilmesini 
kaçınılmaz kılmaktadır (Wollmann, 2018:3). Özellikle sosyal devlet anlayışındaki gelişmeler, belediyelerin sosyal 
faaliyet alanlarında daha aktif olmalarını doğurmaktadır. Ancak bu durum belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışını 

geliştirir iken; diğer taraftan belediyelerin sosyal alanlar için yaptığı harcamaların miktarını ise artırmaktadır. 

Sosyal belediyecilik; yerel yönetimleri sosyal alanda planlamaya ve düzenlemeye yönlendiren, kamu harcamalarıyla 

konutu, sağlığı, eğitimi ve çevreyi koruyan, işsiz ve kimsesizlere yardımı amaçlayan, sosyal dayanışmayı ve 

entegrasyonu bu sayede sağlayan ve sosyo-kültürel faaliyetlere ağırlık vererek yatırımlar ve politikalar üreten, zayıf ve 

çaresiz konumdaki insanların sosyal güvenliğini ve adaletini güçlendiren ve buna dayalı olarak yerel yönetimlerde 

sosyalleşme ve sosyal kontrol işlevlerini artıran bir modeldir (Akdoğan, 2002:35). Sosyal belediyecilik modelinde 
belediyeler, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği görev ve sorumlulukları daha hassas ve titiz bir şekilde yerine 

getirmek zorundadırlar. 

Bu kapsamda sosyal belediyecilik; belediyelerin sosyal işlevlerini artıran, sosyal hayat içerisinde aktif olmalarına imkân 

tanıyan ve sosyal devlet olma gereklerini yerine getirmek üzere belediyelere çeşitli sorumluluklar yükleyen bir 
anlayıştır (Adıyaman ve Demirel, 2011:116). Belediyeler, kendi sınırları içerisinde yaşayan insanların karşılaştıkları bir 

takım sorunlarla ilgilenmek durumundadırlar. Bu sorunları üç grupta ele almak mümkündür (Toprak ve Şataf, 2009:19-
20):(1). Büyükşehirlerde acil olarak önüne geçilmesi gereken yoksulluk, dilencilik, suçluluk ve işsizlik sorunları, (2) 
belediyenin kendi sınırları içerisinde ortaya çıkan afetlerden dolayı zarara uğrayan vatandaşların zararları, (3) 
çocukların, engelli ve yaşlı bireylerin sorunlarına dönük sosyal yardım hizmetlerini kapsamaktadır. 

Sosyal belediyecilik anlayışı bir taraftan belediyelerin sosyal fonksiyonlarını artırır iken; diğer taraftan sosyal hayat 

içerisinde aktif olarak işlev görmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda sosyal belediyeciliğin fonksiyonlarını şu şekilde 

saymak mümkündür (www.sosyalhizmetuzmani.org., 2018); 

 Rehabilitasyon, Sosyalleştirme ve Sosyal Kontrollerin Yapılması, 

 Toplumsal Kesimi Yönlendirmesi ve Kılavuzluk Etmesi, 

 Bireylere Yardım Etmesi ve Onların Çıkarlarını Gözetmesi, 

 Belediye-Halk Arası İletişimi Sağlaması, 

 Sosyal Tehdit Ortamını Ortadan Kaldırması, 

 Yerel Kesimlerde Yatırımlara Girişmesi. 

Sosyal belediyecilik kapsamında yukarıda sayılan fonksiyonlarından hizmet alan kesimleri ve bu kesimin öncelikli 

ihtiyaçları şu şekilde belirlenebilir (Pekküçükşen, 2004:461); 
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 Çocukların yeterli beslenmeleri için katkı sağlanması ve parkların düzenlenip, kreşler ve çocuk kulüpleri inşa 

edilmesi, 

 Gençlere yönelik spor kompleksleri ve zararlı madde kullanımlarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar 

yürütülmesi, 

 Kadınlar için meslek edinme kursları ve anne-çocuk sağlığı merkezlerinin hizmete sunulması, 

 Yaşlılar için huzurevleri ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ayni ve nakdi yardımlarda bulunulması, 

 Engelliler için sosyal alanların oluşturulması ve korunmalarına yönelik kolektiflerin kurulması, 

 Özel ihtiyaç grupları için organizasyonların düzenlenmesi, onlara psikolojik ve hukuki danışmanlık bürolarının 

açılmasıdır. 

Sosyal belediyecilik ile sosyal hizmet kavramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Aslında sosyal belediyecilik anlayışı ile 

belediyelere her şeyden önce birtakım sosyal hizmet görevleri yüklenmektedir. Aslında sosyal hizmet olgusu ülkelerin 

refah seviyesine ve sosyal ve ekonomik özelliklerine bağlı olarak farklı anlamlara gelebilmekte ve farklı içerikler 
kazanabilmektedir. En genel tanımıyla sosyal hizmet; çevresel veya yapısal durumlardan kaynaklı olarak, yardıma 

muhtaç kişilerin maddi, manevi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yaşam kalitesinin artırılması 

için yürütülen eylem ve işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Genç ve Barış, 2015:98). Ayrıca, sosyal hizmet 

kavramı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu’nun 3.maddesinde de 
tanımlanmıştır. Buna göre sosyal hizmet; “kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri 

dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal 

sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü”dür. 

Sosyal hizmetler, yoksul, fiziki veya zihinsel engelli kişilere ülke şartlarına göre yaşamını sürdürebilecek, insan 

onuruna uygun maddi ve manevi olarak onların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını tatmin edecek devlet ve gönüllü 

kuruluşlarca gerçekleştirilen hizmetlerdir (Aydın, 2008:29). Sosyal hizmetlere ilişkin yapılan bütün bu tanımlamaların 

sonucunda, sosyal hizmetlerin başlıca iki kesime dönük gerçekleştirildiği görülmektedir (Özkaran, 1993:67). Bu 
kapsamda sosyal hizmetler, ilk olarak ekonomik çıkmaz içerisinde olan yoksul kişilere yapılmakta; ikinci olarak ise, 
ekonomik açıdan zor durumda olmayan ancak kişisel sebeplerden kaynaklanan farklı hizmetlere ihtiyaç duyan 

vatandaşlara harcanan karşılıklı veya karşılıksız hizmetler olarak sunulmaktadır. 

Sosyal hizmetler kendine özgü bir takım özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin başlıcası şunlardandır (www.glastonbury-
ct.gov, 2016): 

 Sosyal hizmetler, ulaşılmak istenen hedefin ve toplum içerisinde yaşayan insanların maddi, manevi, kültürel, 

sosyal, sağlık vb. ihtiyaçlarını iyileştirmektir. 

 Sosyal hizmetler, hem toplumları hem de bireyleri sosyalleştirmenin yanı sıra toplumda yer alan dezavantajlı 

grupların sorunlarına çözüm üretmektir. 

 Sosyal hizmetler, sağlıklı ve daha iyi bir yaşam sürebilmeleri ve başkalarına bağımlı olmaktan kurtarıp kendine 

yetebilen bireyler oluşturabilme işlevlerini yerine getirmektir. 

 Sosyal hizmetlerin birinci derecedeki önceliği; insanın korunması ve desteklenmesidir. Bu kapsamda insanların 

gelişimlerine katkı sağlayacak rehabilitasyon hizmetleri, spor merkezleri, kütüphaneler, konut, eğitim ve sağlık 

türündeki ihtiyaçların karşılanmasına dönük alanlar oluşturmaktadır. 

 Sosyal hizmetler, toplumun kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı yoksul duruma düşmesi, fiziksel olarak 

veya ruhen eksiklikleri olan bireylerin çevreleriyle sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmeleri için devlet veya sivil 

toplum kuruluşları tarafından sunulan hizmetler bütünüdür (Ateş, 2009:92). 

 Sosyal hizmetlerde bireysel sorunların çözülmesi, aile içi ilişkilerin düzenlenmesi, sosyal planlamanın yapılması, 

eğitim sürecine katkıda bulunulması ve sosyal sorumluluk bilincinin harekete geçirilmesi gibi görevlerin olması, 
sosyal hizmetlerin en önemli özelliklerindendir. 
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3. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE BAŞLICA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

Tanzimat dönemi ile Türk idari tarihinde önemli değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. Tanzimat Fermanı sonrasında 

Türk idari sistemi yeniden yapılanmıştır. Modern anlamdaki kamu yönetiminin oluşması ve ilk belediye teşkilatlarının 

kurulması bu döneme denk düşmektedir. Sosyal belediyeciliğin karşılığı, gelişmiş batılı ülkelerde nitelendirildiği gibi 

Türkiye’de de “yerel sosyal refah devlet”, “sosyal refah devlet”, “refah belediyeciliği” kavramlarıyla aynı anlama 

geldiği söylenebilir. Cumhuriyet öncesi dönemde sosyal hizmetler, daha çok vakıflar aracılığıyla sunulur iken; 

Cumhuriyet dönemi sırasında sosyal belediyeciliğin kısmen kurumsallaşması ve yaygınlık kazanması 1970’li yıllar ile 

başlamıştır (Mermer vd., 2016:1305). Aslında sosyal belediyecilik kavramı, Türkiye’de ilk olarak özellikle 1973-1977 
dönemleri arasındaki belediyeleri ifade etmek için kullanılmıştır. Bu dönemde halk için aşevleri kuran, fırın açan ve 

vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılamaya çalışan belediyeleri tanımlamak için bu kavram tercih edilmiştir. 

Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışının zemininin hazırlanmasında 1990’lı yıllarda yaşanan gelişmelerin önemli 

etkisi olmuştur. Bu dönemde Refah Partisi, seçim kampanyası olarak kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere yaptığı 

yardımlar (ilaç, gıda ve giyecek yardımlarını yapması) ile partinin özellikle yoksul kesimindeki kişilerin oylarını almış 
ve seçimi kazanmıştır. Refah partisinin bu türdeki sosyal yardımlarına seçim sonrasında da devam etmesi diğer 

partilerin de ilgisini çekerek, partilerin önemli bir propaganda aracı haline gelmiştir (Şataf ve Mermer, 2017:24). 
Türkiye’de sosyal belediyeciliğin gelişiminde ivme kat ettiği diğer bir dönem ise, 2000’li yıllardır. Kamu yönetiminin 

yeniden dizayn edilmesi gerektiği tartışmalarının yaşandığı bu dönemde, yeniden yapılanmanın önemli bir sacayağını 

da yerel yönetimler oluşturmaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimlerin kurumsallaşması ve dönüşümünde yaşanan 

gelişmeler sosyal belediyecilik alanında önemli katkılar sağlayacaktır. 

Sosyal devlet anlayışı Anayasal dayanağını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinden almaktadır. Buna göre; 

devletin temelinde toplumda huzur, dayanışma ve adaleti esas alan, insan haklarına dayalı demokratikliği, laikliği ve 

aynı zamanda sosyal hukuk devletini öngören ilkeler yer almaktadır. Sosyal belediyeciliğe ilişkin düzenlemeler, mevcut 
kanunlarda da bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal belediyecilik uygulamalarının hukuki zeminini 5393 

Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu oluşturmaktadır (Berkün, 2017:588). Söz konusu 
kanunların yanı sıra 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda da sosyal politikalara yönelik düzenlemeler yer almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti yerel yönetimlerinde, sosyal belediyecilik kapsamında yapılan sosyal hizmet faaliyetlerini şu 

şekilde belirtmek mümkündür (Uçaktürk vd., 2010): 

 Yardıma muhtaç kadınların, evsizlerin ve kimsesiz çocukların barınma gereksinimlerini karşılamak, 

 Yaşlılar için huzur evleri tahsis etmek, 

 İl dışından gelen hasta yakınları için, hastane yakınlarında misafir konuk evleri inşa etmek, 

 Sağlık merkezlerinin ve sağlık ocaklarının kapasiteleri geliştirilerek, maddi zorluk içerisinde olan kent halkına 

gerekli medikal ve ilaç yardımı sağlamak, 

 Gıda, giyecek, yakacak ve eğitim malzemesi yardımlarında bulunmak, 

 Yaşlıların ve engelli bireylerin yeniden topluma kazandırılabilmeleri için sosyal merkezler açmak, 

 Fakir ve yaşam mücadelesi içerisinde olan düşük gelirli kişiler için aşevleri kurmak, 

 Meslek edinme kurslarını hizmete sunmak, 

 Ebeveyn-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesine dair danışmanlık hizmetleri sunmak, 

 Ekmek fabrikaları ve tanzim satış marketleri kurmak, 

 Park, bahçe ve orman türünden yeşil alan miktarını artırmak, 

 Spor, sanat ve kültür merkezleri açmaktır. 

Görüldüğü üzere sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirilen sosyal hizmetlerin hedef kitlesi, düşük gelirli 

kesimler olabileceği gibi orta ve üst sınıftaki kesimlerde olabilmektedir. Sosyal hizmetler, sadece dar gelirli yoksul 
kesimlere değil; aynı zamanda yoksul olmayıp çaresiz ve yardıma muhtaç kesimlere de yapılmaktadırlar. 
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4. MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 
KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ 

Malatya Büyükşehir Belediyesi, önceden belirlediği hedeflerine paralel olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası 

seviyede üretmiş olduğu projeler ile kentin eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda gelişimini sağlamak için çeşitli 

faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi kendisine bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı birimi aracılığıyla Evde Bakım Merkezleri, Aşevleri, Gençlik Merkezleri ve tıbbi malzemelerin temin 

edilmesi gibi hizmetleri sunmaktadır (www.malatya.bel.tr, 2018). 

Bu hizmetlere ilişkin olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi; Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sosyal Alanlar/Tesisler, 

Evde Bakım Hizmetleri, İşitme ve Görme Engellilere İlişkin Kütüphaneler, Engelliler İçin Danışma Merkezleri, Eğitim 

Hizmeti veren Merkezler, Kimsesiz Çocuklara Yönelik projeleri uygulamaktadır. Ayrıca Malatya Büyükşehir 

Belediyesi, kurduğu aşevlerinde ihtiyaç sahibi bireylere yemek yardımında ve kentin farklı bölgelerinde çorba 
ikramlarında bulunmaktadır. Ramazan ayında ise, belirli alanlarda kurduğu iftar çadırlarında iftar yemekleri 
vermektedir. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi sunmuş olduğu sosyal hizmetler içerisinde ayrıca danışmanlık hizmetleri de 

bulunmaktadır. Bu kapsamda ebeveyn-çocuk ilişkilerini düzenleyebilmek için sosyal hizmet uzmanları ve aile 

danışmanları vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Ayrıca engelli bireylere kendi hukuki haklarını 

öğrenebilmeleri için ücretsiz hukuk danışmanlıkları sağlamaktadır. 

Sosyal hizmet uygulamaları içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise; 

öğrencilere yönelik yapılan yardımlardır. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere her 

yıl giysi yardımı yapmakta ve engelli öğrencilere okullarına gitmeleri için araç temin etmektedir. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik kapsamında yürütmüş olduğu sosyal hizmet faaliyetlerine 
ilişkin ilgili faaliyet raporları, performans programları ve stratejik planı incelendiğinde, yapılan hizmetlerin ne kadar 

kişiye ulaştırıldığı ve bu hizmet sonunda ne kadar harcamanın yapıldığı veya bunun için ne kadar bütçenin ayrıldığı 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Tablo 1. Sosyal Hizmetler İçin Yapılan Harcamalar (Sağlık Hizmetleri Dâhil) (2014-2017) 

HARCAMALAR 2014 2015 2016 2017 

Net Ödenek 13.364.700.000 11.998.565.35 9.295.000.00 8.690.000.00 

Harcanan (TL) 9.701.994.10 8.395.489.60 6.712.808.01 5.984.817.10 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2014-2017 Faaliyet Raporları) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi (B.Ş.B)’nin 2014-2017 yılları arasındaki dört yıllık dönemde sosyal hizmet faaliyetleri 
için ayırdığı harcayabileceği para (net ödenek) ve harcadığı tutarlara bakıldığında (tablo-1), yıllar itibariyle her iki 
kalemde ciddi düşüşlerin olduğu görülmektedir. Ancak Malatya B.Ş.B.’nin sosyal hizmet faaliyet harcamaları için 

hesaplamış olduğu bütçe miktarını yıllar itibarıyla ihtiyatlı bir şekilde ve kapasitesinin yarısından fazlasını harcamış 

olduğu anlaşılmaktadır. Tabii ki, bu tür ödeneklerin artırılması ve daha fazla sosyal hizmet harcamaları için 

kullanılması, kentin zayıf ve güçsüz konumdaki kesimlerini daha çok koruyacak ve onların gelişimine daha çok katkıda 
bunulacaktır. 

Tablo 2. Sosyal Hizmet Yardımı Yapılan Kişi Sayısı ve Miktarları (2014-2017) 

KİŞİ SAYISI VE YARDIM TUTARLARI 2014 2015 2016 2017 

Yararlanan Kişi Sayısı 113.757 143.534 118.525 134.116 

Yapılan Yardım Tutarı (TL) 4.263.500.27 4.627.534.42 4.563.259.00 4.721.941.07 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2014-2017 Faaliyet Raporları) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Malatya B.Ş.B.’nin 2014-2017 yılları arasında sosyal hizmet yardımı yapılan kişi sayısı ve yapılan toplam yardım 

miktarları incelendiğinde (tablo-2), yardımların niceliğine ilişkin genelde çok ciddi farklılıkların olmadığı, ancak 
yardım sayıları ve tutarlarının bazı yıllar artıp azaldığı anlaşılmaktadır. 2016 yılı hariç, sosyal hizmet yardımlarından 

yararlanan kişi sayıları ve yapılan sosyal hizmet tutarlarında bir azalış olmamıştır. Gerçi 2017 yılında sosyal hizmet 

yardımlarının tutarı 4.2 milyon TL’den 4.7 milyon TL’ye çıkarak son dört yılda en üst düzeye ulaşmıştır. Buna karşılık 
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sosyal hizmet yardımlarından yararlanan kişi sayısı, aynı şekilde artmamış; bilakis 2017 yılında bu hizmetlerden 

yararlanan kişi sayısı (134 bin), 2015 yılındaki yararlanan kişi sayısından (144 bin) daha az olmuştur (tablo-2). Sosyal 
Yardımlar Şube Müdürlüğüne yapılan başvurular da ise, bu yardımların 1. Dereceli ihtiyaç sahiplerine her ay, 2. 

Dereceli ihtiyaç sahiplerine üç ayda bir,  3. Dereceli ihtiyaç sahiplerine yardımın çıktığı tarihte bir defa, takip eden 

Ramazan aylarında bir defa olmak üzere verildiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 3. Nakdi Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı ve Tutarı 

 2014 2015 2016 2017 

Kişi Sayısı 690 512 528 397 

Tutar (TL) 468.064.090 376.093.11 400.563.80 239.077.00 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2014-2017 Faaliyet Raporları) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Malatya B.Ş.B.’nin sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında sunmuş olduğu nakdi yardımlar ele alındığında (tablo-3), bu 
hizmetten yararlanan kişilerin sayısında her geçen yıl düştüğü ve buna bağlı olarak nakdi yardım tutarının ise azaldığı 
görülmektedir. Yardım alan kişi sayısı, 2016 yılında sadece 16 kişi artmış ve nakdi yardım tutarında ortalama 24.000 

TL’lik artış olmuştur. Buna karşılık 2017 yılında yardımlarda ciddi düşüşler yaşanmıştır. Nakdi yardımlardan 

yararlananlar 2014 yılında 690 kişi iken; bu sayı 2017 yılında 397 kişiye düşmüştür. Aynı şekilde nakdi yardımlar 2014 

yılından 2017 yılına kadar 468 bin TL’den 239 bin TL’ye gerilemiştir (tablo-3). Bu durum nakdi yardımlardan 

yararlanan kişi sayısının düşmesi, kent içinde ihtiyaç sahibi insan sayısının giderek azaldığı şeklinde ilk bakışta 

düşünülse de, Malatya B.Ş.B.’nin sınırları içinde yaşayanların nüfusunun sürekli artmasına ve kente göçün fazla 

olmasına rağmen, bu yardımların Malatya B.Ş.B. tarafından azaltıldığı şeklinde de yorumlanabilir. 

Tablo 4. Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Göçmen Sayısı ve Tutarı 

 2014 2015 2016 2017 

Göçmen Sayısı - 1.600 2.050 4.500 

Yardım Miktarı (TL) - 143.015.46 124.610.86 178.410.58 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2014-2017 Faaliyet Raporları) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Sosyal hizmetlerden yararlanan göçmen sayısı ve yapılan harcamalara bakıldığında (tablo-4), Malatya B.Ş.B.’nin 
sadece yerel halkı değil; aynı zamanda kente göç eden göçmenlere de sosyal hizmetler kapsamında yardımların 

genellikle artarak devam ettiği görülmektedir. 2016 yılında 2015 yılına göre nakdi yardım miktarı kısmen düşmüşse de 

özellikle 2017 yılı itibarıyla Malatya BŞB, Malatya’da ikamet eden Halep’ten göç edenlere 29.045.40 TL tutarında 500 

gıda kolisi, Bayırbucak Türkmenlerine 107.596.20 TL tutarında 3.500 yardım paketi ve Irak Depremzedelerine 

41.774.20 TL tutarında 500 gıda kolisi temin etmiştir (Malatya B.Ş.B. Faaliyet Raporu, 2017). 

Tablo 5. Malatya B.Ş.B. Stratejik Planında Sosyal Hizmet Faaliyetleri (2015-2019) 

 Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmet 

Faaliyetleri 
Ebeveyn-Çocuk Eğitimi ve 

Danışmanlık Hizmetleri 
Eğitime Yönelik Sosyal 

Hizmet Faaliyetleri 

Miktarı 

 42 Adet Kişisel Gelişim Mekânları 
 13 Adet Mesleki Kurslar 
 3 Adet Spor Alanı 
 “Kadın Dostu Kentler” Projesi ile 

Yardıma İhtiyacı Olan Kadınların 

Desteklenmesi 
 Kent içi Gezi Turları. 

 Aile ve Sosyal İşler Şube 

Müdürlüğü’ne Başvuru Yapan Her 

Bireye Ücretsiz Danışmanlık 

Hizmetleri Vermek. 
 Her Yıl 100 Mahallede Aile İçi 

İletişim Seminerleri Düzenlemek. 

 Eğitim Kalitesini Artırmak 

İçin Kurslara 6600 

Öğretmen Tayin Edilmiştir. 

 Eğitim-Öğretim Metodlarını 

Geliştirmek İçin 3 Adet 

Tesis Kurulmuştur. 

Harcama (TL) 300.000.00 250.000.00 1.100.000.00 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2015-2019 Stratejik Planı) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Malatya B.Ş.B. 2015-2019 dönemi stratejik planında sosyal hizmetler alanında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve bu 

faaliyet alanları için yapmış olduğu harcamalara bakıldığında (tablo-5), eğitime yönelik sosyal hizmet faaliyetleri için 

daha fazla harcama yaptığı anlaşılmaktadır. Aile ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmekte olan 

kadınlara, çocuklara ve ebeveynlere yönelik sunulan sosyal hizmetlerin eğitim alanına kıyasla düşük olduğu göze 

çarpmaktadır. Kadınlara ve ebeveynlere ilişkin sunulan sosyal hizmet alanının biraz daha genişletilmesinde yarar vardır.  
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Yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ilişkin sosyal hizmetlere bakıldığında (tablo-6), gıda yardımındaki sosyal hizmet 

türü ilginç görünmektedir. 2015 yılında 27.033 kişiye yardım sağlanır iken; 2016 yılında bu sayı (5.036’ya) önemli 

oranda düşmüş, ancak hizmet için yapılan harcamalarda önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu azalışın nedeni; Malatya 

B.Ş.B.’nin 2016 yılında hayata geçirmiş olduğu “elektronik kartlı sisteme geçiş” uygulamasına bağlanabilir. Bu şekilde 

gerçek ihtiyaç sahiplerinin muhtaçlık dereceleri belirlenerek, gıda-ekmek ve çeşitli yardımlar yapılmaya devam 

edilmiştir. Elektronik kartlı sisteme geçiş ile sosyal hizmet yardımlarının daha etkin bir şekilde dağıtılması sağlanmıştır. 

Ayrıca büyükşehir belediye idaresi, “huzur eve gezi programları” düzenleyerek, huzur evinde yaşayan yaşlı bireylere 

yemek ikramında bulunmuştur. 

Tablo 6. Yoksul ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Yönelik Yapılan Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

Hizmetin 
Türü 

2015 2016 2017 2018 

Kişi Tutar (TL) Kişi Tutar (TL) Kişi Tutar (TL) Kişi Tutar (TL) 

Gıda 
Yardımı 

27.033 2.316.132.00 5.036 2.382.260.00 5.236 2.306.850.00 31.500 2.900.000.00 

Ekmek 
Yardımı 

(Adet) 
2.823.475 1.711.025.85 2.605.437 1.578.894.82 2.544.392 1.747.488.42 3.150.000 2.310.000.00 

Yol Yardımı 400 22.813.00 356 21.095.00 255 19.049.50 600 36.000.00 

Çorba 

İkramı 
60.000 38.880.00 73.500 51.597.00 74.250 56.133.00 90.000 76.500.00 

Nikâh 

Yardımı 
16 - 17 - 19 - 30 - 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2015-2018 Performans Programı) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerine ilişkin yürütülen sosyal hizmetlere bakıldığında (tablo-7), Malatya B.Ş.B., Sağlık İşleri Genel 

Müdürlüğüne başvuruda bulunan fakir ve mağdur oldukları tespit edilen vatandaşlara 5393 sayılı Belediye Kanunun 

14.maddesinin a fıkrasına istinaden Sağlık Polikliniği olarak hizmet sunulmaktadır. Malatya B.Ş.B’nin hasta kişilere 

temin etmiş olduğu ilaç sayısında ve bu ilaçlar için harcamış olduğu miktarlarda her yıl artışların olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak Malatya B.Ş.B.’si sağlık hizmetleri kapsamında yalnızca ilaç yardımlarında bulunmamaktadır. 

Bu kapsamda, polikliniklerde diş muayenesi ve çekimi, ücretsiz ilaçlar, glütensiz gıda yardımlarında da bulunmaktadır. 

Tablo 7. Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

 2014 2015 2016 2017 

İlaç (Kutu) 45.641 51.875 42.791 44.399 

Tutar (TL) 709.163.00 854.110.20 1.028.990.00 1.115.847.48 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2014-2017 Faaliyet Raporları) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Ücretsiz sağlık hizmeti, ilaç yardımları ve projelerin toplam maliyeti 2014 yılında, 1.251.746.00 TL, 2015 yılında, 

1.781.677.78 TL, 2016 yılında 2.527.747.16 TL ve 2017 yılında ise 2.687.723.07 TL’dir. Ayrıca, 2017 yılı itibariyle 
Malatya B.Ş.B. Suriyeli mülteciler, huzurevi, cezaevi ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların 

tedavilerinde kullanılmak üzere yaklaşık maliyeti 1.232.131.59 TL olan 37.918 kutu ilaç hibe edilmiş olup, toplam ilaç 

maliyeti 2.347.979.07 TL’lik sosyal hizmet yardımı harcamasında bulunmuştur (Malatya B.Ş.B. Faaliyet Raporu, 2014-
2017). Tablo-7’ye bakıldığında, 2014-2017 döneminde Malatya B.Ş.B’nin ilaç yardımları miktar olarak azalmışsa da 

bunun TL cinsinden miktarı artmıştır.  

Gerçi, Malatya Belediyesi’nin 2003-2009 döneminde yaptığı sağlık hizmetlerine bakıldığında da belediyenin zaman 
içerisinde kimi sağlık hizmetlerinden kısmen, kimisinden ise tamamen çekildiği saptanmıştır. Bunun en temel nedeni 
olarak yoksul ve yardıma muhtaç kesimlerin sağlık hizmetlerini giderek belediye yerine diğer sağlık kuruluşlarından 

almaya başlaması görülmektedir (Önen, 2010:83). Ancak belediyelere yoksul ve yardıma muhtaç insanların sağlık 

hizmetlerinde kimi önemli yetki ve ayrıcalıkların verilmesi, bu konuda merkezi yönetimin yükünü önemli ölçüde 
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hafifleteceği kuşkusuzdur. Sağlık hizmetlerinin tamamen merkezileştirilmesi, aslında sağlık sorunlarının çözümünü 

büyük ölçüde kolaylaştıracağına, aksine sorunun daha da içinden çıkılmaz hale dönüşmesine neden olabilir. Hatta 

bundan dolayı sağlık hizmetlerinde yoğun bir hantallaşma ve kırtasiyecilik bile başlayabilir.  

Tablo 8. Engellilere, Yaşlılara, Çocuklara ve Gençlere İlişkin Sosyal Hizmet Faaliyetleri 

Engellere Yönelik Sosyal Hizmetler Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmetler 

 E-KPSS Kursları, 

 Çeyiz Ürünleri Hazırlama, 

 KOSGEB Girişimcilik Kursu, 

 Stilistik Eğitim Kursu, 

 Bilgisayar Programcılığı, 

 Bilgisayar İşletmenliği, 

 Nikâh Şekeri Hazırlama, 

 Kadın Üst Giysileri Hazırlama Kursu, 

 Atletizm, Bocce ve Dart Eğitimleri, 

 Engelliler Sarayı, 

 Engellilere Özel Spor Merkezleri, 

 Medikal Malzeme Yardımları, 

 Engelli Farkındalık Fuarı Organizasyonu, 

 “Güngörmüşler Konağı” Projesi, 

 Otizmli Çocukların Takibini Kolaylaştırmak İçin 

“Kişi Takip” Projesi. 

 “Baştacı”, Projesiyle evde Yaşlı 

Bakım Hizmetleri, 

 “Gönül Kazan” Projesiyle Yardıma 

Muhtaç Yaşlılara Yardımların 

Yapılması, 

 “Kart 44” Uygulaması ile Esenlik 

Süper Marketlerinde İndirimli 

Alışveriş, 

 Ücretsiz Toplu Taşıma 

Hizmetlerinden Yararlanma, 

 Ücretsiz Sağlık Hizmetleri, 

 “Yalnız Değilsiniz” Projesi 

 

 Hoş Geldin Bebek Projesi Kapsamında Hediye 

Paketi Dağıtımları, 

 “Keşke” Projesiyle Kimsesiz Çocukların Hayallerini 

Gerçekleştirme Çalışmaları, 

 Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 

 Çocuklar İçin Mini Kütüphaneler, 

 Bisiklet Yolları, 

 “Sanat Adası” Projesi, 

 Planetaryum ve Bilim Merkezi, 

 Semtler Arası Sportif Turnuvalar Düzenlenmesi, 

 Her Yıl Başarılı Öğrencileri Ödüllendirmek ve 

Okuma Festivalleri Düzenlemek, 

 Gençlerin Sanatsal Yeteneklerini Geliştirebilmeleri 

İçin Düzenlemiş Olduğu Dans, Müzik, Resim vb. 

eğitimler 

 Suriyeli Çocukların İhtiyaçların Karşılanması İçin 

“44 Günde 44 Tır” Projesi. 

Kaynak: Malatya B.Ş.B.'nin Verilerinden (2014-2017 Faaliyet Raporları ve Performans Programı) yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 

Malatya B.Ş.B’nin engelli bireylere, yaşlı kişilere, çocuklara ve gençlere yönelik çok çeşitli sosyal hizmet faaliyetleri 
söz konusudur. Malatya B.Ş.B.’nin engellilere, çocuklara ve gençlere ilişkin yürütmüş olduğu sosyal hizmet 
faaliyetlerinin çeşitliliği, yaşlılar için sunulan sosyal hizmet faaliyetlerine kıyasla fazladır (tablo-8). Bu çerçevede 

yaşlıların sosyal rahatsızlıklarını gidermek ve onların toplumsal uyumlarını kolaylaştırmak adına yaşlılara yönelik 

sosyal hizmet alan ve projelerinin artırılması da ayrı bir önem arz etmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Belediyeler, imar, su, temizlik ve ulaşım gibi klasik yerel hizmet sunumlarının yanı sıra, sosyal hizmet ve sosyal yardım 
alanlarında da faaliyetlerini yoğunlaştırması günümüzde zorunlu bir hale gelmiştir. Sosyal belediyecilik anlayışı, esas 
itibariyle kentlerde zor yaşam koşulları içerisinde olan vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan 
temel hizmetlerin karşılanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sosyal 
belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimlerden sosyal hizmet ve sosyal yardım alanları kapsamında giderek daha çok 

beklenmektedir.  

Sosyal belediyeciliğin daha çok toplumun kültürel, sosyal ve eğitim gibi sürekli ihtiyaç duyduğu alanlara hizmet 
vermesi şeklinde düşünülmesi, yerel yönetimlerin sosyal hizmet götürdüğü hedef kitle grubunun yaşlılar, engelliler, 

çocuklar, gençler ve yardıma muhtaç kimselerden oluşmasına neden olmaktadır. Belediyelerin bu türdeki alanlarda 

etkin ve verimli bir şekilde sosyal hizmet sunabilmesi, kuşkusuz belediyelerin yeterli miktarda bütçeye sahip olmasına 
ve gelişmiş altyapısının bulunmasına bağlıdır. Eğer merkezi yönetim yerel yönetimlere, sosyal hizmetlerini 

karşılamaları için yeterli ödenek ayırmıyorsa bu hizmetler büyük ölçüde sekteye uğrayacaktır. 
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik bağlamında yürütmüş olduğu uygulamaları dört grup altında 
toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla; engelli bireyler, çocuklar ve gençler, yoksul ve dar gelirli hane halkı ve 

kadınlara dönük yürütülen sosyal hizmet faaliyetleridir. Bunlardan ilki engellilere dönük yapılan sosyal hizmet 
faaliyetleri kapsamında engelli bireylere kendilerini gerçekleştirebilmeleri, topluma yeniden kazandırılmaları ve 

yaşamlarını kolaylaştırabilmek adına çeşitli eğitim seminerleri, meslek edinme kursları açılmış, engelli bireyler için özel 

spor kompleksleri tahsis edilmiş ve medikal yardımlarda bulunulmuştur. İkincisi, çocuklara ve gençlere yönelik sunulan 

faaliyetlerdir. Belediye yönetimi, gençler için spor merkezleri açmış, gençlerin kişisel gelişimleri için dans, müzik, 

resim vb. gibi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için kurslar açmış ve öğrenci niteliğinin artırılması için 

kurslara, belediye idaresi tarafından öğretmenler tayin edilmiştir. Üçüncüsü, sosyal hizmet kapsamında yoksul ve dar 

gelirli ailelere yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımlardır. Bu kapsamda şehirde birçok haneye gıda, ekmek, yol ve ilaç 

yardımı yapılmış, şehir meydanlarında ücretsiz çorba ikramlarında bulunulmuştur. Dördüncü ve sonuncusu ise, 
kadınlara yönelik faaliyetler olup; bu konuda kadınların el becerilerini geliştirebilmeleri için dikiş-nakış kursları 

açılmış, okuma yazma kampları düzenlenmiş ve spor alanları inşa edilmiştir. Ayrıca büyükşehir yönetimi, kente göç 

eden göçmenlere de sosyal yardım hizmetleri sunarak, belirli nakdi yardımlar yapmaktadır.  

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerde bazı eksikliklerden 
söz edilebilir:Bu eksikliklerden ilki, yaşlılara yönelik yapılan sosyal hizmet çeşitliliğinin az olmasıdır. Yaşlı bireylerin 

sosyal entegrasyonunun aşılması için yeni bir takım projeler ve faaliyet alanları oluşturulmalıdır. İkincisi, sosyal 
hizmetler kapsamında verilen hizmetlerin farklı birimler tarafından yerine getirilmesinden dolayı dağınık bir yapılanma 
bulunmaktadır. Malatya B.Ş.B. kapsamında sosyal hizmet faaliyetleri daha çok, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde yürütür iken; sosyal yardımlar ise, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde icra 

edilmektedir. Birimler arasında eşgüdüm sorununun önüne geçilmesi için bu yapılanmanın yeniden gözden 

geçirilmesinde ve birimler arası işbölümü hatlarının daha açık ve karmaşaya yol açmayacak şekilde belirlenmesinde 
yarar vardır. Üçüncüsü, 2014-2017 yılları arasında Malatya B.Ş.B.’nin nakdi yardım olarak sunduğu sosyal 

hizmetlerinden yararlanan göçmen sayılarında ve yardım miktarlarında belli ölçüde artışlar olmuşsa da, B.Ş.B.’nin 

genel olarak nakdi yardımlarından yararlanan kişi sayılarında ve tutarlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bunda 
kuşkusuz merkezi yönetimden ayrılan kaynakların azalmasının bir etkisi olabileceği gibi, B.Ş.B.’nin bu konudaki 

politikasından da kaynaklanabilir. Malatya B.Ş.B. bu konudaki tutumunu gözden geçirerek sosyal hizmetlere ilişkin 

yapılan nakdi yardımlarında bir kısıntıya gitmemesi şarttır.   

Aslında belediyeler tarafından ifa edilen sosyal hizmetlerin, başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda açıklandığı üzere; 

belediyeler tarafından karşılanacak hizmetlerin; insan onuruna zarar getirmeyecek, yaşlı ve engelli bireylerin hizmetlere 

erişemedikleri durumlarda bu kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar olarak sunulması esastır. Malatya B.Ş.B. bu 
hizmetlerini belli kesimlere daha iyi sunabilmesi için özellikle kendi personelini bu konuda eğitmeli ve yerel halkı 

sosyal hizmetlerin önemi konusunda daha çok bilgilendirmelidir. Belediyelerin sosyal hizmet faaliyetlerindeki başarısı, 

belki de halkın bu konudaki bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına bağlıdır. Ayrıca merkezi yönetim; sosyal 

belediyeciliği geliştirecek türden sosyal hizmet uygulamalarının alanını ve kapsamını geliştirmeli; hatta bu konuda her 
türlü teknik destek ve maddi imkanı yerel yönetimlerden esirgememelidir. 
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ÖZET 

Sosyal hizmet uygulamaları gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Dezavantajlı grupların 

sorunlarını çözmeye dönük sosyal hizmet uygulamaları, kamu, özel ve sivil tüm örgütler aracığıyla 

yerine getirilmektedir. Bu bağlamda kamu kuruluşları belli görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. Yerel yönetim birimlerinden biri olan ilçe belediyeleri de 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber, sosyal hizmet konusunda görev alanını genişletmiştir. 

Bu araştırmanın amacı genelde ilçe belediyelerinin, özelde ise Safranbolu İlçe Belediyesi’nin 

sosyal hizmet alanındaki görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte bu alanda sunduğu hizmetleri 

incelemektir. Bu doğrultuda belediyelerin sosyal hizmet alanıyla ilgili görev ve sorumluluklarına 

ilişkin mevzuat taraması yapılmıştır. Daha sonra Safranbolu Belediyesi özelinde durumu 

incelemek için kuruluş yetkilileriyle mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakatlar sonucunda etkin 

sosyal hizmet sağlanması konusundaki pratiğe dönük süreçler, sorunlar ve olumlu yönler 

saptanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlçe Belediyesi, Sosyal Hizmet, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

Social service applications have gradually becoming more important. The social service practices 
for solving the problems of disadvantaged groups are produced by all public, private and civil 
organizations. Within this context public institutions are responsible for performing certain tasks. 
County municipality, which is one of the local government units, has expanded its task fields 
about social services with the enactment of municipality law 5393. The aim of this study is to 
search generally about county municipalities but especially to search about the duties, powers and 
the responsibilities of Safranbolu municipality and its services about this subject. The legislation 
about the duties and the responsibilities of the municipalities upon the field of social services has 
been scanned accordingly. Ans also in order to investigate the Safranbolu Municipality, we have 
interviewed with the authorities of the institution. As a result of the interviews conducted, it is 
tired to be determined several practical processes, problems ans positive sides about providing 
effective social service. 

Key Words: County Municipalities, Social Service, Local Goverments. 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal değişmeler ve gelişmelere paralel olarak her geçen gün yeni ihtiyaç grupları ve 

hizmet alanları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda çocuk, kadın, yaşlı, özürlü, göçmen ve yoksullara yönelik 

kamu hizmetlerinde ciddi bir artış yaşanmaktadır. Söz konusu sosyal hizmetlerin halkın gönüllü katkı ve katılımının 

sağlandığı bir yerel yönetim kuruluşu aracılığıyla yürütülmesinin sağlanması önem arz etmektedir. Çünkü, yönetişim 

çağında, halkın sorunlarını yerel yönetimlerin daha iyi tespit edebilmesi ve erişebilmeleri merkezi yönetime göre daha kolay 
olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de de yerel yönetim örgütlerine sosyal hizmet uygulaması aşamalarında önemli işler 

düşmektedir. Bu kuruluşlardan birisi de ilçe belediyeleridir. Bu çalışma, Türkiye’deki ilçe belediyelerinin sosyal hizmet 

alanındaki görev, yetki ve sorumluluklarını incelemekle beraber, Safranbolu Belediyesi özelinde uygulamaları da 
incelemeyi amaçlamaktadır. 

Çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle, sosyal hizmetin ve belediye kavramlarının tanımı yapılmış, belediye ve 

sosyal hizmet ilişkisi ortaya konmuş ve belediyelerin sosyal hizmet konusundaki işlevlerinden bahsedilmiş, ilçe 
belediyelerinin sosyal hizmet alanındaki görev ve yetkileri hakkında mevzuat taraması yapılmıştır. Daha sonra ise 
belediyelerin sosyal hizmet alanında yürüttükleri faaliyetler hakkında somut veri elde edebilmek için Safranbolu 

Belediyesi’nin yaptığı sosyal hizmet faaliyetleri incelenmiştir. Safranbolu Belediyesi’nin sosyal hizmete dönük görevleri bulunan 

yöneticileri ve personelleri ile mülakatlar yapılmıştır. Sonuç kısmında ise mülakatlar değerlendirilmiştir. 

 

2. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ MEVZUAT 

19. yüzyılda kentlerde sosyal güvenceden yoksun, işsiz, ailesiz, sokakta yaşayan, iş güvencesi olmayan, dilenen, sağlık, 

eğitim vb. sorunları olan risk gruplarının mevcut sistemin varlığını tehdit eder hale gelmesi, sosyal sorunların çözümü 

noktasında geleneksel sosyal yardım ve hizmetlerin yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. Sosyal hizmet bilimi ve mesleği sosyal, 
ekonomik, kültürel ve siyasi değişimlerin yoğun olarak yaşandığı bir ortamda, farklı nitelikteki sorunları çözümleme 

ihtiyacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır (Duyan, 2010:12-13).  

Temel olarak tanımlandığında sosyal hizmet bireylerin psiko-sosyal sorunlar karşısında güçsüzleşmesi, işlevlerini yerine 

getirememesi, sosyal yardım ve destek ihtiyacı bağlamında insan ve toplum sorunları üzerine çalışan, onların refahının 

yükseltilmesi, iyilik halinin maksimize edilmesini amaç edinen mesleklerden birisidir (Tuncay ve Erbay, 2006: 54). IASSW 

(2001) ve IFSW (2001) sosyal hizmeti “ insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, 
insanlarının iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi 

amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile 

etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir” biçimde tanımlayarak mesleğin uluslararası tanımı üzerinde anlaşmaya 

varmıştır (Duyan, 2010:7). 

Tarihî süreç içerisinde yerel yönetimler, toplumun çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve bir takım yerel hizmetleri 

yürütmek üzere devletle beraber ortaya çıkmış, devlet adına bir kısım hizmetleri yürütmekle sorumlu, kanunlarla 

belirlenmiş kamu kuruluşlarıdır. Yerel yönetimler, 1982 Anayasasında 2. bölümde “Yürütme” başlığı altında, “İdarenin 

kuruluşu” kenar başlığında 127. maddede şöyle tarif edilmiştir: “Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” Anayasa’da da görüldüğü üzere belediyeler bulunduğu 

bölgenin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş kamu tüzel kişileridir. İlçe belediyesi ise ilçede ve ilçeye bağlı 

yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve 
üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgütüdür.  

Sosyal hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırılabilmesi için yerel yönetimlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yerel yönetimlerden en önemlilerinden birisi de ilçe belediyeleridir. Bu çerçevede sosyal hizmetin daha 

etkin olabilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için ilçe belediyelerine bazı hukuki düzenlemelerle yetki ve 

sorumluluklar yüklenmiştir. Sosyal hizmetler ilçe belediyeleri düzeyinde temelde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

çerçevesinde yerine getirilmektedir.  

Anılan ilgili mevzuattaki sosyal hizmete ilişkin temel maddeler aşağıda yer almaktadır.
1 

- 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları 

                                                      
1    İlgili mevzuat www.mevzuat.gov.tr adresinden temin edilmiştir. (24 Mayıs 2018 erişim tarihi.) 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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(Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları 

ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler 

tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, 

nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar 

veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar 

ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve 

hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı 

malları yoksullara vermek. 

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

Şartsız bağışları kabul etmek. 

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. 

Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır: 

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 

geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 

duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 
trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere 

yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 

etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik 

programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar 

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

Madde 7-(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci 

fıkranın bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin 

görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere 

verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 

sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; 

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 

hizmetler yapmak. 

 

- 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 

Madde 7 – Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları kurulur. 

(Ek fıkra: 20/2/2014-6525/18 md.) Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından 
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seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali 
tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi 

üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara 
yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması hâlinde il sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir. 

İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması hâlinde, köy muhtarı yerine bir mahalle 
muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali, bir vali yardımcısını başkan vekili 

olarak; büyükşehir belediye başkanı, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını; il 

belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını toplantılarda kendisini temsil etmek 
üzere görevlendirebilir. 

 

- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik 

Madde 29- Kadın (Değişik ibare: RG-10/4/2014-28968) ve çocuk konukevi ile danışma 

merkezi açılması; 

(1) (Değişik: RG-10/4/2014-28968) Bünyesinde asgari 20 kadın ve/veya çocuk kapasiteli 

konukevi bulunduran belediyelerde bu kapasitedeki her bir konukevi için 1 adet müdür, 4 

adet sosyal hizmet uzmanı, 1 adet psikolog, 1 adet hemşire, 1 adet aşçı, 1 adet çocuk 
gelişimcisi, 1 adet çocuk eğitimcisi, 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi, 1 adet hizmetli 

kadrosu; 

(2) Ayrıca belediye bünyesinde kadın danışma merkezi kurulması durumunda her merkez 

için 1 adet müdür, 2 adet sosyal hizmet uzmanı ve 2 adet psikolog ile bu merkez bünyesinde 

şiddet yardım hattı kurulması durumunda ise ilave olarak 2 adet sosyal hizmet uzmanı 

kadrosu bu Yönetmelik hükümlerine göre ihdas edilir ve ilgili belediyenin bu Yönetmelikte 

tespit edilen norm kadro standartları toplamına eklenir. 

 

Bunlara ek olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu da “il sınırları içerisinde sosyal hizmet ve yardımlarda bulunma; 

çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarının yapım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılama; hizmet sunumunda engelli, yaşlı, 

düşkün ve dar gelirlilerin şartlarına uygun davranma; yoksul, muhtaç ve engelli bireyler için bütçe ayırma ve kullanma” 

sorumluluğu getirmiştir. Ayrıca, belediyeler tarafından, aile eğitim ve sosyal hizmet merkezleri, kadın koordinasyon 

merkezleri, kadın konukevleri, rehabilitasyon merkezleri, gençlik merkezleri, sokakta çalışan çocuklar ve madde bağımlıları 
birimleri, meslek edindirme kursları, sosyal yardım mağazaları, barınma evleri, huzurevleri, barınma hizmetleri, kamuya ait 
alanları, engellilerin kullanımına uygun hale getirmek ve ulaşılabilirlik hizmetleri de sunulmaktadır (Genç ve Barış, 

2015:102-109). 

 

3. İNCELEMENİN YÖNTEMİ 

Araştırmada daha somut veriler elde etmek adına Karabük Safranbolu İlçe Belediyesi örneklem olarak seçilmiştir. İlçe 

belediyeleri alanında mevzuatta öngörülen sosyal hizmet faaliyetlerinin ne oranda uygulanabildiği veya uygulama esnasında 

ne derece eksik kalındığı ve bu güçlük ve eksikliklerin neler olduğunun tespit edilmesi amacıyla sosyal hizmet faaliyetlerini  
yürüten birimlerde çalışan kişiler ile mülakat yapılmıştır. Bu doğrultuda evrenin   tümünü yansıtacak özelliklerin bulunması 

ve yeterli sayıda örneğin yer alması için özen gösterilmiştir. Bu nedenle, Safranbolu ilçe belediyesinde sosyal hizmet alanı 

dışında hizmet veren birimler çalışmaya dahil edilmemiştir. Mülakat yapılan çalışanların seçiminde çalıştığı kurumdun 

sosyal hizmet faaliyet alanında görev yapması göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre mülakat yapılan çalışanlar; 

 Safranbolu Belediye Başkan Vekili (Kaymakam) Fatih ÜRKMEZER 

 Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin BİLİCİOĞLU 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye ERASLAN ÖZCAN 

 Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Koordinatörü Münevver ESEN 

 Hayır Çarşısı Sorumlusu Zehra SÖYLEMEZ 

Mülakata katılan çalışanlar ile yapılan görüşmeler bire bir ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Tüm mülakatlar görüşme yapılan 

kişilerin bilgisi dahilinde ses kaydına alınmıştır. Çalışanlara, çalışmanın verilerini desteklemek amacıyla aşağıdaki sorular 

sorulmuştur; 
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Soru 1: Kuruluşunuz bünyesindeki sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

Soru 2: Söz konusu sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verir misiniz? 

Soru 3: Daha etkin sosyal hizmet uygulamaları için öneri ve görüşleriniz nelerdir?  

Soru 4: Hangi dezavantajlı gruplar sosyal hizmet uygulamalarının alımında daha öncelikli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

 

4. BULGULAR 

Böylelikle ilçe belediyelerindeki mevzuatta yer alan sosyal hizmet faaliyetlerinin araştırılması için gerekli yöntem ve 
çalışmalar tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra mevzuat ve literatür incelemesinden bulgular eşliğinde çalışanların mülakat 

soruların verdikleri yanıtlar incelenmiştir. Sorulara verilen yanıtlar aşağıdaki şekildedir; 

 Safranbolu Belediye Başkanı Fatih ÜRKMEZER 

Soru 1: Kuruluşunuz bünyesindeki sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

Yanıt: “Türkiye’de belediyelerin sosyal hizmet hakkında tamamıyla faaliyete geçmeleri 1990’lı yıllardan 

sonra oluyor. Bunun oluşumunda aslında medyanın gelişiminin büyük etkisi vardır. Medya ile birlikte 

insanlar sadece kendi çevrelerindeki değil başka yerlerdeki yoksulluklardan da haberdar oluyor. 

Belediyeler önce yasal altyapı olmadan sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerinde bulunuyorlardı. 

Sosyal hizmet derken burada eğitim, sağlık vb. hizmetler dahil olmaktadır. Zaman ile belediyelerde kendi 

boyutlarına göre sosyal hizmet uygulamalarına geçiyorlar. Biz de Safranbolu Belediyesi olarak birtakım 

uygulamalar yapmaktayız. Ben aslında mülki idare amiri (kaymakam) olduğum için (Fatih Bey aslında 

Safranbolu Kaymakamı fakat Belediye Başkanlığı makamına vekaleten bakıyor) sürekli sosyal hizmet 

uygulamalarının içerisindeyim. Türkiye’de bu alanda 1987’de kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları tamamıyla mülki idare amirlere bağlı olarak çalışmaktaydı. Yine başka bir sosyal hizmet 

uygulaması olan 1976’da faaliyete geçen 65 yaş maaşı da mülki idare amirlerinin içinde olduğu bir 

komisyon tarafından değerlendirilir. Yani mülki idare amirleri de sosyal hizmet uygulamaları ile iç içedir. 

Zaten bütün sosyal hizmet kuruluşları mülki idare amirlere bağlı olarak çalışmaktadırlar. Bütün bu 

olanakların sağladığı tecrübe ile ben buradan sosyal hizmet uygulamalarının daha da efektif bir şekilde 

yürütülmesi yönünde arkadaşları yönlendirmeye çalışıyorum. Tabi bu esnada belediyeyi tanıma süreci de 

oldu. Bu süreçten sonra arkadaşları en etkili şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Planlarımızı buna göre 

yapmaya çalışıyoruz. 

Safranbolu Belediyesi, yaklaşık 10-15 kişiye maddi ve nakdi yardımda bulunuyordu. Bu yardımdan 

yararlanana kişi sayısı şu anda 50 civarında ve bu sayının gerek görüldüğü oranda arttırılması yönünde 

çalışmaktayız. Bir başka sosyal hizmet uygulaması olan aşevi uygulamamız var. Bu yardım ile ihtiyaç sahibi 

kişilere iki öğün yemek veriyoruz. Bütün bunların kotasını arttırma çabasındayız. Bir başka uygulamamızda 

Hayır Çarşısı uygulamasıdır. Burada ihtiyaç sahibi kişiler kıyafet, ev eşyası, oyuncak vb. ihtiyaçlarını 

karşılayabiliyorlar. Bu kişiler kuruluşa kendileri başvuru yapabildiği gibi, bir başkası tarafından da 

yönlendirilebiliyor veya Hayır Çarşısı çalışanları tarafından da tespit edilebiliyor. Amacımız Hayır 

Çarşısı’nı bir markete dönüştürmek. Yani insanların girip alışverişini yapıp onu sisteme kaydedip 

çıkmaları. Bu uygulamayı daha da sistemli bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca belediyemiz bünyesinde SAKEM (Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi) diye bir birim var. Görevde 

bulunduğum dönemde burada da birtakım değişiklikler yapmaya çalıştık. Çünkü kültür ve eğitim 

merkezlerinin MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ile iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Çünkü bu 

merkezler MEB’in izin verdiği kursları açabilmektedir. Bu bağlamda SAKEM ile MEB arasındaki iletişim 

aksaklığını giderdik. Dershanecilik faaliyeti vardı SAKEM’de bunu sonlandırdık. Çünkü biz MEB aracılığı 

ile isteyen bütün çocuklara hafta sonları okullarda kurs veriyoruz. Bunun haricinde SAKEM artık toplumun 
en küçük bireyinden en yaşlı bireyine kadar her kesime uygun, taleplere yönelik kurslar açıyor. Amacımız 

toplumun, özellikle kadınların, üretime katkıda bulunmalarını sağlamak ve sosyal ilişkilerini geliştirmektir. 

Çünkü işsizlik sadece insanlara ekonomik kayıplar oluşturmuyor aynı zamanda bireylerin sosyal ilişkilerini 

zayıflatıp toplumdan kopmasını sağlıyor. Bütün bunların önüne geçmek için vatandaşların toplumdan 

kopmasını önlemek adına SAKEM’i etkin bir şekilde kullanamaya çalışıyoruz. Bundan bir sonraki adım ise 

bu kursiyerlerin ekonomiye katkısını daha da arttırmaktır. Bunun içinde bu kişilere kooperatifleşme eğitimi 

veriyoruz. Bu sayede bu kişiler belediyemizin de desteği ile kooperatif haline gelerek ürünlerini satma 

imkanına kavuşacaklar. Örnek verecek olursak biz SAKEM aracılığı ile Afrin operasyonundaki 

askerlerimize Safranbolu kıtırı dediğimiz, kurabiyemizden gönderdik. Bu olay sonrası Türkiye’nin çeşitli 

yerlerinden bize siparişler geldi. Bu durum kadınlarımıza istihdam olanağı sağladı. 

Bizim ayrıca çocuklara yönelik projelerimiz de var. Bu yönde çocuklarımıza kitap dağıtımı yapıyoruz. 
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Buradaki amacımız sadece çocukların okuma alışkanlığı kazanması değil, çocukların kötü alışkanlıklardan 

da uzak durmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Ali Fuat BAŞGİL Bey’in ‘Gençlerle Başbaşa’ adlı kitabını 

dağıtmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin bu tip öğüt veren kitaplarla erken yaşta tanışmasını istiyoruz. Bir 

başka projemiz de Genç Kalemler projesi, burada yerel gazeteler ile yapılan iş birliği sayesinde gençlerin 

yazıları gazetelerin köşelerinde yayımlanmaktadır. Çocuklarımızı yazmaya da teşvik ediyoruz. 

Bir başka projemiz de gençlerin müzikle tanışmalarını sağlamak için Safranbolu Belediyesi Müzik ve 

Performans evini kurmaktır. Piyano, bağlama, bateri vb. çeşitli müzik aletlerinin bulunduğu bir projeyi 

hayata geçirmek için gerekli altyapıyı oluşturduk. İlçe dahilinde isteyen çocuklar arasında bir seçim 

yapacağız. Bu alanda yeteneği olan çocuklara ücretsiz veya çok düşük bir ücretle (buradaki amaç da 

projenin devamlılığını sağlamak olur yoksa gelir maksatlı değil) kurs imkânı sağlayacağız. Çünkü yeteneği 

olan çocukların imkânı olamayabiliyor. Bu çocuklara imkân sağlamak ve çocukların zararlı 

alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bir başka projemiz de ilçemizdeki çocukların 

sinema ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Bir firma ile yaptığımız anlaşma gereği ilçemiz dahilindeki bütün 

çocukları sinemayla tanıştıracağız. Bir salonumuz bulunmakta, burada bütün çocuklarımızı hafta sonu 

sinema ile buluşturacağız. 

Hamilelere, yaşlılara eğitimler veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde oluşturulan bir okuma 

yazma etkinliği bulunmakta. Bu kapsama şu anda ilçemizde yaklaşık 50 kişi okuma yazma kursu almakta. 

Bütün bu projeler dahilinde toplumun bütün kesimlerini sosyalleştirmeyi hedefliyoruz. 

Yine ilçemizde bulunan Gümüş mahallesindeki kadın ve çocuklara yönelik İŞKUR aracılığı ile faaliyetler 

yapıyoruz. Burada temel amacımız hem meslek edinmelerini sağlamak hem de bu sayede bilgilenmelerini 

sağlamak. Buradaki ihtiyaç sahiplerini hijyen malzemeleri dağıttık. Bu konularda sürekli bilgilendirme 

yapıyoruz. Amaç hastalıkların önüne geçmek. 

SADEP (Safranbolu Acil Destek Projesi) bizim en kapsamlı projemiz. Bu proje için belediye ve 

kaymakamlığın ortak çalışmaları sonucu ekiplerimizi kurduk. Bu ekiplerimizi Sosyal hizmet uzmanları 

vasıtasıyla eğiteceğiz. Eğitim alan bu arkadaşlarımız Safranbolu’daki bütün hanelerin kapısını çalacaklar. 

İnsanların oturdukları yer hakkında, çalıştıkları iş hakkında, aldıkları hizmetlerin kalitesi hakkında, hayat 

memnuniyetleri gibi birçok konuda bilgi toplayıp gözlem yapacaklar. Daha sonra bu taramada tespit edilen 

bütün sorunlar giderilmeye çalışılacak. Tıraş olamayanı tıraş edeceğiz, tırnağını kesemeyene yardımcı 

olacağız, evinde yemeğini pişirecek durumu yoksa yemek ihtiyacını karşılayacağız, evinin fiziki bakıma 

ihtiyacı varsa bunu sağlayacağız. Yani amacımız toplumun refahını arttırmaktır.” 

Soru 2: Söz konusu sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verir misiniz? 

Yanıt: “Bu konuda en önemli sorunumuz nitelikli personel sorunu. Çünkü artık bizden beklenen masa 

başında oturup akşam mesai sonrası eve gitmek değil. Bugünkü devlet büyüklerimiz sabah akşam 

çalışıyorlar. Bizler de onlar gibi çalışmalıyız. Bu bilince sahip bir toplum olmalıyız. Bizim de bu alanda 

vatandaşın gelmesini beklemememiz gereklidir. Bizim vatandaşı bulup sorunlarına çözüm üretmemiz 

gerekmektedir. Biz kendimize nasıl davranılsın istiyorsak vatandaşa da öyle davranmamız gerekiyor. Bunu 
yaparken de bilinçli bir şekilde yapmamız gerekli. Bunun içinde nitelikli personel gerekmektedir. Çünkü 

bilinçli personelin kendine güveni oluyor ve oturduğu koltuğu hak ettiğini biliyor. Bu da yaptığı 

çalışmalardaki başarısını arttırıyor. Bu durumda vatandaşın iş tatmini artırıyor. Zaten SADEP projesi 

ekiplerini bu yüzden eğitiyoruz. Vatandaşlara nasıl davransınlar? Bir odaya girince neye baksınlar? 

Bunları öğrenmelerini hedefliyoruz. İşte tam da bu noktada sosyal hizmet uzmanlarının rolü ortaya 
çıkmaktadır. Bu alanda sosyal hizmet uzmanları gerçekten etkili çalışmalar yapabilecek yeterliliğe sahip 

meslek elemanlarıdır.” 

Soru 3: Daha etkin sosyal hizmet uygulamaları için öneri ve görüşleriniz nelerdir? 

Yanıt: “Alandaki nitelikli personel sayısı arttıkça hizmetin kalitesi artacaktır. Gerek yöneticilerin gerekse 

çalışanların bu konuda bilgi ve birikimleri arttıkça hizmetin kalitesi artacaktır. Aynı zamanda vatandaşın 

beklentisi ve memnuniyeti de artacaktır. Bu noktada vatandaşların beklentisi olmalıdır. Hiçbir şey 

görmemiş bir vatandaşın beklentisi ile iyi hizmet almış bir vatandaşın beklentisi farklıdır. Bu noktada 

vatandaşın mutlaka bir beklentisi olmalıdır. Bu alan insana hizmet götüren bir alan olduğu için kesinlikle 

bu kişiler eğitimli ve bilinçli olmak zorundadır. Bu bağlamda alanda gerçekten sosyal hizmet uzmanlarının 

etkin olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ve sosyal hizmet bölümünü de geleceğin mesleği olarak 

görüyorum. Ama sosyal hizmet uzmanlarına da her alanda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum.” 

Soru 4: Hangi dezavantajlı gruplar sosyal hizmet uygulamalarının alımında daha öncelikli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Yanıt: “Öncelik sıramız engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, yoksullar vb. dezavantajlı gruplara 

öncelikli hizmet sağlamayı hedef ediniyoruz.” 
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 Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin BİLİCİOĞLU 

Soru 1: Kuruluşunuz bünyesindeki sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

Yanıt: “Belediyeciliğin temel görevleri yani asli işleri yol, su, asfalt vb. yapmaktır. Bunu bütün belediyeler 

yapmak zorundadır. Bunların yanında sosyal hizmet belediyeciliği son yıllarda ülkemizde bayağı 

yaygınlaşmıştır. Zaten tarihimize bakacak olursak bu hizmetleri vakıflar yürütmekteydi. Biz de bu kapsamda 
SAKEM bünyesinde projeler yürütmekteyiz. Dezavantajlı kesimler için kurslar açmaktayız. SAKEM 

aracılığıyla huzurevleri ziyaret edilir, buradaki yaşlıların makyajı yapılır, bakımları yapılır, onlar ile sohbet 

edilir. Yine SAKEM olarak Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi’ne ziyarette bulunulur. Buradaki çocukların 

sorunları dinlenir ve projeler gerçekleştirilir. Bu sene yapacağımız bir projede engelliler için bir müzik 

grubu ile anlaştık ve yapacağımız seanslar ile engellileri müzikle terapi yapmayı amaçlıyoruz. Başka bir 

uygulamamız da Hayır Çarşısı uygulamamızdır. Biz Hayır Çarşısı’nı “veren el ile alan eli buluşturma yeri” 

olarak tanımlamaktayız. Mesela bir yangın mağduru vatandaşımızı aldık hayır çarşısına götürdük. Burada 

vatandaşı baştan sona giydirdik. Bunu hiç görünmeyen bir şekilde yapmaya çalışmaktayız. Öğrenciler, 

mülteciler gibi dezavantajlı gruplar da bu kurumdan yararlanmaktadır. Hayır çarşısında sadece giyim 

üzerine   değil oturma grupları, oyuncak vb. eşyalar da bulunmaktadır. Aynı zamanda belediyemiz 
kapsamında 50 aileye ayni ve nakdi yardım, 14 aileye sıcak yemek yardımı düzenli olarak sağladığımız 

yardımlardır.” 

Soru 2: Söz konusu sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verir misiniz?  

Yanıt: “Talep çok fazla ancak bütçe sınırlı olduğu için gelen talepleri öncelik sırasına göre karşılamaya 

çalışıyoruz. Edindiğimiz tecrübeler bize bazı insanlarda yardım almanın alışkanlık haline geldiğini 

gösterdi. Bu sorunu aşmak için başvuru yapan kişilerin bilgilerini alıyoruz. Bu bilgileri Kaymakamlık 

Sosyal Yardımlaşma Vakfına gönderiyoruz. Bize verilen bilgilerin doğruluğunu bu sayede kontrol ediyoruz. 

Bütün bu beyanlar dahilinde bir puanlama cetvelimiz mevcuttur. Kişinin yalan beyanı kişinin hanesine eksi 

puan olarak yansıtılıyor. Bu uygulama bizi hem rahatlattı hem de yardımların gerçekten muhtaç kişilere 

ulaşmasını sağladı.” 

Soru 3: Daha etkin sosyal hizmet uygulamaları için öneri ve görüşleriniz nelerdir? 

Yanıt: “Hizmetlerin etkisini arttırmak için bütçeyi arttırmak gereklidir. İkinci olarak hizmet sunacak doğru 

kişiyi bulabilmek lazım. Bu konuda da biz imam, öğretmen ve köy muhtarları ile koordinasyon içerisindeyiz. 

Gördükleri ihtiyaç sahiplerini bize yönlendirmelerini istiyoruz. Çünkü buradaki kişi beyanı ile başvuru 
olduğu gibi bir başkasının beyanı ile de başvuru alabiliyoruz. Okullar ile de koordinasyon içerisinde 

bulunmaktayız. Okullarda yardıma muhtaç olan çocuklara ve ailelerine yardımda bulunuyoruz.” 

Soru 4: Hangi dezavantajlı gruplar sosyal hizmet uygulamalarının alımında daha öncelikli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Yanıt: “En öncelikli gruplar fakirler, boşanmış olanlar, şehit aileleri, engelliler, çocuk sayısı ve 

üniversite öğrencisinin olup olmaması gibi birçok faktör öncelik sıramızı belirlememizde etkilidir.” 

 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye ERASLAN ÖZCAN 

Soru 1: Kuruluşunuz bünyesindeki sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

Yanıt: “Safranbolu belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında üç birim vardır. 

Birincisi Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) dir. Kadınla alakalı tüm platformları içinde barındıran ancak 

ve sadece kadınlara hitap etmeyen bir kurumdur. Çıkış amacı kadınlar olmasına rağmen şu anda ciddi 

oranda erkek bireylere de kurs ve diğer hizmetleri vermektedir. Kadınların kalkınması ve sosyal statülerinin 

iyileşmesi için her türlü proje eğitim sosyal hizmeti yürütüyoruz. 160 branşın üstünde kurumumuz ve çok 

sayıda kursiyerimiz vardır. Halk Eğitim, İŞKUR, A.S.P.B. ile paydaş işler yürütüyoruz. Karabük genelinde 

bu kuruluş herkesin faydalanmak istediği bir kurum haline geldi. Türkiye çapında da kendi adını duyurmuş 

bir marka oldu. Burada her ne kadar yerel gibi hissedilse de çok ciddi şekilde dışarıya açılmaya başardı. 

Bu kurum ile askerlerimize gönderdiğimiz kıtırımızın patentini almaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 

kadınlarla alakalı birçok proje ve etkinlik yürütmeye çalışıyoruz. İkinci birim Hayır Çarşısıdır. Veren el ile 
alan eli buluşturmak bizim sloganımızdır. Biz veren ile alan elin buluşması için köprü görevi görüyoruz. 

İnsanların değiştirmek istediği ve kullanmak istemediği iyi durumdaki materyalleri ihtiyaç sahiplerine 

veriyoruz. Bu materyaller şunlardır: giyecekler, yiyecekler, mobilyalar, mutfak eşyalar, beyaz eşyalar… 

Materyal verecek kişilerin malzemelerini Hayır Çarşısı’na getirmelerine gerek yok çünkü biz onlar 

arayınca eşyaları alıp çarşımıza getiriyoruz. Bu işi gönüllü personellerimizle hallediyoruz. Hayır Çarşısı 

çok büyüdüğü için sınırdaki mültecilere de çok ciddi oranda yardım götürmüş ve o da dışarıya açılmayı 

başarmıştır. Bu kurumla Fildişi Sahilleri’nde çok sayıda kuyu açma işlemi de gerçekleştirdik. Yurt dışında 
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yoksullar için konaklama yerleri açtık. Yurt dışında Şehit Ömer Halisdemir adına yetimhane tarzında okul 

açtık. Okulun bahçesine ise Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın adına bir mescit yaptık. Böylece iki şehidimizin 

ismini orada yaşatmaya çalıştık. Bence bu iş kurum adına çok büyük bir çapta bir işti. 

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik birçok çalışmamız var. Çünkü çocuklar eve çıkmak 

istediklerinde birçoğu sadece kira ile baş edebiliyorlar. İhtiyaç sahibi çocukların evini neredeyse tümünü 

döşeyebiliyoruz. Tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Onlar da işleri bitince eşyalarını geri iade 

ediyorlar ki bir sonraki nesle yardımcı olunsun diye. Bizden en çok desteği üniversite öğrencileri almıştır. 

Bize başvuru işlemleri üç şekilde oluyor. Birincisi valilikten proje kapsamında geliyor. İkincisi kişi kendisi 

talep ederse gerekli incelemeler süreci başlıyor sonra uygun denilirse yardım alıyor. Üçüncü olarak ise 

başka yetkililerin ve kişilerin bizi haberdar etmesi ile oluyor. Bu konuda imamlar, okul müdürleri, 

öğretmenler ve muhtarlar etkili oluyorlar. Üçüncü olarak Kültür Müdürlüğümüz var. Bir proje 

geliştiriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz ekipler bütün Safranbolu’yu gezecekler. Kim kimin nesi olduğunu, 

ihtiyaç sahibi kişilerin kim olduğunu ve neye gereksinim duyulduğunu tespit edeceğiz ve gerekli yardımları 

imkanlarımız doğrultusunda yapacağız. Kapısını çaldığımız kişilerin ihtiyaçları yoksa evlerinden 

ayrılacağız. Bu proje ile unutulan bir sorun ya da ihtiyaç bırakmamaya çalışacağız. Bizim bir de yardım 

yönetmeliğimiz var. Başvuru işlemeleri gerçekleştikten sonra inceleme işlemine geçiyoruz. İnceleme işlerini 

eğitimli ekibim yönetmeliğimize göre yapıyor. İncelemelerden sonra yardıma gerek duyuyorsa bütçe 

doğrultusunda yardım yapılıyor. Yardım almak için kişinin yönetmelikteki şartlara sahip olması ve 

doldurduğu form ile yardım almayı hak eden kişi olduğunun saptanması gerekiyor. Biz gerekli bilgileri 

girdikten sonra sistemden kişiye ait her şeyi görebiliyoruz. Müracaatçıların beyanatlarını doğrulamak için 

bu sistemin sahibi kaymakamlıkla birlikte çalışıyoruz. 

Her cuma günü devlet hastanesine gidiyoruz. Tüm hastaları ziyaret ediyoruz. Başkanımızın selamını 

iletiyoruz. Su ve peçete gibi malzemelerden oluşan çantalarımızı götürüp hastalarımıza hediye ediyoruz. Bu 

çalışmaları gösteri için yapmıyoruz. Haberlerde de çıkmamasına gayret edip gizli yapmaya çalışıyoruz. 

Çünkü bunlar bizce sorumluluk projesidir. Mahremiyet esastır. Bizim tek gayemiz vatandaşımızın yanında 

olmaktır. 

“Hoş Geldin Bebek” etkinliğimiz var. Bu kapsamda 0-6 aylık bebeklere hediye paketi götürüyoruz. İçinde 

kaliteli malzemeler olan bir pakettir bu. Bez, cam biberon, emzik, şampuan, sabun, ıslak havlu ve büyük 

albümden oluşan hediyedir kastettiğimiz. Albümün içinde günlük de yer alıyor. Ayrıca kolinin içinde eğer 

bebeğin abisi ve ablası varsa da onlara da hediye götürüyoruz. Erkeklere kumandalı araba, kızlara ise 

bebek götürüyoruz. 

Ceza evlerine aylık ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Oraya gidip kadın mahkumların yanlarında olup onların 

kişisel bakımlarını yapıyoruz. Onlara makyaj yapıyoruz. Ailelerine, yani ziyaretçilerine, iyi görünsünler 

diye özelikle ziyaret gününden bir gün önce gidip bunları yapıyoruz. Eğlencelerinde mutlu hissetsinler diye 

bazı özel günlerde de ziyaret yapıyoruz. Erkek mahkumların İŞKUR aracılığı ile kurs acıyoruz. Ahşap, takı 

vb. kurslar açarak onların boş zamanlarını değerlendirmelerini ve meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. 

Okuma kütüphanesi de kurduk onlar için bunları yaparken gizlilik esasına dikkat ettik. 

Yetim çocuklardan her yıl mektup topluyoruz. Kimse görmeden onlara mektup yazdırıyoruz. Ebeveyn 

müdahalesi olmaması için bu işlemi okulda yaptırıyoruz. Bundaki asıl amacımız uygun üslupla içinde 

bulunduğu durum ve sıkıntılardan haberdar olmaktır. Bize bu mektuplarda eksiklerini söylüyorlar. Biz de 

imkanlarımız doğrultusunda bunları alıyoruz. Aldığımız hediyeler arasında uçlu kalem, oyuncak araba, 

hatta tablet bile oldu. 

Yetiştirme yurdundaki çocukları ziyaret edip okula gitmeyenlere zihinsel oyunlar oynatıyoruz. Orada kalan 

çocuklarımızın hepsinin doğum günlerini kutluyoruz. Kurs almak isteyene bu imkânı sağlayarak onların 

kendilerini yetiştirmelerini sağlıyoruz. Kadın sığınma evindeki kadınların da eğitimsel ve psikolojik olarak 

yanlarında olmaya çalışıyoruz. 

Engelliler için sosyalleşme ve yardım kapsamında onların okullarına gidiyoruz. Ziyaretlerimizde onlara 

eğitsel oyuncaklar götürüyoruz. Bazen bu oyuncakları SAKEM’deki arkadaşlarımız yapıyorlar çünkü 

onların oyuncakları ahşap ya da yumuşak olması gerekiyor SAKEM’deki arkadaşlarımız ile kişiye özel 

oyuncak üretmeye çalışıyoruz engelli bireylere fabrikasyon ürün götürmemeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz 

oyuncakları atölyelerde yapıyoruz. Engelliler için yumuşak oda yaptık. Bu oda, engellilerin kendisine ve 

başkasına zarar vermeyecek tarzda yapıldı. Hasan Gemici’de yer alan bu odalar bir terapi hizmeti görüyor. 

Minderlerden oluşan o odanın SAKEM’deki arkadaşlar diktiler. Her yıl 40’a yakın engelliyi Florya’da yaz 

tatiline ailesiyle birlikte gönderiyoruz ve bir hafta tatil yapıp geliyorlar. Engellileri tatile aileleri ile birlikte 
gönderiyoruz çünkü engelli ebeveynlerin tatile ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Engelli anneleri ve babaları 

için çocuklarını bırakamadıkları için markete gitmek alışveriş yapmak bile lüks sayılabiliyor. Gene aynı 

sebepten dolayı komşuya gidip oturamıyorlar bile. Henüz misafirhane oluşturamamıza rağmen engelli 

çocuklara sabah 8’den akşam 6’ya kadar bakıyoruz. O gün anne ile babaya istediklerini yapabilme imkânı 
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veriyoruz. Bu etkinlikle ebeveynler ile kendilerine zaman ayırabiliyorlar. Biz çocuklara baktığımız gün 

onlara piknik yaptırıyoruz, sinemaya götürüyoruz. Sonra kafeteryada orada onlara pasta yediriyoruz. 

Kafeden sonra onları lunaparka götürüyoruz. Bu işlerin hepsini güvenli olarak yaptırıyoruz. Bu 

etkinliklerden sonra çocukları akşam araçlarımızla evlere bırakıyoruz. Bu etkinliği taleple veya Engelli 

Haftası gibi özel günlerde yapıyoruz. Bu sene engelliler ile Misakımillî meydanında festival yapacağız. 

Türkiye’nin her yerinden seçilmiş engelli çocuklar burada konser verecek. Bu etkinliği Aylin Şafak, 

Rehabilitasyon Merkezi, Hasan Gemici ve Güleç Sevgi Evi ile koordineli olarak yapacağız. 

İşleri yaparken sorumluluk sahibi olarak davranıyoruz. Birimlerimiz piyasa için oluşturulmadı. Bu birimler 

düşünülüp projelendirilerek oluşturuldu. Müdürlüğümüzün sıradan olmaması, etkin hizmet vermesi için 

çalışıyoruz. Köklü ve tarihi ilçemizi daha da iyi yerlere getirmek için çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarımızın 

çoğu bazen gönüllü olarak fazladan çalışmak durumunda kalıyorlar. İşlerimizi yaparken mahremiyete son 
derece önem verip müracaatçıların tüm özlük haklarını koruyoruz. 

Çocukların utanmaması ve yardım aldığını hissetmemesi için Sevgi Mağazası adıyla kıyafet mağazası 

kurduk. Çocuk buradan bir şey alırken mağazadan aldığını zannederek alıyor. Oyuncağını ve kıyafetini 

seçebiliyor. Buradan gönüllerini hoş etmeye onların muhtaç olduğunu hissettirmemeye çalışıyoruz.” 

Soru 2: Söz konusu sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verir misiniz?  

Yanıt: “Bazen kişiler yardımı kabul etmeyebiliyor. Kadın veya erkek ihtiyaç sahibi olarak geliyor ama eşi 

yardımı kabul etmeyince yardım yapamıyoruz. Sorumsuz ve yardım istemeyen eşler güçlük çıkarabiliyorlar. 

Yaşadığımız bir başka güçlük ise iyi niyetimize olan istismarlardır. Bazı kesimlerde yardım alışkanlığı 

olduğundan dolayı kişi çalışma imkânı olsa da yardım istemektedir. Kişi ihtiyacı olmasa da yardım isteyince 

gerekli incelemelerden geçtikten sonra yardım alamayınca bizi şikâyet edebiliyor. Ayrımcılık yapıldığını 

düşünüp bizi olumsuz geri dönüşler verebiliyor. Ancak böyle bir durum söz konusu değil çünkü biz insan 

ayırt etmiyoruz. Bir başka güçlük ise yalan beyanda bulunan çok oluyor. Bu insanlarla mücadele etmek 

durumunda kalıyoruz. Talep çok oluyor ancak imkanlarımız gereğince yardım yapabildiğimiz için herkese 

yardım götüremeyebiliyoruz. Kaynak yetersizliği yaşayabiliyoruz. Bazen de hukuk çerçevesinde yardım 
yapamayıp üzüldüğümüz zamanlar oluyor.” 

Soru 3: Daha etkin sosyal hizmet uygulamaları için öneri ve görüşleriniz nelerdir? 

Yanıt: “Farkındalık oluşmasını önemli görüyorum. Devletimizin çalışma ekiplerimizin yeterli düzeyde 

olduğunu düşünüyorum. Kurumlar arası ilişkileri de yeterli görüyorum. Bence tek eksiklik insanlarda 

farkındalık oluşmaması ve sorumluluk bilincinin olmamasıdır. Bir de insanların duygusal yönden rahatsız 

olmaması için bir işte çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.” 

Soru 4: Hangi dezavantajlı gruplar sosyal hizmet uygulamalarının alımında daha öncelikli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Yanıt: “Bence bütün avantajlı kesimler önceliklidir. Ancak bence acil ihtiyacı olanlar daha önceliklidir. 

Örneğin evi yanan adamın, kaza geçirenin önceliği daha fazladır. Yani fizyolojik ihtiyaçlarını 

karşılayamayan kişilere daha öncelikle davranmamız gerekiyor. Bizim gece bitmeden aciliyetleri 
gidermemiz lazım diye düşünüyorum. Bir de torpil asla işlememektedir. Herkes sırasını beklemeli diye 

düşünüyorum.” 

 

 Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Koordinatörü Münevver Esen 

Soru 1: Kuruluşunuz bünyesindeki sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

Yanıt: “Kurum 2010 yılından beri ilçeye hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bugüne sosyal hizmet 

alanında birçok proje yaptı ve halen yapmaktayız. Kuruluşun varlığı, bütünü ve her işi sosyal hizmetin 
kendisidir. Çünkü bu kurum; kişilerin, kurumların ve kuruluşların giremediği her yere girebiliyor. Kıyıda 

ve köşede kalmış ve unutulmuş tüm kültürel varlıkları, eşyaları ve sanatları bile ortaya çıkarmaya 

çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlara beraber açtığımız kurslar ve referanslarımızla ilçenin gelişmesi ve 

ilçeye dükkân açılmasına sağlamaya çalışıyoruz. Bu kurslarla ailelere maddi ve manevi destek oluyoruz. 

Sosyal hizmet kurumu ile paydaş bir şekilde yürüttüğümüz projelerimiz ve bunun dışında kurslarla 

yaptığımız sosyal hizmet uygulamalarımız vardır. Örneğin tüm kursiyerlerimizi 15 günde bir huzur 

evindeki yaşlılarla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız yeni neslin eski nesilden kopuk olmasını 

engellemektir. Çünkü günümüzde böyle bir durum olduğunu düşünüyoruz ve nesilleri kaynaştırmaya 

çalışıyoruz. Yaşlılarla bir araya gelince her iki neslin de mutlu olduğunu görüyoruz. Bu uygulama dışında 

kursiyerlerimizi Sevgi Evine götürüyoruz. Yaptığımız sosyal hizmet uygulamaları hariç kurs içerikleri ve 

uygulamalarımıza baktığımızda sosyal hizmet konusunda kurumun ne denli önemli olduğunu 

görebiliyoruz. Evde çocuk bakımı, evde yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi kurslarımızda sektöre nitelikli 
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insan yetiştiriyoruz. 

Her alanda kadınlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kadın kanserleri ile çok ciddi taramalar 

yaptırmaya çalışıyoruz. Kadın sığınma evi ile ilgili özel bir projemiz var. Kadın sığınma evinde kalan 

kadınları, ilgili oldukları meslek grubundaki atölyelerde misafir ediyoruz. Ayrıca haftada bir gün sığınma 

evi içindeki kadınlarla iç içe ve onları rahatlatacak şekilde istedikleri kurs ve etkinliği düzenliyoruz. 

Onlara rehberlik desteği sağlayıp Diyanetle birlikte onlara Kur’an desteği veriyoruz. Sağlıkçılar ve 

Diyanetle ortak bir şekilde müracaatlarının dini duygularını beslemeye çalışıyoruz ve ruhsal yönden 

onlara destek veriyoruz. Her yönü ile kadın, yaşlı, engelli ve yoksul ve benzeri kişilere her türlü maddi ve 

manevi destek vermeye, onları güçlendirmeye çalışıyoruz. 

Kurum olarak birçok kurumla beraber kolektif bir şekilde sosyal hizmet çalışmaları yapıyoruz. Sertifika 

programlarımızdan kursiyerlerimizin sertifika almalarını sağlayarak eğitimlerini belgelendirmeye 

çalışıyoruz. Bizler İŞKUR, BAKKA, Avrupa Birliği, KOSGEB gibi kurumlarla birlikte çalışıp onlardan 

kurs konusunda destek alıyoruz. İŞKUR ile 6 tane koordineli kurs açacağız. Kursiyerlerimize günlük 25 

TL harçlık vereceğiz. Hem eğitim alıp hem de maddi kayıp yaşamayacaklar bu sayede ve donanımlı 

olacaklar. KOSGEB ile girişimcilik kursu açtık. Dükkân açmak isteyen girişimciye 50 bin TL hibe var. 

Kursiyerlerimize referans olmaya çalışacağız. KOSGEB ile çalışmalarımız devam edecek. Kurum olarak 

cinsiyet ayırmadan hizmet yapıyoruz. Ama ağırlıklı kurs talebi kadınlardan geliyor. Yaptığımız etkinlere 

de en çok kadınlar katılım gösteriyor. Kadınların meslek edinmesinde birçok kurs açıyoruz: kuaförlük, 

aşçı yardımcılığı… Onlara, sertifika verip sosyal hayatta avantaj sağlamaya çalışıyoruz. 

Öncelik olarak dezavantajları ve engellileri baz alıyoruz. İlk önce bunları hayata katıp aktif edecek 

projeler ve kurslar bulmaya ve etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Projeler içinde onlara özel yer vermeye 

çalışıyoruz. Onlara, Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma seferberliği uygulamasını biz her binamızda 

başlattık. Ancak evde olup gelemeyeceklere evinde iletişim sağlayarak onları sosyal hayata katacak proje 

geliştiriyoruz. Bu proje şu anda hazırlık aşamasında olduğunu söylemeliyim. Bu proje ile onların eğitim 

almalarını sağlamaya çalışacağız. 

Mutfağımız öğleye kadar bölgenin aş evliğini yapmakta ve mutfağımızda 100’e yakın eve 2 öğün yemek 

gitmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan ama yemek pişirecek kapasitesindeki yoksul 100 kişiye 

kumanya desteği veriyoruz. Bu kişilerin durum tespiti, değişiklikleri ve yeni ihtiyaçları saptamak için 

onları sık sık ziyaret ediyoruz. İhtiyaç tespit edince ihtiyaçları giderici seminer programları yapıyoruz: 

hijyen semineri, sağlık semineri, ağız diş sağlığı semineri gibi… 

SAKEM bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı kurumumuz ile rutin olarak 4 ayda bir müracaatçı aileler 

destekleniyor. Aileler kıyafet yardımı ve eşya yardımı alabiliyor. Tabi bu uygulamamız müracaata göre... 

Hayır çarşısından müracaatçılarımız yakacak ve eğitim yardımı da alabiliyor. Bu yardımlar müracaat ve 

kontrolden sonra oluyor. Özellikle öksüz yetim ve sığınmacılara ciddi derede yardım sağlanıyor 

kurumumuzun asıl amaçlarından biri insanı, insanın yüreğini kazanmaktır. Maddi kaynaklarımız belediye, 
devletimiz ve bazı yardımseverlerdir.” 

Soru 2: Söz konusu sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verir misiniz?  

Yanıt: “İnsan odaklı çalıştığımızdan dolayı bazen yanlış anlamalar olabiliyor. Kurumsal çalışırken, 
ihtiyaç tespitlerine hemen bu ihtiyacı giderici seminer ve yardım yapmak istiyoruz. Ancak bu kurumsal 

işlerde bu hemen olmayabiliyor. Çünkü bu yardım ve seminerler resmi birtakım işler gerektiriyor. 

İzinlerin çıkması zaman alabiliyor. Bu sorunlardan dolayı geç kalabiliyoruz ve hemen anında 

ulaşamayabiliyoruz. Ancak bu olağan bir durum çünkü kurumsal çalışıyoruz ve bundan dolayı belge işleri 

illa olacaktır. 8 şubede 30 personelle sosyal hizmet uygulamaları projeleri ve sosyal etkinlikler yapıyoruz. 

160 çeşit kurs açıp 5 bin kişiyi geçen dönem mezun ettik. Birçok etkinlik ve proje yapıyoruz. Bundan 

dolayı bazen eleman ve finans kaynağı sıkıntısı çekebiliyoruz. Bu konuda MEB’in Halk Eğitim Merkezleri 

sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Maddi ve manevi destek sağlayan bu kurumla koordineli çalışmamız 

bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bütün yardımların çoğunu koordineli çalıştığımız kurumlardan 

tedarik edebiliyoruz. Bir başka sorun ise gönülsüz kursiyerlerdir. Bu kişiler bazen sorun 

yaratabiliyorlar.” 

Soru 3: Daha etkin sosyal hizmet uygulamaları için öneri ve görüşleriniz nelerdir? 

Yanıt: “Finansman, reklamın ve atılımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok tempolu çalıştığımız 

için vakit bulamayıp duyuru ve reklam kısmını kaçırabiliyoruz. Duyuru işlerini ve dışarıya tanıtım işlerini 

iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yaptığımız etkinlikle kurslardan haberdar olması ve 

faydalanması lazım diye düşünüyorum. Bu kendisinin geliştirmek isteyen insanların bize ulaşmasını ve 

yapılan işlerin kimlerce yapıldığının tanıtılmasını sağlayacaktır. Bu alanda eksikliğimiz olduğu için 

açığımızın kapatmak için çalışmalar yapıyoruz.” 
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Soru 4: Hangi dezavantajlı gruplar sosyal hizmet uygulamalarının alımında daha öncelikli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Yanıt: “En çok talep eden kesim kadınlardır. Asıl önceliğin engelli, işte çalışmak imkânı olup işsiz olan 

kişiler ve yoksullar olduğunu düşünüyorum.” 

 

 Hayır Çarşısı Koordinatörü Zehra SÖYLEMEZ 

Soru 1: Kuruluşunuz bünyesindeki sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşır mısınız? 

Yanıt: “Dar gelirli, yoksul vatandaşların her türlü eşya ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabildikleri Hayır 

Çarşısı “veren el ile alan eli birleştiren” bir köprü adeta. Ekonomik düzeyi iyi olanların bağışlarını dar 

gelirli yoksullara ulaştırarak hem sosyal hayatta hem bir kaynaşma mutluluğu aracı olma gayreti ile 

çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında bu gibi hizmetlerin önemi her geçen gün artmakta. Belediyeler 

birbirini örnek almaktadır. Öncelikle bize başvuru yapan kişilerin beyanlarının doğruluğunun teyit etmeye 

çalışıyoruz. Eğer verilen bilgiler doğru ise gerekli yardımları yapıyoruz. Zaten Hayır Çarşısı vatandaşların 

kullanmadığı eşyalar ile kurulmuştur. O yüzden biz burada kriterlerimizi çok katı tutmuyoruz. Zaten bu 
kurum olmasa insanlar bu eşyaları bodrumlara tıkıyor ve çürütüyorlardı. 1500 tane üniversite öğrencisine 

eşya yardımı yapılmıştır. Sığınmacı ailelere yardımlar yapılıyor ve bu konuda büyük bir açığı kurum olarak 

kapatıyoruz. Hayır Çarşısı açılalı 5 yıl olmuş, 1300’e yakın kayıtlı aileye yardım sunuyor.” 

Soru 2: Söz konusu sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verir misiniz?  

Yanıt: “Gerçek ihtiyaçlıların yanında iyi niyet istismarcıları bu işin en dezavantajlı tarafı ama elimizden 
gelen titizliği göstererek bunun da önüne geçmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizim bu yaptığımız 

yardımları suiistimal edenler oluyor. Bazen ihtiyaç sahibi öğrenciler buradan aldıkları eşyaları 

kullandıktan sonra maddi kazanca çeviriyorlar.” 

Soru 3: Daha etkin sosyal hizmet uygulamaları için öneri ve görüşleriniz nelerdir? 

Yanıt: “Yoksulluk ile mücadele eğitimi ve seminerler düzenlenmeli. Bireylere her zaman balık vermeyi değil 

balık tutmayı da öğretilmeli. Her türlü olası afet durumlarına hazırlıklı olmak adına tüm STK’ların ortak 

bir strateji planı olmalı diye düşünüyorum.” 

Soru 4: Hangi dezavantajlı gruplar sosyal hizmet uygulamalarının alımında daha öncelikli olduğunu 

düşünüyorsunuz?   

Yanıt: “Tüm zorluklara karşı direnen, engelli olduğu halde kendine güvenen kendini geliştiren üretmeye 

yatkın kişilerin öncelikle düşünülmesi taraftarıyım. Yoksa acıyarak bu zaten dezavantajlı fazla bir şey 

gelmez elinden diye düşünülürse ne kendine ne de devlete katkı sağlar.” 

 

SONUÇ 

Yapılan mülakatlarda elde edilen bilgilere göre sosyal hizmet faaliyetleri, Safranbolu özelinde genel olarak maddi destek 
hizmetleri, bina temini, dezavantajlı kesimlere istihdam sağlama ve meslek edindirme kursları açma şeklinde olmaktadır. 

İlçe Belediyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile paydaş işler yürüterek mevcut imkanları doğrultusunda 
yardım ve hizmet talep eden müracaatçılara yukarıda sayılan hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Söz konusu yardıma ihtiyaç 

duyan kişiler, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ve belediyelerin kendi hazırladıkları 

yönetmeliklerin ilgili maddelerine göre belirlenmektedir. 

Yanıtlardan anlaşıldığı üzere, sosyal hizmet faaliyetlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar; ödeneğin ihtiyaçlara cevap 

vermekte bazen yetersiz kalması, nitelikli personel eksikliği ve müracaatçılar tarafından iyi niyetin zaman zaman suistimal 
edilmesidir. Belediyelere sosyal hizmet alanında sunulan bütçenin, talepler karşısında yetersiz kalması yapılması planlanan 

yardımların ertelenmesine veya uzun vadeye yayılmasına sebep olmaktadır. Bütçenin daha fazla olması halinde yapılacak 
faaliyetlerin daha etkili ve verimli olacağı kanaatine varılmıştır. Nitelikli personel eksikliği hizmetlerin aksamasına ve ihtiyaç 

sahibi kişilerin belirlenmesinde zorluk yaşanmasına sebep olan bir diğer eksikliktir.  

Yanıtlardan anlaşılmaktadır ki, ilçelerdeki kurum ve kuruluşların koordineli çalışması da çok önemlidir. Safranbolu 

Belediyesi ve Safranbolu Kaymakamlığı bu konuda örnek gösterilecek seviyede iş birliği içerisindedir. Kuruma yapılacak 

başvuruda bireyler kayıtlı sistem ile incelenmekte ve durumları kolayca tespit edilmektedir. Bu iş birliği sayesinde kişinin 
aldığı yardımların ve hizmetlerin seyri incelenebilmektedir. Birlikte yaptıkları projelerle Safranbolu alt kültür kesiminin 

iyileşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu kesimdeki insanların en büyük sorunu yardıma bağımlı olmaya 

alışmalarıdır. Bu sebeple toplumdan dışlanma yaşamışlardır. Bu kesime yapılacak en iyi sosyal hizmet uygulaması söz 

konusu bireyleri çalışmaya teşvik edip bu sayede toplumla kaynaşması ve aktif birey haline gelmeleri sağlanacaktır. 

Dezavantajlı grupların önceliklerini belirlemede Safranbolu Belediyesi önceliğini sakatlar, engelliler, şehit ve gazi yakınları, 
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kadınlar, yaşlılar ve çocuklardan yana kullanmaktadır. Safranbolu Belediyesi’nin muhatabı genel itibariyle yardıma muhtaç 
insanlar olduğu için yapılan hizmetler için geri dönüşler genellikle olumlu yöndedir. Olumsuz olan geri bildirimlerin 

belediyenin bütçesinin kısıtlı olmasından ve iyi niyeti suistimal etmeyi amaçlayan kişilerden kaynaklandığı yapılan 

mülakatlar neticesinde ulaşılmıştır.  

Bir başka önemli husus ise destekleyici hizmetlerden önce önleyici tedbirler alınması yönündedir. Yani kişilerin muhtaç 

duruma gelmeden önce incelemeler yapılarak muhtaçlık durumunu ortaya çıkaran faktörlerin tespiti yapılabilir ve bu şekilde 

yaşanacak olası krizler önlenebilir. Bunun için önce gerekli alan taramaları yapılarak uygulanabilecek projeler üretilmelidir. 
Üretilen bu projeler pilot bölgelerde uygulanarak elde edilen sonuçlara göre yaygınlaştırılması yapılmalıdır. Önleyici 
uygulamaları hayata geçirebilirsek kişilerin yoksulluk durumları ortadan kalkacaktır. Bu konularda da Safranbolu 

Belediyesi’nin SAKEM adlı kuruluşu mesleki olarak son derece etkili çalışmaktadır. Muhtaç durumda olmayan kişilere 

mesleki destek sağlamakta, onları eğitmekte ve nitelikli hale getirmektedir. Muhtaç durumda olanlara ise kumanya ve 

yemek yardımı yapmaktadır. Ülke çağında böyle örneklerin arttırılması ve önleyici tedbir olarak insanların kurslardan ve 

mesleki çalışmalardan haberdar olmaları sağlanmalıdır. 

 

KAYNAKÇA 

DUYAN Veli (2010), Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Sosyal Hizmet Uzmanları 

Dermeği Genel Merkezi, Ankara, s.s. 5-26. 

GENÇ, Yusuf ve BARIŞ, İsmail (2015), "Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılmasında Yerinden Yönetimin İşlevselliği", 
The Journal of Academic Social Science Studies, S.32, ss.95-117. 

TUNCAY, Tarık ve ERBAY, Ercüment (2006), "Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet Güçlendirmeyle Retorikten 
Pratiğe", Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, S.17(1), ss.53-69. 

5393 sayılı Belediye Kanunu (2005). T.C. Resmî Gazete, 03 Temmuz 2005. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004). T.C. Resmî Gazete, 23 Temmuz 2004. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005). T.C. Resmî Gazete, 22.2.2005. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986). T.C. Resmî Gazete, 19134, 14 Haziran 1986. 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

484 
 

 

 

Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri: “Alanya İlçesi” Üzerine 

Bir Çalışma 
Social Municipalities Activities in Local Governments: A Study on "Alanya District" 
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ÖZET  

Devlet hizmetlerinin toplumun her kesimine eksiksiz ve hızlı bir biçimde ulaştırılabilmesi için bazı kanallara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Merkezi idarenin üstlendiği hizmetler il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla topluma 

ulaşırken, yerel müşterek ihtiyaçlar belediyelerce yerine getirilmektedir. Günümüzde temel ihtiyaçları 

karşılayan devlet anlayışının yetersizliği ve  yerelleşmeye verilen önemin artmasıyla “Sosyal Belediyecilik” 

kavramı önem kazanmıştır. Sosyal belediyecilik “sosyal devlet” olgusundan doğmuş bir kavramdır. Bu 

noktada vurgulanmak istenen düşünce devletin sadece barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları 

karşılamasının toplumun huzuru ve refahı için yeterli olamayacağı, dezavantajlı kesimler olarak ifade edilen 

kimsesizlere, engellilere, gençlere, kadınlara yönelik uygulamaları belediyelerin yapması gerektiğidir. Aynı 

zamanda sanata, spora, kültürel etkinliklere de yer verilmeli ve bütünleştirme, rehabilite etme işlevleri de 

öncelenerek sosyal sermayenin güçlendirilmesi hedeflenmelidir. Çalışmanın amacı sosyal belediyeciliği tüm 

boyutlarıyla birlikte ele alabilmek ve Alanya'da yürütülen sosyal belediyecilik çalışmalarını bu fonksiyonların 

tamamını karşılayabilme oranı açısından değerlendirmektir. Bu amaç etrafında çalışmanın birinci kısmında; 

sosyal belediyecilik kavramsal açıdan ele alınacak, sosyal belediyeciliğin fonksiyonlarına değinilecektir. 

İkinci bölümde ise; Alanya ilçesinde sosyal belediyecilik kapsamında yapılan çalışmalara ayrıntılı örnek 

incelemeleriyle birlikte yer verilip, bu çalışmaların sosyal belediyecilik fonksiyonlarının ne kadarını 

karşıladığı tartışılacaktır. Alanya ilçesi için yapılabilecek sosyal faaliyetlere önerilerde bulunularak çalışma 

sonuçlandırılacaktır. Gözlem ve görüşme yöntemi kullanılarak yapılacak olan çalışmanın sosyal belediyecilik 

bakımından “Alanya ilçesine” ve çeşitli belediyelere rehber olması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik, Alanya, Sosyal Faaliyetler. 

 

ABSTRACT 

There is a need for some channels to ensure that government services can be delivered to every segment of 
society in a complete and rapid manner. While the services provided by the central government are collected 
through the provincial and district organizations, local common needs are fulfilled. The concept of "Social 
Municipalism" gained importance due to the insufficiency of the state understanding that meets basic needs 
and the increase of the importance given to localization. Social municipalism is a concept born from the 
"social state". The point to be emphasized at this point is that the municipalities, the disabled, the youth, the 
women, the municipalities have to make the municipalities, which are expressed as disadvantaged sectors, 
which cannot be enough for the peace and prosperity of the society to meet basic needs such as transportation, 
education and health. At the same time, spore, cultural activities should be given place and strengthening of 
social capital should be aimed at by integrating and rehabilitating functions. The purpose of the study is to be 
able to handle the social municipalities together with all dimensions and to evaluate the social municipality 
works carried out in Alanya in terms of the rate of meeting all these functions. In the first part of working 
around this purpose; social municipalism will be discussed from a conceptual point of view and the functions 
of social municipality will be mentioned. In the second part; It will be argued that the studies conducted 
within the scope of social municipality in Alanya province are accompanied by detailed sample examinations 
and the extent to which these studies meet the social municipality functions. The social activities that can be 
done for the Alanya district are suggested and the study will be concluded. It is aimed that the work to be 
done by using observation and interview method will be guided to "Alanya district" and various 
municipalities in terms of social municipality. 

Key Words: Decentralization, Social State, Alanya, Social Activities. 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde kamu Yönetiminin 2 biçim üzerinden yürütüldüğünü bilmekteyiz. Birincisi kaynak ve yetkilerin merkezde 

toplandığı yönetimin temel unsurlarının  doğrudan merkezden yürütüldüğü merkezden yönetim; ikincisi ise yönetimin, 

sözünü ettiğimiz unsurların yerelden yürütüldüğü yerinden yönetim anlayışıdr (Eren, 1994:145).  Devletin elinde 
bulunduğu gücün merkezden çevreye aktarılmaya başlamasıyla birlikte yerelleşmeye verilen önem artacaktır (Ekici ve 
Toker, 2005:5).  

1980 lerin sonuna doğru yerel yönetimlerde belediyelerin işlevlerinde artışlar meydana gelmiş; özellikle şehirlerde 

yaşamını idame ettiren dezavantajlı kesimden madde bağımlıları, evsizler, işsizler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, kronik 

hastalar, göçmenler gibi toplumla bütünleşmeyi gerçekleştiremeyen kesime hizmet sunulması noktasında klasik hizmet 

anlayışı yetersiz gelmeye başlamış ve “sosyal belediyecilik olgusu” gündeme gelmiştir (Çelik, 2014:3). 

Sosyal devlet anlayışı Türk Anayasa Hukukuna 1961 Anayasası ile birlikte adım atmış 1982 anayasası ile de yerini 

sağlamlaştırmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 2. Maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk 
devletidir” (Pektaş, 2010:5). Günümüz şartlarında çağın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, yaşam standartlarının 

yükselmesi ile birlikte devlete temel görevlerine ek olarak sosyal görevler de yüklenmeye başlamıştır. Devlet bu sosyal 
faaliyetleri yürütürken halka en yakın birim olan belediyelerden yararlanacaktır.  Esasında “Sosyal Devlet anlayışı” 

yönetim kültürümüze yeni girmiş bir kavram değildir, Gerek Selçuklular gerek Osmanlı Devleti dönemlerinde ihtiyaç 

sahiplerine çeşitli yardımlar yapılmış ve dezavantajlı kesimin yanında durulmuştur. Bu bilgiye dayanarak sosyal devlet 
olgusunun aslında kendi köklerimizden geldiğini söyleyebilmekteyiz.  

Sosyal belediyecilik anlayışı yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım, zor durumda olanların elinden tutma  anlamına gelmez 

bunun yanında toplumun sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sağlayan sosyal refahın yükselmesini destekleyen bir özellik 

taşımaktadır bu özellik belediyelerin bir hayır kurumu olarak görülmesinin önüne geçecektir (Sezer ve Önder, 2012:257). 
Yerel yönetimlerin sosyal politika ile ilgili projeleri sosyal belediyecilik çatısı altına girmekte belediyeler sosyal devletin  

yerele ulaşmada sıkıntı yaşadığı noktalara kolayca ulaşarak sosyal devletin yereldeki temsilcileri konumuna erişmektedirler 
(Berkün, 2017:584). Bu sebeple yerel yönetimlerde kişilerin tüm hakları korunmalı, hukuk üstün kılınmalı, ihtiyaçların 

karşılanması esnasında etik kurallar dışına çıkılmamalı, şeffaf  ve hesap verebilirlik konusunda hassas olunmalıdır (Altaş, 
2009:1). 

Bu çalışmada Sosyal Belediyecilik; kapsamlı bir biçimde tanımlanıp yerelleşmeyle ilişkilendirildikten sonra Alanya 

İlçesinde Belediyenin yaptığı sosyal faaliyetler kapsamlı bir şekilde anlatılacaktır. Çalışmayı sonlandırırken Alanya 

ilçesinde yapılan sosyal faaliyetlere ek olarak ne gibi çalışmalar yapılabileceği noktasında önerilere yer verilecektir. 

 

2. SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL DEVLET 

Devletin büyümesine paralel olarak sadece temel ihtiyaçların karşılanması yeterli görülmemeye başlamış ve dezavantajlı 

kesimlerin refahını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  Bu ihtiyaç neticesinde sosyal devlet yetkililerin 

sosyal politika üretme ve uygulama süreçleri başlamıştır.  

2.1. Sosyal Politika  

Sosyal politika; aktif sınıflar,  kadın ve çocuklar gibi zayıf gruplar için daha fazla yararın sağlanması için  kullanılan bir 

araçtır . Sosyal politika 16. yüzyıldan itibaren siyasetçilerin önem verdiği bi konu olmuş, bilhassa  yoksulluk politikaları bu 

zamanlarda daha çok yerel yönetimler tarafından  yürütülürken, 19. yüzyıldan sonra merkezi hükümetlerin sorumluluk 

alanına girmiştir (Keskin, 2008:46). 

Sosyal politika, yoksullar, yaşlılar, engelliler, hastalar, kadın ve çocuklar gibi toplumda kendi kendine yetemeyen insanla 

için daha fazla faydanın sağlanmasında bir araçtır. Bir politikanın sosyal politika olarak kabul edilebilmesi için; refah 

düzeyini artırıcı politikalar olması; ekonomik amaçlarının yanı sıra ekonomi dışı  amaçlar kapsaması ve toplumdaki tüm 

yardıma muhtaç grupların gelirinin yeniden dağılımını amaçlaması gerekir (Çelik, 2014:4).  

2.2. Sosyal Devlet 

Sosyal devletten önce bilinmesi gereken olgu “sosyal politika”dır. Sosyal politika ise; yaşlılar engelliler, çocuklar, kadınlar 
gibi toplumda kendi kendinin ihtiyaçlarına yetemeyen,  dezavantajlı kesimin yararına uygulanan faaliyetler bütünüdür 
(Çelik, 2014:4).   

Sanayi devrimine geçişle birlikte insanlar şehirlere göç etmiş, şehirlerde kötü şartlarda barınmaya çalışmışlar bu ortaya 
çıkan manzara sonucunda batıda devlet sosyal politika uygulamayı kaçınılmaz olarak görmüş böylelikle refah devletine 

geçiş yaşanmış ve “sosyal devlet” olgusu ortaya çıkmıştır (Ateş, 2009:88). Sosyal politikaları uygulayan devletler artık 

sosyal devlet olarak adlandırılacaktır.  

Sosyal devlet; birey ya da ailelerin sosyal statü ve gruplarına bakılmaksızın, sahip oldukları gelir ya da mülklerden 

bağımsız olarak asgari bir gelirin garanti edilip sunulması işsizlik, yaşlılık, hastalık, doğal afetler gibi belirli sosyal riskleri 
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karşılayabilecek duruma getirilmelerini amaçlayan sosyal politikalar uygulayan devlettir (Gough, 2008:1'dan akt.: Yıldırım 

ve Göktürk, 2008:239).  

Türkiyede ilk defa 1961 anayasasında sosyal devlet kavramına yer verilmiştir. 1961 Anayasasının 2. Maddesine göre; 
Sosyal devlet bireylere sadece klasik hakları sağlamakla yetinmeyen bunlara ek olarak onların insanca yaşamaları için 

zorunlu maddi ihtiyaçlarının karşılanmasını da kendine görev edinen devlettir. 1982 Anayasasının 2. Maddesiyle ise 

Türkiye Cumhuriyetinin “sosyal bir hukuk devleti olduğu” kesin bir hükme bağlanmıştır.  Ailenin korunması, eğitim ve 

öğrenim hakkı ve ödevi, çalışma ve sözleşme hürriyeti, sağlık çevre ve konut hakkı devletin vatandaşlara karşı sağlamakla 

yükümlü olduğu sosyal ve ekonomik haklar olarak anayasada belirtilmiştir (Pektaş, 2010:10). 

Sosyal bir devletin görevleri arasında sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlamak vardır. Devlet her bir vatandaşa  insan 
onuruna yakışır asgari bir yaşam sunabilmeli, herkese çalışma imkanı ve çalıştığının karşılığını adaletli bir biçimde alma 

imkanı verebilmelidir, çalışamayacak durumda olanların yaşam  şartlarını ise belirli bir refaha kavuşturnalıdır. Bunların 

yanı sıra gelir ve servet dağılımını dengelemelidir. Burada dengelemekten kasıt elbetteki herkesin aynı gelir seviyesine 
getirilmesi değil dengelenmesidir. Ayrıca vergileme adaletinin sağlanması düşük gelir grubundan düşük vergi, yüksek gelir 

grubundan da yüksek verginin alınmasının düzenlenmesi de sosyal devlet ilkesinin bir gereği sayılmaktadır (Çelik, 2014:5).  

Devletin sosyal devlete evrilmesi ile birlikte devletin işlevi başta oluşum amaçlarına göre büyük oranda değişiklik 

göstermiştir.Vatandaşların güvenliğini ve toplumun düzenini sağlamak amacıyla ortaya çıkan devlete; ekonomik 

düzenlemeler  yapmak, toplumun refahını sağlamak görevleri de yüklenince devletin müdahale alanı büyümüş nüfuz ettiği 

gruplar çeşitlilik göstermiştir (Aysan, 2006:69-70). 1980’lerden sonra yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte gündeme 

gelen küreselleşme ve yerelleşme olgusu sosyal devletin işleyişinde yerel yönetimleri ve özellikle belediyeleri ön plana 

çıkarmıştır (Çelik, 2014:5). 

 

3. SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Sosyal belediyecilik, sosyal devlet anlayışından doğmuş bir kavramdır.  Sosyal devletin yerele uygulanmış biçimidir. 

çalışmanın bu aşamasında sosyal belediyecilik kavramı tanımlandıktan sonra sosyal belediyenin işlevleri ve görevleri 

incelenecektir.  

3.1 .Sosyal Belediyecilik Kavramı 

Sosyal belediyecilik, yerel yönetime sosyal alanlarda planlama ve düzenleme fonksiyonu yükleyen; yerel halkın sosyal ve 

kültürel yaşamına katkı sağlayan;  sosyal sorunların ortaya çıkmasını engelleyen ve önleyici tedbirler alarak hemşehrilerin 

mutlu, huzurlu, sosyal refah düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasına imkan tanıyan;  bir yerel yönetim anlayışıdır.  

Sosyal belediyeciliğin en güzel tanımlarından birisi de şudur; mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme 

görevi yükleyen, bu noktada kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde 

sosyal amaca bölüştüren; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışmanın sağlanması ile sosyo-kültürel 

politikaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli planlamalar üretmesini 

gerekli kılan; bireyler ve toplumsal kesimler arasında önemini yitiren sosyal güvenlik ve adaleti güçlendirmeye yönelik 

olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir sistemdir (Akdoğan, 2002:35). 

Belediyeler, kendi sınırlarında  yaşayan birey, aile ve grupların üç ayrı kaynaktan doğan  sorunlarına müdahale etmek 

mecburiyetindedirler. Bunlardan birincisi, temelde sistemin çekirdeğinden kaynaklanan ve özellikle çok nüfuslu kentlerde 

acil müdahaleyi gerektirecek noktalara varan, işsizlik dilencilik ve yoksulluk; ikincisi, belediyelerin hizmet sınırları içinde 

görülen doğal afetlerden zarar gören mağdur insanların karşılaştıkları problemler üçüncü ve sonuncusu ise; insanın fiziki ve 
kalıtsal oluşumundan ileri gelen bununla birlikte çevresel şartların etkisiyle belirginleşen engelli yaşlı, ve çocukların 

durumlarıdır. Sosyal belediyecilik adı altında yapılan uygulamalar, sözü edilen üç kaynaktan doğan  problemlerin 
çözümüne ilişkin olup, sosyal hizmet ve sosyal yardımdan esinlenilerek uygulanır (Ateş, 2009:92). 

Sosyal belediyecilik kavramının kökenleri 19.Yüzyılın sonlarına doğru  gelişen “sosyal devlet” anlayışına dayanmaktadır. 

Sanayi İnkılâbı döneminde yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki fonksiyonları yoksullara yardım etmekle başlamış, 

dünya savaşları sonrasında yaşanan toplumsal sorunları çözmek amacıyla yerel yönetimler daha büyük sorumluluklar 

yüklenmişlerdir (Ersöz, 2006:768). Yerel yönetimlerin ilgili birimleri dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere; sosyal 

konut, sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal danışmanlık, istihdam, yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin 

korunması gibi değişik sosyal alanlarla ilgili politikalar üretir ve bunları uygularlar bu polikaları başarıyla planlayan ve 

uygulayan yerel yönetim birimleri ise “sosyal belediye” olarak anılırlar (Seyyar, 2008:240). 

Yazınımızda “sosyal belediyecilik” kavramının yerine “toplumcu belediyecilik”, “toplumsal belediyecilik”, “yerel sosyal 
politikalar”, “yerel sosyal hizmetler”, “yerel yönetimler ve sosyal politika”, “yerel yönetimler ve sosyal hizmetler” gibi 

kavramların da kullanıldığı görülmektedir (Öz, 2018:2). Sosyal Belediyecilik yalnızca yardıma muhtaç dezavantajlı kesime 

yardım etmek değil tüm insanların belirli bir asgari yaşam düzeyine sahip olmasını sağlamak ve bu insanların yapabilirlik 

kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır (Can, 2006:18).  “sosyal” kavramı aslında “toplumcu” toplumun yararını gözeten, 

toplumsal amaçların ön planda tutulduğu , üretim araçlarının sahibinin toplum oduğu bir anlayışı  ifade etmektedir (Keleş, 
2009:30).  
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Sosyal Belediyecilik insanların yaşadıkları ortamda mutlu olmalarını sağlar ve bulundukları ortamda refahın sağlanması 

için ön ayak oluşturur (Ünlü, 2016:68) . Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için belediyelerin idari ve mali 

yetkilerinin yeterli olması gerekmektedir. Merkezi yönetim yerel yönetime yetki ve görev verirken yerel kuruluşun maddi 

imkanlarını göz önünde      bulundurmalıdır.Aynı zamanda verilen görevlere yetecek kadar kaynak aktarımı da 

yapılmalıdır. Yapılan  mali destek verilen görevlere yetemeyecek miktarda ise hizmetlerin aksaması söz konusu olacaktır. 

Bu bağlamda sosyal belediyecilik faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için yerele kaynak aktarımı konusuna 

gerekli hassasiyet gösterilmelidir (Çarkçı, 2007:78-79). Sosyal belediyeciliğin kapsamı düşünüldüğünde bazı çelişkiler söz 

konusu olmaktadır çünkü kimi görüşler sosyal belediyeciliği sadece dezavantajlı kesime yardım etmek olarak görürken bazı 

görüşler ise sanat, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetleri de sosyal belediyeciliğin kapsamına almaktadır. Bu çelişki  
kimi belediye yönetim birimlerinde tartışmalara yol açabilmekte bazen de harcamalar konusunda yanlış sınıflandırmalara 

neden olmaktadır.  Sosyal belediyecilikte ayırt edici nokta sosyal dokunun iyileştirilmesidir. Buradaki asıl amaç her  talep 
edene istediği yardımı yapmak değil yöre halkın yardıma muhtaçlığını en aza indirmektir (Şen, 2007:42).  

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kaba taslak olarak  2 başlık altında  uygulanır. Bunlar “sosyal  hizmet” ve “sosyal 

yardım”dır. Sosyal hizmet, vatandaşların, ülkenin genel şartları çerçevesinde insan onuruna yakışır bir biçimde hayatlarını 

idame ettirebilecekleri bir ortam sağlamaya, sosyo-ekonomik problemlerin çözümüne yardımcı olmaya yönelik tüm 

hizmetleri içine alır (Ölmez, 2007:38). 

Sosyal hizmetler; Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Belediyeler ve Sivil 

Toplum Örgütleri tarafından yapılır. Sosyal Hizmet adı altında; kimsesiz çocuklara kreş ve  yuvalar , kadınlar için sığınma 

evleri, el sanatları kursları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, engelliler için spor iletişim olanakları, temel beceri okulları 

yaşlılar için huzur evleri gençler için spor salonları, meslek edindirme kursları, gençlik merkezleri sokak çocukları 

tinerciler ve istismara uğramış çocuklar için psikolojik yardm büroları açarlar. Ayrıca kriz dönemlerinde Savaş, terör ve 

doğal afet gibi olağanüstü durumlarda, barınma, beslenme ve temizlik gibi hizmetler de sosyal hizmetler kapsamına 

girmektedir (Pekküçükşen, 2004:461-462).  

Sosyal yardım, yerel yönetim birimleri tarafından  farklı ihtiyaç sahiplerine belirli zamanlarda belirli şartlarda sistemli 
olarak yapılan bedelsiz ayni ve nakdi yardımlardır. Halkın vergilerinden yararlanılarak yapılan sosyal yardımlar, toplumsal 

dayanışmaya katkı sağlayacaktır (Seyyar, 2008:245). Sosyal yardım ihtiyacı olanlara gerekli yardımın yapılmaması demek 

onların toplumdan dışlanmış olması demektir. Sosyal dışlanmayı önlemeye yönelik belediyelerin yaptığı sosyal yardımlara 

sağlık yardımı ve bakımı, bazı hastalıkların tedavisi için özel hizmetlerin kurulması, durumu kötü olan çocuklar  için 

okulda yemek verilmesi, aile ödenekleri, işsizlik yardımı,  dul anne ve evlenmemiş kızlarına  aylık bağlanması dahil edilir.  
Yapılacak olan sosyal yardımlar ve kişinin onurunu zedelemeyecek şekilde yapılmamalı, bu yardım sadaka  değil devlet 

olmanın verdiği kutsal bir görev olarak görülmelidir. Söz konusu  yardımın ne gibi koşullarda, hangi dönemlerde ve ne tür 

yöntemlerle yapılacağı hususunun bir uzmanlık alanı olduğu unutulmamalıdır (Çelik, 2014:9).  

 3.2. Sosyal  Belediyelerin  İşlevleri ve  Görevleri 

Merkezi yönetimin iş yükünün artması ve sosyal alana yetişemez hale gelmesi ile birlikte belediyelerin sosyal nitelikli 
faaliyetlerinin arttığı görülmektedir. Merkezi yönetimin yerele yetki ve görev devretmesi ile birlikte belediyeler yereldeki 

sosyal sorunlara karşı daha etkin politikalar üretmeye çalışmışlardır. Bu aktif politika kalemlerinden birisi de sosyal 
belediyeciliktir (Keskin, 2008:55).  Merkezin sosyal politikalarını yerele uygulayan birim sosyal belediye olarak 

adlandırılır.  

Sosyal belediyecilik uygulamaları, Türkiye’de 1990’lardan sonra yoğunluk göstermeye başlamıştır. Belediyeler öncelikle 

sosyal ve kültürel alanda faaliyetlerde bulunmuş, daha sonra engelliler öncelikli olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik 

sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmaları yapmışlardır. 5393 sayılı belediye kanunu,  5216 sayılı büyükşehir belediye 

kanunlarının her ikisi de sosyal hizmet ve sosyal yardım konularında belediyelere genel yetki ilkesi kanalıyla sorumluluklar 

yükler (Çelik, 2014:9). Sosyal belediyecilik yerel yönetime sosyal alanlarda ve düzenleme görevi veren, bu bağlamda kamu 

harcamalarını temel ihtiyaçları kapsayacak şekilde sosyal amaçlara kanalize eden; dezavantajlı kesime yardım edilmesi, 

sosyal dayanışma ve işbirliğinin sağlanması ile sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken çalışmaların 

yapılması için bilinçli politikalar üretmesini hedefleyen; bireyler ve sosyal kesimler arasında güçsüzleşen sosyal güvenlik 

ve adalet anlayışını kuvvetlendirmeye yönelik olarak yerel yönetimlere sosyalleştirme görevi yükleyen bir sistemdir 
(Akdoğan, 2002:35). Sosyal belediyecilik ile belediyeler bir taraftan ekonomi  ve istihdam sorunları ile mücadele ederken, 
diğer taraftan da temel hizmetler ve sosyal hizmet alanlarında da artış gösteren bir işlev üstlenmektedirler (Keskin, 
2008:55).  

 Sosyal belediyeciliğin en belirgin işlevleri ise şunlardır;  

 Sosyalleştirme:  

 Sosyalleşme, toplumda kendine bir yer edinebilme; kişinin aile, okul, mesleki örgütler gibi içinde bulunduğu 

kamusal kurumların ve yaşadığı kültürel ortamın gerektirdiği şekilde davranışlarda bulunmayı  ve çevresindeki 

bireylere uyum sağlayabilmeyi öğrendiği süreçtir. Bu öğrenme sürecinde belediyeler bireylerin sosyalleşme ağına 

dahil olmalı bu süreçte bireylere gerekli destekleri vermelidirler. Belediyeler, bireylere yönelik koyulan kurallarla ve 

çeşitli yaptırımlarla toplumsal düzeni sağlama noktasında sosyal kontrol mekanizması olarak işlev görürler. 

Toplumun her kesimine inebilecek çeşitli etkinlik ve eğitimlerle halka daha kolay mesj verebileceklerdir. 
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 Yönlendirme: 

 Belediyeler halka bir nevi danışmanlık hizmeti vermekte onlara karşılaştıkları sorunları çözme noktasında kılavuzlık 

etmektedirler. Belirli zamanlarda vatandaşı bir araya toplayarak hangi sorun için kime ve ne şekilde başvuru 

yapılacağı hususunda bilgilendirmeler yapmaktadırlar. 

 Yardım Etme: 

 Belediyeler beldelerindeki yoksul ve yardıma muhtaç insanların bilgilerine ulaşıp muhtaçlık sınırını tespit 

edebilmekte ve asgari yaşam sınırında olanlara yiyecek, yakacak ilaç, kırtasiye malzemesi,  medikal araç vb. 
yardımları yapmaktadırlar. 

 Yatırım: 

 Belediyeler vatandaşların geçim sıkıntılarını tamamıyla giderebilecek kökten çözümler üretememekte bu yüzden 

halkın geçim sıkıntısını azaltıcı çalışmalar yapmaktadırlar. Aş evleri, misafirhaneler , aile sağlığı merkezleri 
kütüphaneler ekmek fabrikaları bu hizmetelerin örneklerindendir (Akdoğan, 2006:45). 

Belediyelerce yapılan hizmetlerde öncelikli olarak kimin hizmet alacağı, belediyenin hangi yardıma ne kadar ödenek 

ayırdığı ve hizmetin ivediliği gibi noktalar önemlidir. En yakın birimlerde en uygun hizmetler ihtiyaç sahiplerine sunulur. 

Belediye kanunları sosyal hizmet ve sosyal yardımların yerine getirilmesinde belediyelere büyük görevler yüklemiş ve 

yereldeki temel kurum haline getirmiştir (Çelik, 2014:11). 

“Sosyal Belediyecilik” başlığı altında verilen hizmetler şunlardır (Pekküçükşen, 2004: 461). 

 Anne ve bebekler için Ana-çocuk sağlığı merkezleri, Aile sağlığı merkezleri, gezici sağlık araçları hizmetleri, 

 Çevresel şartlara uygun ucuz konut imkanları sağlamak, 

 Evi olmayan ailelere, sokakta kalmış muhtaç durumda olanlara barınma imkan, 

 Toplumun her kesiminin sosyalleşmelerine katkı sağlayacak sağlayacak danışma merkezleri açmak, 

 Hastanelerin yakınlarında hasta yakınlarının kalabileceği misafirhaneler oluşturmak, 

 İhtiyaç sahiplerine gıda kıyafet ve yakacak yardımı yapmak, 

 İhtiyaç sahipleri için aş evleri kurmak, 

 İstihdam ofisleri kanalıyla iş arayanları ve personel ihtiyacı olan iş verenleri buluşturmak, 

 Kendi işini kuracak olan kadın ve gençlere kılavuzluk yapmak , araç ve ekipman desteği sağlamak, 

 Anne babası olmayan çocuklar için çocuk yuvaları ve kreşler açmak, 

 Kültür, sanat ve spor merkezleri açmak , tiyatro, sinema gibi etkinlikleri yaygınlaştırmak, 

 Öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği vermek, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapmak  

 Engellilere yönelik tesisler kurmak ve onların  rehabilitelerini sağlamak  

 Engellilerin ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel hizmetlere rahatça ulaşabilmelerini sağlayacak tedbirler almak  

 Sağlık sorunu olan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tedavi ve ücretsiz ulaşım hizmeti sağlamak, 

 El sanatları, meslek edindirme kursları açmak, 

  Kötü alışkanlıkları olan vatandaşlar için koruma, iyileştirme ve topluma kazandırma amaçlı merkezler kurmak, 

 Belirli sosyal gruplara, sivil toplum kuruluşlarına rehberlik hizmetleri vermek, dayanışma bilincini aşılamak, 

 Tanzim satış mağazaları, yiyecek ve kıyafet bankaları  kurmak, ekmek fabrikaları kurarak ucuz ekmek satışı 

yapmak, 

 Yaşlılar için evde bakım hizmetleri,bakımevleri,huzurevleri açmak, 

 Evlilik öncesi ve sonrası için aile danışma merkezleri açmak, 

 Kriz dönemlerinde hizmet verilmesi için ilgili kurumlarla iletişim kurmak, 

  Tutukevi ve cezaevinde bulunanlar ve dışarıda kalan aileleri, yakınları için psiko-sosyal hizmetler vermek, 

 Sığınmacılar, göçmenler için sosyal uyum programları düzenlemek 

 Park, bahçe mesire alanlarını açmak. 
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Belediyeler yukarıda sayılan hizmetleri, “sağık ve sosyal hizmetler”, “sosyal  hizmetler”, “sağlık işleri”, “kültür ve sosyal 

işler”, “eğitim ve kültür işleri” gibi isimlerle adlandırılan çeşitli birimler aracılığıyla ifa etmektedir (Pektaş, 2010:15). 

     

4. ALANYA İLÇESİ’NDE SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIMLAR 

Antalya il  sınırları içinde bulunan Alanya 299.000 nüfuslu bir turizm ilçesidir. Şehir merkezine 154 km uzaklıktadır.   
Çalışmanın bu aşamasında Alanya’da uygulanan “sosyal belediyecilik” faaliyetleri yani yapılan sosyal hizmetler ve sosyal 

yardımlar yapılmış ve yapımı devam eden sosyal projeler incelenecektir. Çalışmada kullanılan verilerin bir kısmı Alanya 

Belediyediyesi yetkilileri ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiş bir kısmı ise Alanya Belediyesi 2017 faaliyet raporundan 

alınmıştır. Bunlara ek olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet birimi bünyesinde yapılan faaliyetler ise 

Alanya Hizmet Birimi çalışanları ile görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.  

Alanya Belediyesi’nde Sosyal işler müdürlüğü ve bu müdürlük altında barınan beş birim aracılığıyla sosyal faaliyetler 

uygulanmaktadır. Sosyal İşler Müdürlğü altında “Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi”, “Tevfik Hoca Alanya Evi” “Sağlık 

Ekibi”, “Diyetisyenlik”, “Gönül Pınarı” olmak üzere 5 birim Sosyal hizmet ve yardımların gerçekleştirilmesi faaliyetlerini 

sistemli bir vaziyette yürütmektedirler.  

4.1. Sosyal Hizmetler  

Alanya İlçesi’nde 2017 yılında gerçekleştirilen bazı sosyal hizmetler şunlardır (www.alanya.bel.tr); 

 Kız öğrenci misafirhanesi: Alanya merkeze okumak için gelecek olan ve evleri merkeze uzak mahallelerde olan 

öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla 120 kapasiteli 4 katlı kız öğrenci misafirhanesi 2016-2017 eğitim-
öğretim yılında hizmete girdi. Yurtta konaklayan öğrenciler için  barınma ve yemek desteğine ek olarak derslerine 

yardımcı olacak etütlerde düzenlenmiştir. 
 Kırsalda yaşayanlar için sağlık taramaları: 2017 yılında kırsalda bulunan  68  mahalleye toplamda  83 kez ziyaret 

yapılmış 1151 hastanın muayenesi gerçekleştirilmiştir. Haftada iki gün kırsalda ikamet eden  yaşlı ve engelli 

yardıma muhtaç vatandaşlar  için belediye bünyesinde; sağlık ekibiyle kırsal mahallelerde sağlık taraması 

yapılmıştır, belirlenen kriterlere göre uygun bulunan  hastalara; doktor nezaretinde, ilaç, hasta bezi ve tıbbi malzeme 

yardımı yapılmıştır. 
 Ücretsiz diyetisyen hizmet birimi ve spor merkezi: “Herkes için sağlık, herkes için diyetisyen” projesi paralelinde 

2017 yılında 5.253 vatandaşa toplamda 7486 seans ücretsiz diyetisyenlik hizmeti verilmiştir. Şeker, tansiyon, kalp 

damar hastalıkları, gebe ve emziren anneler, obeziteye meyilli bireyler gibi risk altında olan vatandaşlar öncelikli 

olmak üzere ihtiyacı olan tüm vatandaşlar bu hizmetten yararlanmıştır. Ayrıca aynen proje kapsamında açılan spor 

merkezinden de 2017 yılında 386 kişi faydalanmıştır. 
 Diyetisyen hizmeti alanlar için kahvaltı programı: “Herkes için sağlık, herkes için diyetisyen” sloganıyla 

diyetisyenlik hizmetinden yararlanan vatandaşlar kahvaltı organizasyonunda  bir araya getirildi. Düzenlenen 

kahvaltı etkinliğinde 1 yıllık eğitimini tamamlayan, 1 senede 10 kilo ve üzeri veren 130 vatandaşa Belediye Başkanı 

taraından sertifika verildi. 
 Okullarda sağlıklı beslenme için seminerler: Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan ilköğrretim ve liselerde 

haftanın 1 günü  toplamda 5171 öğrencinin katıldığı sağlıklı beslenme eğitimleri verilmiştir. 
 Tevfik Hoca Alanya Evi poliklinik hizmeti: Tevfik Hoca Alanya Evi Alanyda sosyal etkinliklere ev sahibi olması 

amacıyla açılmış bir kafedir. Burada ihtiyaç sahipleri için sağlık poliklinik hizmetleri de verilmektedir. 2017 yılında 

283 kişinin  kan şekeri ölçümü yapılmış,  355 enjeksiyon, 209 pansuman hizmeti verilmiştir. 
 Toplu sünnet  törenleri: Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığı tespit edilen 176 çocuğun sünneti hijyenik 

ortamlarda ve doktor kontrolünde gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklara hediyeler ve sünnetli kıyafetli çerçeveli 

fotoğrafları verilerek evlerine ulaşımı sağlandı. 
 Toplu iftar yemeği organizasyonları: 2017 yılı ramazan ayı boyunca her gün  2300 kişiye iftar yemeği verilmiştir. 

Ayrıca evinden çıkamayan yaşlı ve yatalak 150 hastanın evine ramazan ayı boyunca kumanya götürülmüştür. 
 Engellilerle sergi açılışı: 3 Aralık Engeliler günü ve  10-16 mayıs Engelliler haftası nedeniyle engelsiz sanat 

atölyesinde engellilerin yaptığı ürünlerden oluşan el sanatları sergileri açılmıştır. 
 Görme engellilere sertifika töreni: Görme engellilere 6 aylık bir süreçte Braille okuma yazma ve   bilgisayar 

eğitimi kapsamında ders verilmiştir. Kursa katılan vatandaşlara bir kahvaltı etkinliğinde sertifikaları takdim 

edilmiştir. 
 Engelli çocuklarla gezi programı: Engelliler haftası dolayısıyla zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine Manavgat 

Şelalesi Antalya Akvaryum gezisi düzenlenmiştir. 
 Engelli misafirlere gezi programı: Ankaradan gelen engelli vatandaşlara Alanya içindeki tarihi mekanlar  

gezdirilmiş gezi esnasında  engellilere ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 
 Futbol sevgisi engel tanımaz etkinliği: Etkinlik kapsamında Oba stadyumunda oynanan Alanyaspor  maçlarına 

engelli bireyler uygun araçlarla götürülmüş ve maçları izlemeleri sağlanmıştır. 
 Engelilerle akşam yemeği: 10-16 Mayıs Engelliler haftası sebebiyle engelli vatandaşlar ve yakınları ile akşam 

yemeğinde bir araya gelinmiştir. 
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 Yaşlılar Haftasında doğa gezileri: 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Tevfik Hoca Alanya Evi üyelerine doğada 

zaman geçirebilmeleri için gezi düzenlendi.  Aromatik Cennet Vadisine düzenlenen geziye 30 müdavim katılmıştır.  
 Yaşlılar için sağlıklı yaşam seminerleri: Alanya Hamdullah Emin Paşa üniversitesi ve Sosyal Yardım işleri 

müdürlüğünün ortak organizesi ile yaşlılara gastronomi uzmanları tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verildi. 
 Hastalara ziyaret: 2017 yılında yaşlı ve kanser hastası 72 vatandaş ziyaret edilmiş, sorunları istekleri dinlenmiş ve 

sonrasında gerekli yardımlar yapılmıtır. 
 Ebru sanatı öğrencilere tanıtıldı: Sanat şenliği organizasyonları kapsamında Engelsiz park ve yaşam merkezi 

birimi el sanatları öğretmeni tarafından ebru sanatının  tanıtımı yapıldı ve atölyeyi ziyaret eden öğrencilere 

uygulamalı olarak yaptırıldı. 
 Alanya uluslararası noel pazarı stant kurulumu: 2017 de 8. si düzenlenen Noel pazarında engelsiz sanat atölyesi 

engelli birey ve yakınlarının yaptığı ürünler sergilenmiştir. Bu etkinlikten elde edilen gelir engelli birey ve 
yakınlarına aktarılmıştır. 

 Engelsiz park ve yaşam merkezinde bulunan personeller 2017 yılı içerisinde engellilere yönelik yaptığı eğitimler: 

Uzman psikolog toplamda 375 seans, uzman fizyoterapist 716 seans, çocuk gelişim uzmanları, 387 seans,  el 
sanatları öğretmeni 2545 seans eğitim vermişlerdir. 

 Belediye Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde eğitim semineri: Ergenlik döneminde sağlıklı beslenme konusunda 94 

öğrenci 4 öğretmen 1 misafirhane yöneticisi toplamda 99 kişinin katıldığı bir seminer düzenlenmiştir. Misafirhanede 

bulunan öğrencilerin boy kilo ölçümü yapılmış, gerekli görülenler diyetisyen birimine yönlendirilmiştir. 
 Gönüllü ol fark yarat projesi: Bu proje kapsamında Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi eğitim ve işletme 

fakülteleri öğrencileri Engelsiz park ve yaşam alanını ve atölyeyi ziyaret etmişlerdir. Engelli çocuklarla birlikte 

atölye çalışmalarına katılmışlardır. Uzman psikolog tarafından toplumda engelli farkındalığı eğitimleri verilmiştir. 
 Her kulaç bir hayat projesi: Herkes için Alanya sloganı bünyesinde engellii vatandaşların spor yaparak aktif 

yaşama katılmaları için başlatılan bir projedir. Sağlık olarak risk grubu içinde olan bu vatandaşların spor yaparak bu 

riski azaltmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Engelli bireyler için olimpik yüzme havuzunda gerekli koşullar 

sağlanmış ve bu proje için görevlendirilen fizyoterapist tarafından kas ölçümleri takibi yapılmıştır. Yine bu proje 

kapsamında haftanın bir günü yaz aylarında engelsiz halk plajında kış aylarında ise olimpik yüzme havuzunda  8 
ortopedik engelli yüzücü vatandaşa fizyoterapist eşliğinde kas egzersiz çalışması yaptırılmıştır. 

 Okullarda engelli farkındalığı seminerleri: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içinde Engelsiz park ve yaşam alanı 

psikoloğu tarafından  Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu, Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu, Sugözü Cemal 

Coşkun Ortaokulu Atatürk Ortaokulu, Tosmur Fatma Özmüftüoğlu Ortaokulu, Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu, Dr. 

Şahin Birsel Biçer Ortaokulu, Hamit Özçelik İlkokulu, Hamit Özçelik Ortaokulu, Tahir Tuluk Ortaokulu, Ayşe 

Melehat Erkin Ortaokulu, Kemal Şuberi İlkokulu, Bilgi Bulut İlkokulu,  İnönü İlkokulu, Alanya İsabet Okulları, 

Kızılcaşehir İlkokulu, Hacıkura İlkokulu, Yaylalı İlkokul, Yaylalı Ortaokulu, Güzelbağ İlkokulu, Güzelbağ 

Ortaokulu, İshaklı İlkokulu, Jülide Akça İlköğretim Okulu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Demirtaş Çok 

Programlı Lise, Alanya Neziha Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi toplamda 28 okulda 3150 
öğrenci 156 öğretmene toplamda 3256 kişiye Toplumda engelli farkındalığı eğitimi verilmiştir. 

 Huzur evine el sanatları sergisi: Engelsiz park ve yaşam alanı öğretmeni haftada bir gün Alanya İlçe Huzurevi’ne 

gidip sanatsal çalışmalar yapmaktadır.  Meydana gelen ürünleri ise 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda sergilemişlerdir. 
 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü:  Bu özel gün kapsamında otizmli çocuklarla el sanatları öğretmeni 

eşliğinde duvar boyama etkinliği yapılmıştır. 
 Trafik Eğitimi: Engelli çocukların ailelerinden bağımsız olarak topluma katılmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir 

eğitimdir. Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezine gelen engelli çocuklara trafik eğitim parkında “Temel trafik dersi” 

verilmiş ve uygulamalı olarak öğretilmiştir. 
 Kamu kurumlarında engelli farkındalığı eğitimleri: 2017 yılı içeerinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet 

Müdürlüğü, Halk otobüsü şoförleri, Alanya Belediyesi çalışanları,  PTT çalışanları,  İŞKUR personellerine 

“Toplumda Engelli Farkındalığı Eğitimi” verilmiştir. 
 Down Sendromluları Günü: 21 Mart Dünya Down Sendromluları Gününde Engelsiz Park ve Yaşam Merkezine 

kayıtlı olan down sendromlu çocuklarla şehirde farkındalık yürüyüşü yapılmış ve vatandaşlara karanfil dağıtılmıştır. 
 Skolyoz taraması: 2017 yılında Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde çalışan Fizyoterapist ile birlikte liselerde 

öğrencilerin omurga sağlığı ve postür eğitimleri bazında skolyoz taramaları yapılmıştır. 
 Orman Haftası’nda etkinlik:  21-26 Mart Orman Haftası sebebi ile Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ndeki zihinsel 

engelli  öğrenci ve aileleri için Aromatik Cennet Vadisine gezi düzenlenmiştir. Bitki ve hayvan çeşitleri incelenmiş 

öğrencilerle velilerle birlikte ağaç dikimi yapılmıştır. 
 Ev temizliği ve kuaförlük hizmeti: Yaşlı bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların evlerinin temizliği, kişisel temizlik 

ve bakımları için evlere ekip gönderilmiştir. 2017 yılında toplamda 545 konut temizliği 217 kişiye kuaförlük ve 

kişisel bakım hizmeti verilmiştir. 
 Kanser hastalarını ziyaret ve psikolojik destek: 2017 yılında Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezine kayıtlı olan 

kanser hastaları ziyaret edilmiş ve bu hastalara uzmanlar tarafından toplam 27 saat psikolojik destek sağlanmıştır. 
 Temel  işaret dili kursu: Alanya Belediyesi müdürlüklerinde görev yapan  40 personele 2 ay boyunca belirli 

günlerde Temel işaret dili kursu verilmiştir. 
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 AKUT bilgilendirme eğitimi: 2017 yılında Engelli birey ve yakınlarına Alanya Akut Termsilciliğinden 

görevlendirilen ekiplerce, deprem ve deprem esnasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak uygulamalı eğitim 

verilmiştir. 
 Görme engellilere temel bilgisayar dersi ve braille okuma yazma kursu: 2017 yılında Engelsiz Park ve Yaşam 

Merkezine kayıtlı 10 görme engelli öğrenci vatandaşa 6 ay boyunca haftada 6 saat Braille okuma yazma kursu ve 

temel bilgisayar eğitimi verilmiştir. 
 Ulaşılabilirlik ekibi çalışmaları: Fen işleri müdürlüğü ve sosyal yardım işleri müdürlüğü ortak çalışmasıyla 

“Engelsiz kent Alanya”  sloganı kapsamında hissedilebilir yüzey çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılında toplamda 261 
kaldırım  çalışması gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak kırsal alanda yaşayan ortopedik ve sürekli engelli 
vatandaşlara yönelik yol düzenlemeleri, rampa çalışmaları da yapılmıştır. 

 Engelsiz yaşam fuarı: Türkiyenin  engellilerle ilgili olarak düzenlenen en büyük fuarı İstanbul Engelsiz Yaşam 

Fuarı’na katılım yapılmıştır. “Engelsiz Turizm Kenti Alanya” sloganıyla fuara katkı sağlanmış ve ziyaretçilere 

Alanya’nın tanıtımı yapılmıştır. Fuara katılan 5 engelli vatandaşa ve ailesine çekiliş sonucunda tatil imkanı 

sunulmuştur. 
 Oba kız öğrenci misafirhanesi psikolojik destek eğitimi: 2017 eğitim yılı boyunca her ay Oba misafirhanesinde 

ikamet eden öğrencilere Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi uzman psikoloğu öğrencilerle birebir görüşmeler ve grup 

eğitimleri şeklinde psikolojik destek sağlamıştır. Stresle mücadele yöntemleri, sınav kaygısı ve oryantasyon konu 
başlıklarında eğitimler verilmiştir. 

 Hizmet içi eğitimler: Engelsiz Park Ve Yaşam Merkezi psikoloğu tarafından Alanya Belediye personeline İş 

güvenliği eğitimi ve verimi arttırma amaçlı “Etkili İletişim, Stres Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Özgüven” eğitimleri 

verilmiştir. 
 Tevfik Hoca Alanya Evi üyelerine psikolojik eğitim: 2017 yılında Tevfik Hoca Alanya Evi üyelerine Engelsiz Park 

ve Yaşam Merkezi psikoloğu tarafından “Yaşlılık,  yalnızlık, korku, iletişim, Yaşam becerileri” temalı eğitimler 

verilmiştir. 
 Alanya Özel Mesleki Eğitim Merkezi Okulu: 2017 yılında Alanya Özel Eğitim Mesleki Uygulama Okulu Öğretmen 

ve öğrencileri Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etmişler Alanya’nın engelli vatandaş ve yakınlarına 

yönelik faaliyetler hakkında bilgi almış, yapılan çalışmaları incelemişlerdir. 
 Yaşlılar ile kültür gezisi: 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Alanya Kalesi’nde kahvaltıda bir araya 

gelindi, akabinde Huzurevi sakinlerine teleferik turu ile Alanyayı kuş bakışı izleme imkanı sunuldu. 
 Hestourex fuarı: Hestoures Fuarı boyunca 4 gün Alanya Belediye standında diyetisyen, fizyoterapist hizmetleri 

verilmiş, fuar ziyaretçilerine Engelsiz Turizm Kenti Alanya çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 
 Akülü sandalye şarj istasyonu: Engelli ve engelli yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 2018 de yapılan 

sok ekleme ile birlikte Alanya’nın 11 ayrı noktasına Akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu. 
 Halk ekmek büfeleri: Alanya’nın 53 ayrı noktasına kurulan büfeler ile halka ucuz ekmek satımı sağlanmakta 

vatandaşların günlük hayatını devam ettirirken aile bütçelerine katkı sağlanmaktadır. Tarihi Alanyaevlerinin 

mimarisini yansıtan büfelerin enerji ihtiyaçları çatısına yerleştirilen güneş enerji panellerinden sağlanmaktadır. 
 Devlet Bahçeli Yaşam Alanı: 50.000m2’lik bir alanda kurulan ülkemizin manevi değerlerinin yaşatıldığı ayrıca 

içinde vatandaşların kullanımı için bir piknik alanı ve 400 kişilik amfi tiyatro bulunan maliyeti 6000.000.00 TL 
değerinde olan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı 2018 yılında hizmete açılmıştır. 

 Alanya Uluslarası Turizm Ve Sanat  Festivâli: 18 yıldır geleneksel olarak düzenlenen festivalde yörük göçü mehter 

takımı gibi tarih temalı faaliyetler in yanı sıra , el sanatları standı, konserler ve turnuvalar yapılmaktadır. Bu  
festivaller sayesinde vatandaşlar kendi kültürünü yakından tanıma imkanı bulurken turizme de katkı sağlanmaktadır. 

 Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri: 14 yıldır geleneksel olarak düzenlenen güreş etkinlikleri 

vatandaşların birbirleri ile kaynaşmasını sağlamakta ve yapılan etkinlikler ile tarihi ve milli değerler bilincini yeni 

nesillere aşılamaktadır. 
 Aşevi yemek dağıtımı: 2017 yılında kurulan aşevinde öğle ve akşam öğünleri olmak üzere 3 çeşit yemek 

çıkarılmakta bu yemekler 102 haneye  toplamda 268  ihtiyaç sahibine yılın her günü ulaştırılmaktadır. 
 Ramazan şenliği etkinlikleri: Mehter takımı, Geleneksel sahne gösterileri, Türk sanat müziği dinletileri, İlüzyon 

gösterileri gibi faaliyetlerin yer aldığı Ramazan etkinlikleri Ramazan ayı boyunca her akşam vatandaşlara sunulmuş, 

bu şenlikler sayesinde kültürel değerlerin yaşatılmasına  katkı sağlanarak ramazan bilinci yaşatılmıştır. 
 Alanya Uluslarası Caz Günleri: Geleneksel olarak 14 yıldır düzenlenen  Caz festivali Alanya’nın kültür-sanat 

gelişimine katkı sağlamakta ve turizmi geliştirmektedir. 
 Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu: Geleneksel olarak 14 yıldır düzenlenen sempozyumda 2017 yılında 

6 farklı ülkeden gelen sanatçılar 1 ay boyunca çalışmalar yaptı sempozyum sonunda yapılan eserler bir sergi ile 

halka açıldı. Bu sempozyum  sayesinde Alanya nitelikli sanat eserleri kazanırken ekonominin canlanmasına da katkı 

sağlandı. 
 Geleneksel Alanya Triatlonu: 28 yıldır geleneksel olarak düzenlenen uluslararası triatlona 2017 yılında 105 sporcu 

katılmıştır. 
 Çocuk parkı ve yeşil alan projeleri: 2017 yılı içerisinde 25 adet çocuk parkı ve yeşil alan projesi çizilmiş ve yapımı 

2017 yılı içerisinde tamamlanıp halka açılmıştır. 
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 Plaj Voleybolu Masterlar Avrupa Şampiyonası: 2017  yılında Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 

düzenlenmiş Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. 15 Farklı ülkeden 23 takım katılmıştır. 
 Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası: Türkiye Taekwondo Federasyonun organizesi ve  Alanya 

Belediyesinin ev sahipliğinde 2017 yılında gerçekleşmiştir. 65 ilden 1546 sporcu, 74 hakem, 63 idareci, 200 

antrenör şampiyonaya katılmıştır. 
 Demirtaş Kültür Merkezi: Bölge halkının sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılmak amacıyla 1000 kişi kapsiteli 

içerinde kütüphane sergi salonu  fuayenin de bulunduğu Demirtaş Kültür Merkezi 2018 yılında hizmete açılmıştır.  
 Tiyatro gösterileri: 2017 yılı içerisinde Alanya Belediye Tiyatro ekibi tarafından “Derya Gülü”, “Sırça Biblolar”, 

“Mevlana’dan Aşk’a”, “Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım” adlı 4 tane oyun Alanya Kültür Merkezi’nde 

sergilenmiştir. 
 Cenaze hizmetleri: 2017 yılında 147 şehir dışı 184 şehir içi toplamda 270 cenaze nakil hizmeti yapılmıştır. 
 Hobi kursları: Alanya’nın 9 farklı mahallesinde açılan atölyelerde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerinde 32 farklı 

dalda kurs faaliyeti gerçekleşmiş, toplamda 1578 kursiyer bu kurslardan faydalanmıştır. 
 Alanya kadınları fotoğraf sergisi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamnında kadınların dünden bugüne sosyal 

yaşantılarını anlatan bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. 
 Yemek kursu organizasyonu: 15 çeşit yöresel Alanya yemeğinin tarfinin anlatıldığı 3 gün süren yemek kursu 

etkinlikleri 2017 yılında 7 kez tekrarlanmış  30 kişilik gruplarla yapılan bu kurslara toplamda 210 kursiyer  
katılmıştır. 

 Yaz spor okulları: Bilinçli ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla 15 farklı branşta 5-16 yaş grubu 1400 

öğrenciye temel spor eğitimi verilmiştir. 
 Sanat sokakları: 2017 yılı itibariyle 4 adet sanat sokağı ve 2 adet el sanatları stand alanları oluşturulmuştur. El 

emeği ürünlerin alıcısı ile buluşturulduğu bu standlarda satış yapabilmek için 2017 yılında 67 adet müracat 

alınmıştır.  

4.2. Sosyal Yardımlar 

Alanya İlçesi’nde 2017 yılında yapılan bazı sosyal yardımlar şunlardır (www.alanya.bel.tr); 

 Destek kart: Kırsal mahallelerde yapılan sosyal incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler neticesinde belirlenen 

ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını işe yarar biçimde karşılamaya yönelik olarak Destek kart sistemi uygulanmaya 

başlamıştır. “Sağ elin verdiğini sol el görmesin” anlayışıyla vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek 

olmak Destek kart projesiyle gerçekleşmektedir.  Destek kart ile yapılan yardımlarda  alkol, sigara ve diğer tütün 

ürünlerinin alımının önüne geçilmiş yardımların farklı amaçlarla kullanımı engellenmiştir. Ayrıca destek kartların 

kullanımına getirilecek kısıtlarla KDV, sektörel, mağaza vb. Kısıtlar ile yardımların etkin ve verimli kullanılması 

sağlanacaktır. Yardıma muhtaç oldukları belirlenen ailelere yıl boyunca eşit taksitlerle yardım yüklemeleri 

yapılmakta bu kart ile tüm gıda, kırtasiye, giyim vb temel ihtiyaçları karşılanmaktadır.  Destek kart yararlanıcıları 

yıllara göre hızla artmakta  2017 yılında ise 279 aileye toplamda  223.200,00 TL değerinde yardım sağlanmıştır. 
 Nakdi yardımlar: Vatandaşların başvuruları doğrultusunda ve yetkililerin tespitleri sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere 

gerekli araştırmalar yapılarak ve doğrulukları tespit edilerek hazırlanan raporlar sonucunda Sosyal Yardım 

Yönetmeliği göz önünde  buludurularak gereken yardımlar yapılmaktadır. 2017 yılında yapılan araştırmalar, 

tespitler sonucunda belirlenen kriterler çerçevesinde 225 aileye toplamda 75.100,00 TL nakdi yardım yapılmıştır. 
 Gıda paketi yardımları: 2017 yılında 11 ayın sultanı  paylaşmanın, dayanışmanın, ve bereketin ayı Ramazan ayı 

içerisinde 6000 aileye toplamda 228.960,00 TL değerinde gıda paketi yardımı yapılmıştır. 
 Barınma ve tadilat yardımları: Barınma ihtiyacını karşılayamayan veya evinin tabir bakımını gerçekleştiremeyen 

ailelere destek vererek yaşam şartlarının iyileşmesi hususunda yardımcı olunmuştur. 2017 yılında 75 aileye 

toplamda 144.900,00 TL’lik barınma ve tadilat yardımı yapılmıştır.  
 Medikal malzeme yardımı:  192 Paket Hasta ve Çocuk Bezi, 10 Adet manüel tekerlekli sandalye, 1 adet Akülü 

Tekerlekli Sandalye, 7 Adet  Elektrikli Hasta Yatağı, 2 Adet Ortopetik ve şişme Hasta Yatağı, 2 Adet Jel Akü, 1 

Ayakta Durma Sehpası, 1 Adet Ayaklı Wc olmak üzere 17 engelliye toplamda 18.250,00 TL değerinde medikal 

malzeme desteği sağlanmıştır. 
 Hoşgeldin Bebek Projesi: Alanya’da yeni doğan tüm bebeklere tebrik ve iyi dilekler ziyaretinde bulunularak 

ailelerine hediyeleri takdim edilmektedir. 2017 yılında 1.738 kız 1.765 erkek olmak üzere toplamda 3.503 aileye 

hediyeleri verilmiştir. 
 Eğitim yardımı: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde üniversiteli 1347 öğrenciye evlerinden ailelerinden ayrı 

kaldıkları  bu zorlu süreçlerinde yalnız olmadıkları gösterilmiş ve toplamda 713.200,00 TL değerinde eğitim yardımı 

sağlanmıştır. 
 Taziye paketi yardımları:  Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak; Alanya’da vefat eden vatandaşların taziye 

ziyareteri yapılırken evlerinde kullanmak üzere içinde 2 paket 0,5 kg lık siyah çay, 4 kg’lık  1 kutu kesme şeker, 1 

adet 420 cc plastik şişe kolonya,  2 paket peçete bulunan toplamda 500 adet taziye paketi Spor Müdürlükleri 

aracılığıyla yerlerine ulaştırılmıştır. 
 Kandil ve özel günlerde: Miraç Kandili’nde 13.500,  3 Aylar başlangıcında 12.000, Regaip Kandili’nde 11.500, 

Ramazan-I Şerif Başlangıcında 13.500, Kadir Gecesi’nde 13.500, Ramazan Bayramı’nda 13.500, Hicri Yılbaşı’nda 
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10.000, Kurban Bayramı’nda 13.500, Mevlid Kandili’nde 23.000, Berat Kandili’nde 13.500 olmak üzere toplamda 

149.500 adet lokum vatandaşların özel ve mübarek günleri tebrik edilerek dağıtılmıştır. 
 Özel günlerde limonata ikramları: 10 Mayıs Engelliler Haftası’nda 2.640 bardak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nda 2.640 bardak, Kutlu Doğum Haftası’nda 2.640 bardak,  15 Temmuz Demokrasi Bayramı’nda 

3.000 bardak, Gökbel Güreşleri’nde 3000 bardak,  10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde 2.640 bardak, Teleferik 

açılış programı’nda 3000 bardak,  4 Aralık Engelliler Haftası’nda 2.640 bardak, 21 Mart Nevruz Bayramı’nda  2640 

bardak, 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Günü’nde 3480 bardak  olmak üzere toplamda  28.320 bardak limonata 

vatandaşlara ikram edilmiştir. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 29 günde toplamda 5600 litre 37.000 bardak osmanlı 

şerbeti vatandaşlara ikram edilmiştir. 
 Gönül pınarı yardımı ve kıyafet kumbarası:  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından  2018 son rakamı olarak 

Alanya’nın 150 ayrı noktasına “giysi kumbaraları” koyulmuştur. Vatandaşlardan gelecek yardımları sizstemli ve 

hızlı bir biçimde toplamak amacıyla oluşturulan bu sistemle ihtiyaç sahibi 4320 kişiye 38.745 parça giysi yardımı 

yapılmıştır. Yardımseverlerin kullanmadıkları iyi durumdaki kıyafet, ayakkabı, oyuncak vb. Ürünlerin içinde 

toplanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bu kumbaralar sayesinde yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir 

köprü görevi sağlanmış oluyor. 
 Mahallelere masa sandalye yardımı: Taziye, nişan, düğün vs gibi toplu merasimlerde kullanılmak üzere toplamda 

8000 masa- sandalye mahalle muhtarlarına teslim edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Devletin tüm vatandaşların hizmetlerini aynı anda ve sağlıklı bir biçimde karşılamaya çalışırken vatandaşlara uzak kalan 

merkezi yönetim yerine vatandaşlarla iç içe olan yerel yönetimi tercih etmeye başlamasıyla yerel yönetimin en aktif 

birimleri olan belediyelere düşen görevler artmış ve çeşitlenmiştir. Belediye artık yol, kanalizasyon, elektrik, su vb. Gibi 

temel hizmetlerin yanında sosyal hizmete de önem vermeye başlayacak, dezavantajlı kesimin elinden tutacaktır. 

Yerelleşmeye verilen önemin artması ile birlikte; büyükşehir belediyelerinin öncülüğünde diğer tüm belediyeler kendilerine 

düşen sosyal sorumluluk projelerine dahil olacak ve vatandaşların yaşamlarını iyileştirme, rehabilite etme amaçlı yeni 

politikalar üretmeye başlayacaklardır. Belediyeler sosyal belediyecililk kavramı ile birlikte görev tanımını genişletmiş hem 

de merkezi yönetim birimlerinin tamamlayıcısı,  yardımcısı konumuna gelmiştir.  

Değişik milletlerin, farklı dinden insanların bir arada yaşaması, demokrasinin güçlenmesi, “vatandaş odaklı yönetim”in 

önem kazanması insana ve  insan haklarına karşı duyarlılıkların artması ile birlikte “sosyal” olgusunun anlamı her geçen 

gün zenginleşmiş ve küresel ölçekte “sosyal hizmet ve yardımlar” ise çeşitlenmiştir. Gerek merkezi yönetim gerek yerel 

yönetimler söz konusu hizmetleri yerine getirirken kuşkuşuz ki bazı eksiklikler ve sorunlar gündeme gelecektir.  

Türkiye’de belediyelere 5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ile sosyal belediyecilik 

kapsamında bir çok görev yüklenmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan mali kaynak ise merkez 
tarafından yerele aktarılmaktadır. Yereldeki birimlerin kısıtlı imkanları kanunlarda belirtilen sosyal görevlere yeterli 

gelmemektedir. Küçük belediyeler mali kaynağa daha fazla  ihtiyaç duymakta kendi bütçeleri ile söz konusu hizmetleri 

yerine getirememektedirler. Bu noktada ödenekler ayrılırken toplumun tüm kesimine yapılacak sosyal hizmetle göz önünde 

bulundurulmalı ve yeteri kadar ödenek ayrılmalıdır. Mali yetersizliklerden kaynaklanan sorun ve aksaklıkların oluşmasına 

mahal verilmemelidir. Ödenekler ile ilgili bir diğer husus ise; merkezden yerele aktarılan ödeneklerin doğru bir biçimde 

kullanılmasıdır.  İhtiyaç sahipleri doğru bir biçimde tespit edilmeli kime hangi yardımın yapılacağı konusunda ortak 

kriterler ouşturulmalı ve adaletsiz yardımlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca Sosyal hizmet ve yardım yapan tüm birimlerin ortak 

ve koordineli biçimde çalışması mali kaynak israfını önlemiş olacaktır.  

Bir diğer husus sosyal faaliyetlerin yürütülmesindeki görev ve yetki dağılımıdır. Belediyelerde tüm müdürlüklerin ayrı 

çalışma alanları ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır kimi birimler temel hizmetler ile ilgilenirken kimilerine sosyal görevler 

yüklenmektedir. Fakat kimi belediyelerde tüm bu görevler bir birine geçmiş durumda klasik hizmetleri yürüten bir birimin 

kimi zaman sosyal bir faaliyeti üstlenmekte olduğunu görmekteyiz. Bu durum  hizmetlerin  yürütülürken karmaşaya ve çok 

başlılığa maruz kalmasına neden olmaktadır. Sosyal hizmetlerden hiç anlamayan bir yetkilinin sosyal bir projenin başına 

geçirilmesi ise söz konusu işin uzman tarafından yapılmaması anlamına gelmekte, vatandaşların güven duygusunu dahi 

etkileyecek sonuçlar  doğurabilmektedir. Dezavantajlı, hayata kazandırılmayı bekleyen veya iyileştirme yapılması gerekli 

olan insanlara hitap edilen bir alan olan “sosyal hizmet” hassasiyet duygusunun  en çok gerekli oduğu alandır. Bu 

sebeplerle sosyal alanlarda görevlendirilecek olan yetkililer titizlikle seçilmeli, alanında uzman olmayan kişiler sosyal 

projelerin başına getirilmemelidir. Bu alanlarda görevlendirilen yetkililere ise düzenli olarak eğitimler, seminerler verilmeli 

merkezin tecrübesi yerele aktarılmalıdır. Bilimin içinden insanlar ile ortak platform oluşturulmalı ve her kesimin 
tecrübesinden yararlanılmalıdır.  

Sosyal hizmetler yerine getirilirken sadece içinde bulunulan durumu kapsayıcı hizmetler değil kentin dünü ve yarını da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Projeler hazırlanırken sorunun kaynağına inilmeli derinlemesine incelemeler yapılmalı ve 

sağlam temellere oturtulmalıdır. Ayrıca uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağı tartışılmalı kısa vadede yararlar beklerken 

uzun vadede farklı sorunları ortaya çıkarması engellenmelidir. Tüm bunlar için sosyal projeler geniş çerçevelerde 
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hazırlanmalı  çeşitli bilim dallarının uzmanlarınının görüşlerine başvurulmalıdır. Projeler dar kalıplara sokulmaya 

çalışılmamalıdır.   

Sosyal hizmetler yerine getirilirken yardım edilecek kişilerin kim olduğunu bilmek onları yakından tanımak karar verme 
süreçlerinde yol gösterici olmaktadır. Toplumu yakından tanımak ise bireylere ait kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet,meslek aile 

durumu gibi) kayıt altına almak ve gerektiğinde söz konusu kişilerin bilgilerine hızlı bir biçimde ulaşmaktır. Önemli 

husulardan bi tanesi ise; sosyal yardımın sadece nakdi yardım olarak algılanmasıdır. Sosyal yardımın sadece küçük bir 

kitleye belirli zamanlarda yapılan para yardımı olarak görülmesi yardımların sürekli ve faydalı şekilde omasını 

engelleyecektir. Yardıma muhtaç kesim için kökten ve kalıcı çözümler üretilmeli belli bir sürede para yardımı yaptıktan 

sonra terk edilmemelidir. “Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek” bilinciyle sosyal hizmet ve sosyal yardımlar 

yapılmalıdır. Örneğin; Çalışabilecek durumda bireylerin bulunduğu bir aileye para yardımı yerine para kazanmalarını 

sağlayacak yönde yardımlar yapılmalıdır. Toplumu hazıra alıştırmak yerine iyileştirici harekete geçirici yöntemler 

uygulanmalıdır.  

Yerel halkın fiziki ve sosyal dokusu doğru bir biçimde tanınmalı, vatandaşların ne gibi ihtiyaçları olduğu tespit edilmelidir. 
Gelişigüzel, rant sağlama  reklam amaçlı faaliyetler yapılmamalı halka hitap edecek tabiri caaizse yaralarına merhem 

olacak faaliyetler düzenlenmelidir. Sosyal hizmetler konusundaki en sıkıntılı sorunlardan birisi siyasi rant sağlama 

amacıyla sosyal faaliyet yapılması durumudur. Belediyeler yaptıkları yardımları karşılıksız vatandaşlardan bir beklentisi 

olmaksızın yapmalıdır. Halkı minnet duygusu, vefa borcu  gibi olguları kullanarak psikolojik baskı altına almaktan 

kaçınmalıdır. İhtiyaç sahipleri; yardıma ihtiyaç duydukları zamanlarda kolayca yetkili kişilere ulaşabilmeli uzun ve yorucu 

kanuni süreçlere maruz kalmamalıdırlar. Hatta yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahiplerinin kendi başvuruları 

olmaksızın tespit edilmesi ve yardımlarının en yakın birim tarafından ivedilikle yapılması gerekmektedir.  

Türkiye’de yapılan tüm sosyal hizmet ve yardımlar  tek çatı altında toplanmalı ortak bir sistem oluşturulmalıdır. Türkiye’de 

ikamet eden bir vatandaşın tüm bilgileri siyasi parti, STK, resmi kurum ayırt etmeksizin tek bir ekrandan görülebilmelidir. 

Sosyal alanda yapılacak bu reform  sayesinde sosyal faaliyetlerin istismar edilmesi önlenmiş olacaktır. Yardıma muhtaç 

vatandaşın tüm kurumlardan parça parça yardım alması yerine tek bir elden işine yarar miktarda ve sürekli olarak yardım 

alması sağlanmış olacaktır. Kaynak israf ı ve hizmet istismarının önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca  sosyal alanlarda çalışan 

kişilerin ihtiyaç sahiplerine karşı olan algıları zarar görmemiş ve güven duyguları zedelenmemiş olacaktır. Yine söz konusu 

reform sayesinde ihtiyaç sahipleri yardımın Türkiye’de tek bir elden yapıldığını bilecek hiçbir kuruma karşı minnet 

mahcubiyet duyguları beslemeyecek ve sosyal hizmetler “siyasi rant aracı” olmaktan kurtulacaktır.  

Sosyal hizmetlerin yürütülmesi kapsamında teknolojik imkanlardan faydalanılmalı, içinde bulunulan çağın gereklerine 

uygun hizmetler yerine getirilmelidir.Belediyelerin Web siteleri sosyal hizmetler tanıtımında ve hizmetlere ulaşımlarda 

aktif olarak kullanılmalıdır.  Halkın hizmetler hakkındaki görüşleri kamuoyu yoklamaları yoluyla öğrenilmeli hatalar 

düzeltilmeli eksiklikler giderilmelidir.  

Yerel yönetimlerin üzerlerine düşen sosyal görevleri benimseyerek yapmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu görevleri 

merkezden gelen bir emir yerine getirilmesi sonucunda raporlanması gereken teorik bir görev olarak görmemeleri 

gerekmekte halkın derinine inerek ve  sorunlara kökten çözümler getirerek ilerlemeleri gerekmektedir. Sosyal belediyecilik 

faaliyetleri uygulanırken kayırmacılıktan uzak durulmalı gerçekten ihtiyaç sahibi olan bireylere  öncelik sıralarına göre 

yardım edilmelidir. Yardımlar nesnel kriterlere göre belirlenmeli bu kriterler ise çok çeşitli uzmanlar  tarafından istişareli 

bir biçimde ortaya koyulmalıdır. Sosyal belediyeler tüm bu faaliyetleri yürütürken denetlenebilir biçimde olmalıdır. Gerek 

belediye içinde denetimler gerekse kamuoyu denetimleri yapılabilir olmalıdır.  

Çalışmamızın örneğini teşkil eden Alanya İlçesi’nde sosyal faaliyetler yoğun bir biçimde yürütülmektedir. “Engelsiz Kent 
Alanya” sloganı ile Alanya hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıtılmaktadır. Sosyal belediyeciliğe verilen önemin ne 

denli büyük olduğu slogana dahi” sosyal ruh”un yansıtılmasından da anlaşılmaktadır. Hem dezavantajlı kesime yapılan 

yardımlar, hem de uzun soluklu ve çok çeşitli olarak hazırlanan projeler  Alanya İlçesi’nde sosyal himetler görev bilinciyle 

zorunluluk olarak değil benimsenerek yapılmaktadır.  

Sosyal faaliyetlere yönelik çalışmaların  bu denli yoğun olduğu bir kentte kuşkusuz ki bazı problemlerde mevcuttur.  

Bunlardan birisi Sosyal hizmetlerin yürütülmesinin tek bir elden yapılamaması, Genel olarak Sosyal İşler Müdürlüğü 

tarafından sosyal yardımlar yürütülmekte fakat Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü gibi birimler de 

sosyal hizmetlerin yürütülme sürecine dahil olmaktadır bu noktada  koordine olmakta güçlüklerle karşılaşılabilmekte ve 

yetkide çok başlılık sorunu ile karşı karşıya kalabilme ihtimali baş göstermektedir. Tüm sosyal hizmet ve sosyal yardımlar 

tek bir müdürlük altında birleştiği takdirde bu riskler ortadan kalkmış olacaktır. Bu sorun ile bağlantılı olarak Büyükşehir 

Belediye ve İlçe Belediye karmaşası burada gündeme gelmektedir. Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin farklı siyasi 

partilerde olması; Alanyailçesi’nde ifa edilen sosyal faaliyetlerin bir rant aracı olarak kullanılması riskini kimi zaman da 

vatandaşlar tarafından istismar edilmesi riskini doğurmaktadır.  

Kent Konseyleri, ilçede yapılan geniş çaplı anket  çalışmaları, Çözüm masası gibi kanallar  aracılığıyla vatandaşların sosyal 
alandaki görüşleri alınmalı ve ulaşılan görüşlere gerekli hassasiyet sağlanmalıdır. Bu sayede halkın talepleri göz önünde 

bulundurularak ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretilmelidir. Projeler üretilirken ve uygulanırken uzman kişilerden 

yararlanılmalı ve sosyal alanda çalışan uzmanların nicel ve nitel olarak yeterliliğinden emin olunmalıdır. Engelliler 
alanında yapılan sosyal faaliyetler alanında maximıun seviyede hassasiyet gösterilmeli ve onlarla ilgili yapılan faaliyetlerde 
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özel olduklarını hissettirme amaçlı dahi olsa ötekileştirici ayrıştırıcı çalışmalara mahal verilmemeli bunun yerine toplumla 

kaynaştırıcı sıradan insanların günlük hayatına uyumlaştırılmış çalışmalar yapılmalıdır.  

Sonuç olarak Alanya İlçesi gerek Büyükşehir belediye gerek ilçe belediyesi ve  belediyeler altında çalışan müdürlükleri ile 

koordineli ve düzenli sosyal politikaları sayesinde hem halkının refah seviyesini günden güne yükseltmeye devam etmekte 

hem de yaptığı çalışmalarla ve ürettiği yeni projelerle bilhassa engelliler alanında yaptığı çalışmalarla diğer ilçelere örnek 

teşkil etmektedir. 
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ÖZET 

Sosyal devlet anlayışının yerel yönetim düzeyindeki uygulaması olan sosyal belediyecilik; halkın kültürel, 

sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.  Sosyalleştirme, sosyal kontrol, yönlendirme,  rehberlik 

etme, yardım etme, yatırım yapma sosyal belediyeciliğin işlevleridir.  Ülkelerin yerel yönetimlerine yönelik 

hukuksal metinlerde bu işlevlere yönelik hükümlerin sayısı artmaktadır.  Türkiye’de de 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yerel 

yönetimlere sosyal, kültürel ve ekonomik görevler verilmiştir. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar gibi 

dezavantajlı gruplara yönelik hükümler de bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı Çanakkale Belediyesi’nin 

sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı hizmetleri değerlendirmektir. Çalışma Çanakkale Belediyesi Kültür 

ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal İşler Birimi yetkilileriyle yapılan görüşme yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucunda Çanakkale Belediyesi’nin sosyal market, halk kart uygulaması, sıcak 

yemek yardımı, asker ailelerine yardım, evde destek hizmeti, duş ve çamaşır merkezi, yaşlılara yönelik altın 

yıllar yaşam merkezi gibi sosyal hizmetleri gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  Belirtilen hizmetlere 

bütçeden ayrılan payların ve bu hizmetlerden yararlananların sayısının yıllar itibariyle arttması olumludur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik, Çanakkale. 

 

ABSTRACT 

Social municipalism, which is the implementation of the concept of social state at local government level; is 
to meet the cultural, social and economic needs of the people.  Socialization, social control, leading, 
orientation, guidance, assistance and investment are the functions of social municipality.  In the legal texts for 
the local governments of the countries, the number of provisions for these functions is increasing.  In Turkey, 
with the Special Provincial Administration Law No. 5302, Metropolitan Municipality Law No. 5216 and the 
Municipalities Law No. 5393, to local governments social, cultural and economic tasks are given. There are 
also provisions for disadvantaged groups such as women, children, disabled and elderly. The aim of this study 
is to evaluate the services that Canakkale Municipality performs within the scope of social municipality. The 
work was carried out by means of interviews made with the authorities of the Social Affairs Department of 
the Canakkale Municipality Cultural and Social Affairs Directorate. As a result of the interview, the 
Canakkale Municipality has a social center, folk card implementation, hot meal assistance, assistance to 
soldiers families, support at home, shower and laundry center, the golden years living center for the elderly. It 
is positive that the number of shares allocated to the services mentioned and the beneficiaries of these 
services increase by years. 

Key Words: Social State, Social Municipalism, Canakkale. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte toplumsal sorunlara yönelik uygulamalardan oluşan sosyal politikalarda devletin rolü 

sorgulanmaya başlanmıştır. Sosyal politikanın temel araçlarından olan sosyal hizmet ve sosyal yardımları yapma 

konusunda yerel yönetimlerin daha fazla işlevsel olması gerekliliği belirmiştir. Bu çerçevede sosyal belediyecilik anlayışı 

ortaya çıkmıştır. Sosyal belediyecilik sunduğu sosyal nitelikteki mal ve hizmetlerle hemşehrilere daha iyi bir yaşam 

standardı yaratmayı hedefleyen ve onların bütçesine sosyal adalet sağlayıcı biçimde katkı yapan belediyecilik olarak 

tanımlanmaktadır (Pektaş, 2010:5). Sosyal belediyecilik anlayışı sosyal devletin amaçladığı sosyal barış ve sosyal adaletin 

yerel düzeyde gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır. 

Sosyal devletin yereldeki uygulaması olan sosyal belediyeciliğe yönelik Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerde 

hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal belediyeciliğe yönelik ilk hukuki düzenleme 1601 yılında İngiltere’de çıkarılan 

“Yoksulluk Yasalarıdır” (Şataf, 2009:1). Türkiye’de sosyal belediyeciliğe yönelik tarihsel süreçte hukuki düzenlemeler 

yapılmıştır. Türkiye’de sosyal belediyeciliğin temelini 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde  “Türkiye Cumhuriyetinin sosyal 

bir hukuk devleti” olduğu hükmü oluşturmaktadır. 2000’li yıllardan sonra yapılan yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerde 

belediyelere sosyal belediyecilik konusunda daha fazla yetki ve sorumluluk verilmiştir. 

Bu çalışmada ilk önce sosyal politika ve sosyal devlet konusu aralarındaki ilişki ele alınacak, sosyal belediyecilik kavramı, 
sosyal belediyeciliğin işlevleri ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki sosyal 

belediyeciliğe yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Çanakkale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik 

uygulamaları hizmetler ve mali açıdan irdelenecektir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: SOSYAL DEVLET – SOSYAL POLİTİKA 

Sosyal politika kavramı endüstri devriminden sonra ortaya çıkmıştır.  19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ilk defa 

Almanya’da kullanılmaya başlanmıştır (Ateş, 2009:89;).  Bu dönemde kullanılan dar anlamda sosyal politika olup, 

sanayileşmenin getirdiği sosyal sorunlar karşısında, işçi sınıfını korumayı ve sosyal dengeyi sağlayarak toplum düzenini 
sürdürmeyi amaçlamaktadır ( Güven, 2009:13). 

Kapitalist ekonomik düzen toplumda işçiler dışında korunması gereken yeni grupların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bunun sonucunda sosyal politikanın nitelikleri değişerek, kapsamı daha da genişlemiştir. Devletin tüm topluma yönelik 

olarak aldığı kararlar ve bu kararlara göre sürdürülen uygulamalar geniş anlamda sosyal politikanın içeriğini oluşturmaya 

başlamıştır  (Altan, 2006:1). Toplumda ortaya çıkan çeşitli sosyal sorunları ortadan kaldırmak ve sosyal refahı, sosyal 

adaleti, sosyal eşitliği temin edip, devamlığını sağlamaya yönelik uygulanan politikalar sosyal politika olarak 
tanımlanmaktadır (Çiçek, 2012:1). Sosyal politika eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, barınma ve istihdam konularındaki 
uygulamaları kapsamaktadır (Bedir vd., 2012:3,5).  

Geniş anlamda sosyal politikanın ortaya çıkması devletin sosyal politika uygulamalarında daha etkin yer alması sonucunu 

ortaya çıkarmıştır. Sanayi devrimi öncesinde toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik yapılan yardımlar aileler, gönüllü 

kuruluşlar ve dini kurumlarca yerine getirilmekteydi. Sanayi devrimi sonrasında kentlere olan göç, ucuz işgücü ve 

kentlerdeki sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle devletin sosyal alana müdahalesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Böylece 

sosyal devlet veya refah devleti süreci ortaya çıkmıştır (Ateş, 2009:88-89). 

Sosyal devlet veya refah devleti “devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata 

aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayış” olarak tanımlanmaktadır (Özbudun, 1995:99). Sosyal devletin temel 
amacı; herkese insan onuruna yaraşan asgarî bir yaşam düzeyi sağlamaktır (/www.anayasa.gen.tr/sosyaldevlet.htm). Ayrıca 

vatandaşlarının sosyal durumlarını iyileştirmek ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak da sosyal devletin 

yükümlülüklerindendir. 

Sosyal devletin gerçekleştirilebilmesi için devletin bazı koşulları oluşturması gerekir.  Öncellikle devlet herkese insan 

haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamaya yönelik önlemler almalıdır. Herkese çalışma imkanın sunulması, 

vergi adaleti, çalışanlara insanca yaşayabilecekleri adil bir ücret ödenmesi ve çalışamayacak durumda olanlara çeşitli sosyal 

güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir (Özbudun, 1995:104-112). Sosyal devletin sosyal politikayla ilgili uygulamalarının 

merkezi yönetim tarafından tek başına etkin şekilde yerine getirilmesi mümkün değildir. Hizmetlerin yerel özelliğe sahip 

olması ve sosyal politika alanında yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının artması sonucunda sosyal devletin yerel 

düzeyde yansıması olarak sosyal belediyecilik kavramı ortaya çıkmıştır. 
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3. SOSYAL BELEDİYECİLİK KAVRAMI 

Sosyal belediyecilik sunduğu sosyal nitelikteki mal ve hizmetlerle hemşehrilere daha iyi bir yaşam standardı yaratmayı 

hedefleyen ve onların bütçesine sosyal adalet sağlayıcı biçimde katkı yapan belediyeciliktir (Pektaş, 2010:5). Sosyal 
belediyecilik Akdoğan tarafından “yerel yönetimlere sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede 

kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını da kapsayacak şekilde sosyal amaçlara 

kanalize eden, işsiz ve kimsesizlere yardım edilmesi, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo- kültürel 

faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan alt yapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini 
öngören; bireyler ve sosyal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet anlayışını güçlendirmeye yönelik olarak 

yerel yönetimlere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir model” olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, 

2002:35'den akt.: Ateş, 2009:88). Sosyal belediyecilik belediyeleri sadece alt yapı yapan bir birim olarak gören geleneksel 

belediyecilik anlayışından farklıdır. Sosyal belediyecilik belediyeleri sosyal ve kültürel hayata katkıda bulunup, bu 

konularda sorumlulukları olan bir birim olarak görmektedir (Öztürk ve Gül, 2012:213). Sosyal belediyecilik belediyelerin 
hizmet alanları farklılaştırarak,  toplumla daha fazla iletişim kurmasını sağlamaktadır. 

Belediyelerin üç ayrı kaynaktan gelen sorunlarla ilgilenmeleri gerekir. Toplumsal sistemin işleyişi ve yapısından 

kaynaklanan yoksulluk, işsizlik, dilencilik gibi sorunlar; belediyelerin hizmet alanları içerisinde meydana gelen afetlerden 

zarar gören birey ve ailelerin karşılaştıkları sorunlar; insanın doğasından gelen ve çevresel koşulların etkisiyle somutlaşan 
çocuk, yaşlı ve engellilerin karşılaştıkları sorunlar.  Belediyelerin bu sorunların çözümüne yönelik yerine getirdikleri 

hizmetler sosyal belediyecilik uygulamalarıdır (Ateş, 2009:92). Belediyelerin sunduğu sosyal hizmetlerin çeşitleri, 

yoğunluğu, kalite ve etkinliği belediyenin büyüklüğü, kaynak ve nitelikli personel durumu, hizmet sunulan toplumun 
gelişmişlik düzeyine, yapı ve özelliklerine göre farklılık göstermektedir  (Negiz, 2011:327). Ancak sosyal belediyecilik 
alanında verilen temel hizmetler aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

Tablo 1. Sosyal Belediyecilik Kapsamında Verilen Başlıca Hizmetler 

Kadınlara Yönelik Hizmetler Ana-çocuk sağlığı merkezleri, kadın sığınma evleri, meslek edindirme kurslarının açılması 

Çocuklara Yönelik Hizmetler 
Kreş ve çocuk yuvaları, kimsesiz çocuklar için yuvalar, çocuk kulüpleri açılması, parkların 

düzenlenmesi, koruyucu sağlık hizmetleri 

Gençlere Yönelik Hizmetler 
Gençlik merkezleri, spor tesisleri, danışma ve psikolojik yardım merkezleri, meslek 

edindirme kursları, gençlik konseyleri, çeşitli sosyo –kültürel faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi, 

Yaşlılara Yönelik Hizmetler 
Huzurevleri tesis etme, hobi ve iletişim merkezleri oluşturma, sağlık yardımı, gıda giyim 

yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar 

Engellilere Yönelik Hizmetler 
Engelliler için temel eğitim okulları, meslek edindirme, beceri kursları açma, koruma 

vakıflarının kurulması, spor ve iletişim imkanlarının sağlanması, sosyo-kültürel faaliyetler 

Risk Gruplarına Yönelik Hizmetler 
Yoksullar, işsizler, sokak çocukları, tinerci çocuklar, ihmale ve istismara uğramış çocuklara 

yönelik hukuki ve psikolojik yardım bürolarının açılması ve sosyalleşmeleri için 

organizasyonlar düzenlenmesi 

Kriz Dönemi Hizmetleri 
Doğal afet, terör, savaş gibi kriz durumlarında beslenme, temizlik hizmeti verilmesi, ilgili 

kurumlarla iletişime geçerek onların faaliyete geçmelerinin sağlanması 

Yaygın Eğitim Organizasyonları 
Okuma yazma, çocuk bakımı ve eğitimi, çıraklık eğitimi, beceri kazandırma kurslarının 

düzenlenmesi. 

Kaynak: Pekküçükşen, 2004:461-462; Ateş, 2009:93. 

Sosyal belediyecilik sadece sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle sınırlı değildir.  Kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif 

faaliyetler, meslek kazandırma ve kişisel gelişime yönelik eğitim hizmetleri sosyal belediyecilik kapsamında 

değerlendirilebilir (Pekşen, 2014:6). Sosyal belediyeciliğin temel amacı; belde sakinlerini yardıma muhtaç durumdan 

kurtararak, tek başına yaşamını idame ettirebilecek duruma getirmektir. Sosyal belediyecilik uygulamalarının başarılı 

olabilmesi için belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların gelir durumu, kültürel özellikleri, eğitim durumu, 

demografik bilgilerini içeren bir sosyal doku haritası çıkarılmalıdır (Keleş ve Mengi, 2017:176). Sosyal yardım ile 

hizmetlerin planlanması ve uygulamaların etkinliği açısından bu gereklidir.  Yoksulluğa yönelik olarak yapılan sosyal 

yardımların başarılı olmasında muhtaçlık ölçütünün belirlenmesinde objektif kriterler belirlenerek, adil davranılması 

önemlidir.  Sosyal yardımların insan onuruna yakışır bir şekilde yerine getirilmesi gerekir ( Çiçek, 2012:57). 
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3.1. Sosyal Belediyeciliğin İşlevleri 

Sosyal devlet kavramının yerel düzeyde uygulaması olan sosyal belediyeciliğin çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Bunları 

aşağıdaki gibidir: 

Sosyalleştirme, Sosyal Kontrol Ve Rehabilitasyon: Sosyalleşme kişinin toplumun bir parçası haline gelmesi; aile, okul, 

mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kurumların ve yaşadığı kültürel ortamın kendisinden beklediği gibi 

davranmayı ve diğer bireylerle uyum içinde yaşamayı öğrenme sürecidir (Şataf, 2017:6). Belediyeler koydukları kurallarla 

ve bu kurallara aykırı davranışlara uyguladıkları çeşitli yaptırımlarla bireye sosyal beklentilere uygun davranış, kural ve 

değerler aşılama anlamında sosyal kontrol mekanizması işlevi görmektedir (Pektaş, 2010:14).  Sosyalleştirme ve sosyal 

kontrol sistemi birbirini etkilemektedir. Şöyle ki sosyalleşmenin aktif olduğu bir yerde sosyal kontrol sistemi de başarılı 

şekilde işleyecektir. Halk meclisleri, esnaf ziyaretleri, kültür merkezleri, afişler ve mahalle kütüphaneleri araçlığıyla 

belediyeler halkla içe içe olarak, halka mesaj vermektedir (Şataf, 2017:7; Özer ve Aksakaloğlu, 2017:210). 

Mobilize Etme, Yönlendirme, Kılavuzluk ve Rehberlik Etme: Belediyeler halka belirli konularda danışmanlık hizmeti 

vermekte, onları belirli gün ve olaylarda bilinçlendirme ve yönlendirme, halka sorunlarını hangi kurumlarla çözebilecekleri 

konusunda bilgilendirme gibi işlevleri yerine getirmektedir (Ünlü, 2016:72). Tüketici danışma merkezleri belediyelerin bu 
işlevleri gerçekleştirmeye yönelik oluşturdukları yapılara örnek olarak verilebilir. 

Yardım Etme ve Gözetme:  Belediyeler yardıma muhtaç ve fakir vatandaşların bilgilerine merkezi yönetime göre daha 

kolay ulaşabilmektedir. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda bireylerin sosyo-ekonomik durumunu izleyerek ilaç, gıda, kömür 

ve kırtasiye gibi ayni yardımlar veya nakdi yardımlar yapabilmektedir (Uçaktürk vd., 2009:5; Şataf, 2017:8). Bu 
yardımların yapılması ve belediye tarafından organize edilmesi, toplumda duyarlılık sahibi insanların bu anlamda 

yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesi sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. Belediye yardım etmek isteyen 

bireyler için gerekli imkanı sağlayarak kolaylaştırıcı olmaktadır (Özer ve Aksakaoğlu, 2017:210). 

Yatırım: Belediyeler halkın geçim sıkıntısını gidermeye yönelik köklü tedbirler alamamakla birlikte, ancak kolaylaştırıcı 

bazı hizmetleri yerine getirmektedir. Tanzim satış mağazaları, ekmek fabrikaları, aşevleri, sığınma evleri, sağlık ocakları ve 
mahalle kütüphaneleri bu hizmetlerden bazılarıdır (Pektaş, 2010:14). Bu hizmetlere yönelik belediyelerin yatırım yapmaları 

bir zorunluluk olarak görünmektedir. Belediyeler işsizliği tamamen ortadan kaldırabilecek bir alt yapıya sahip olmadıkları 

halde, işsiz ve işveren arasında istihdam masaları kurarak  köprü görevi görmek, yemek ihtiyacını karşılayamayan 

insanların  yaşamını aşevleri kurarak kolaylaştırmak,  sosyal ve kültürel anlamda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için 

kültür merkezleri ve bilgi evleri açmak gibi  alanlarda yatırımlar yaparak,  halkın bu ihtiyaçlarını cevap verebilecek imkana 
sahiptirler (Karaağaç, 2017:34). 

3.2. Sosyal Belediyeciliğin Hukuki Kapsamı 

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin temelini 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk 
devleti” olduğu hükmü oluşturmaktadır. Sosyal belediyecilik kapsamında belediyelerin yapması gereken görevler 2005 

tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Belediye Kanunu’nun hemşehri hukuku başlıklı 13. 

maddesinde Herkesin ikamet ettiği beldenin hemşehrisi olduğu, hemşehrilerin belediyenin karar ve hizmetlerine katılma, 

belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma haklarının bulunduğu hükmü 

yer almaktadır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulmasının zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. 

Ayrıca belediyenin, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması 

konusunda gerekli çalışmaları yapacağı ve bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu madde yukarıda açıklanan sosyal belediyeciliğin sosyalleştirme ve mobilize etme, rehberlik etme 

işlevlerinin gerçekleştirilmesine olumlu katkı sağlayabilir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a maddesinde belediyeler mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmakla görevlendirilmiştir. 

Ayrıca Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelere, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma 

zorunluğu getirilmiştir. Diğer belediyelerin de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar 

için konukevleri açabilecekleri belirtilmiştir.
 

Belediye Kanunu’nda sosyal belediyecilik çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor konusunda belediyeye görevler verilmiştir. 

Kanunun 14/b maddesinde belediyelerin devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabileceği, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabileceği, 
işletebileceği hükmü bulunmaktadır. Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi desteği, amatör spor 

kulüplerine ayni ve nakdî yardım, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren veya derece alan öğrencileri, sporcuları, teknik yöneticileri ve antrenörleri belediye meclisi kararıyla 

ödüllendirme yetkisi de belediyelere verilmiştir. Ayrıca sosyal yardım açısından önemli uygulama olan gıda bankacılığı 

yapma yetkisi bu maddede düzenlenmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirleneceği vurgulanmaktadır. Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde 

ve en uygun yöntemlerle sunulacağı belirtilmiştir. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir. 
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Belediye Kanunu’nun 15/m maddesinde gıda bankacılığı uygulamasını kolaylaştırıcı bir hüküm bulunmaktadır.   Şöyle ki, 

beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten 

men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları 

yoksullara vermek belediyenin yetkisi içerisindedir. Kanunun 15. maddesinde ayrıca belediyeye sağlık, eğitim, sosyal 

hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 

kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis etme yetkisi verilmiştir. 

Belediye başkanının görev ve yetkilerinin düzenleyen kanunun 38/n maddesinde bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan 

ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak hükmü bulunmaktadır. 

Kanunun 60/i maddesinde dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar ile 

60/n maddesinde sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan harcamalar belediye giderleri içerisinde 

sayılmıştır. 

Belediye Kanunu’nun 69/3 maddesinde; 

“belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait 

konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve 

üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 

göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi 

yapılabilir”, hükmü bulunmaktadır.
 

Kent konseyini düzenleyen kanunun 76. maddesinde kent konseyinin, kent yaşamında; sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

ilkelerini hayata geçirmeye çalışacağı konusu düzenlenmektedir. Kent konseyi yapılanması içinde sosyal ve ekonomik 

açıdan desteklenmesi gereken kadın, genç ve engellilere yönelik meclisler oluşturabilmektedir.  Bu meclisler kendi çalışma 

alanlarına yönelik belediyeye isteklerini ve ihtiyaçlarını daha etkin iletebilmeleri açısından önemlidir. 

Belediyelerin sosyal belediyecilikten beklenilen işlevleri yerine getirebilmesi açısından önemli bir düzenlemede kanunun 

77. maddesidir.  Buna göre belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür 

hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 

dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına 

yönelik programlar uygulama yetkisine sahiptir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/v maddesinde; "sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık 

üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 

hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları 

açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu 

kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak büyükşehir belediyelerin görevleri arasındadır. 

Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin görevleri arasında Kanunun 7/d maddesinde yaşlılar, 

engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve 

beceri kursları açmak", sayılmaktadır.  

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli 

merkezleri oluşturmak büyükşehir belediye başkanının görevleri arasında kanunun 18/m paragrafında sayılmıştır. 24/ j 

maddesinde büyükşehir belediyesinin giderleri arasında dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak 

sosyal hizmet ve yardımlar yer almaktadır. Kanunun Ek 1. maddesinde büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili 
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli 

hizmet birimleri oluşturulacağı ve bu birimlerin faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve 

bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürecekleri hükme bağlanmıştır. 

Belediyelerin sosyal belediyecilikle ilgili görevlerine yönelik hükümler Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu 

dışında başka hukuki düzenlemelerde de vardır. Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanun, kanun hükmünde kararnameler, 

yönetmelikler de hükümler bulunmaktadır. Özel olarak Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 

(4109), Belediye Gelirleri Kanunu (2464), Çevre Kanunu (2872), Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863), 

Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, Mütehassıs, Hizmetli ve Stajyerlerine Verilecek Ücretler Hakkında Kanun (37) 

gibi kanunlarla, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay kararları, belediye mevzuatı ile ilgili hazırlanan tüzük ve yönetmelikler 

belediyeleri bağlayan temel düzenlemelerdir (Özer ve Aksakaloğlu, 2017:213). 
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4. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 

Belediyelerin örgütsel yapılanması içerisinde sosyal belediyecilik hizmetleri için “Sağlık ve Sosyal Hizmetler”, “Sosyal 
Hizmetler”, “Sağlık İşleri”, “Kültür ve Sosyal İşler”, “Eğitim ve Kültür İşleri” vb. adlarla birimler oluşturulmaktadır 

(Pektaş, 2010:15). Çanakkale Belediyesi sosyal hizmet ve sosyal yardımlar “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” tarafından 

yapılmaktadır.2013 yılında kurulmuş olan bu müdürlüğün görev alanı içerisinde kültür sanat birimi, sosyal işler birimi, dış 

ilişkiler birimi, kent konseyi, belediyespor ve gençlik çalışmaları birimi bulunmaktadır. Çanakkale Belediyesi’nin sosyal 

belediyecilik çerçevesinde yaptığı hizmetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yetkililerle yapılan derinlemesine 

mülakatlar ve faaliyet raporları çerçevesinde hizmetler ve mali analiz başlıklarında incelenmiştir. 

4.1. Hizmetler 

Kent Gönüllüleri: Kentteki dayanışma ve katılımı sağlamaya yönelik olarak oluşturulmuştur. 2009 yılından itibaren 

kendilerine verilen gönüllü ofisinde sosyal hizmet ve yardım etkinliklerinde çalışmaktadırlar. Sosyal İşler Birimi yetkilisi 

Canan Ergün’le 9 Ağustos 2018’de yapılan görüşmede kent gönüllülerini sosyal yardımlarla ilgili öncelikle 

bilgilendirdiklerini ve gönüllülerle yardım dağıtımı için gerekli planlamayı yaptıklarını ifade etmiştir. Kent gönüllülerine 

halkın katılımından oldukça memnun olduklarını vurgulamıştır. Çanakkale Belediye’sinin faaliyet raporlarını 

incelediğimizde bu sayının yıllar itibariyle arttığı sonucuna ulaşılmaktadır.  2014’de 170 olan kent gönüllü sayısı, 2017’de 

384’e yükselmiştir (Çanakkale Belediyesi 2014 Faaliyet Raporu, 2014:65; Çanakkale Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, 
2017:85). Ramazan ayı sıcak yemek dağıtımı, taziye ziyaretleri, hoş geldin bebek ziyaretleri, asker paketi dağıtımları, Altın 

Yıllar Yaşam Merkezi’nde yaşlılara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı etkinlikleri 

kent gönülleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Sosyal Yaşam Evleri: Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, ergen, yetişkinlere yönelik ücretsiz kişisel gelişim ve aile 

eğitimleri, sanat, spor ve kültür etkinliklerini gerçekleştirmek için üç adet sosyal yaşam evi oluşturulmuştur. Sosyal yaşam 

evlerinde annelere yönelik çocuk eğitimi, çocuklara yönelik dans, satranç, İngilizce, görsel sanatlar, kent gezisi, halk 

oyunları, el sanatları, kitap kurdu, toprak okulu, baba destek eğitim programları düzenlenmiştir. Sosyal yaşam evlerindeki 

etkinliklere katılanların sayısı da yıllar itibariyle artış söz konusudur. 2014 yılında sosyal yaşam evlerinde düzenlenen 

etkinliklere katılanların sayısı 2118 iken, 2017 yılında bu sayı 3.545’e yükselmiştir. 2017 yılında 20 mülteci aileye yönelik 

Mültecilerle Dayanışma Derneği ile sosyal yaşam evlerinde dikiş, okuma- yazma, masa tenisi gibi kurslar düzenlenmiştir 
(Çanakkale Belediyesi 2014  Faaliyet Raporu, 2014:69; Çanakkale Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, 2017:86). Çanakkale 

Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi Yetkilisi Süleyman Kutlu 9 Ağustos 2018’de gerçekleştirilen görüşmede sosyal yaşam 

evlerinde verilen eğitim programlarını  halktan gelen talep ve beklentilere göre her yıl farklılaştırdıklarını belirtmiştir. 

Halk Kart: Gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilen aylık market kartıdır. Sosyal 
İşler Birimi yetkilisi Canan Ergün 9 Ağustos 2018’de yapılan görüşmede halk kart verileceklerin belirlenmesinde mahalle 
muhtarları, ihtiyaç sahiplerinin yakın komşularının ihbarı, kent konseyi mahalle meclislerinin görüşlerini dikkate aldıklarını 

ifade etmiştir. Görüş alındıktan sonra Sosyal İşler Biriminde oluşan inceleme ekibi ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret 
ederek gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Çanakkale Belediyesi’nce çıkartılan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği 

çerçevesinde oluşturulan Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na raporlarını sunmaktadır. Yönetmeliğe göre oluşturulan 

kriterler çerçevesinde kurul değerlendirme yaparak halk kartın verilmesi konusunda nihai kararı vermektedir. Kurul yıl 

içinde durumlarında iyileşme görülen başvuru sahiplerinin halk kartlarını iptal etmektedir. 

Tablo 2. Yıllara Göre Halk Kart Uygulamasından Yararlanan Kişilerin Sayıları 

Yıllar 2015 2016 2017 

Halk Kart Uygulamasından Yararlanan Kişilerin Sayıları 65 300 412 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2015, 2016, 2017 Faaliyet Raporları, www.canakkale.bel.tr 

Halk kart hizmetinden yararlanan kişi sayısında 3 yıl içerisinde önemli oranda artış olmuştur. Sosyal İşler Birimi yetkilisi 

Canan Ergün 9 Ağustos 2018’de yapılan görüşmede 2018 Ağustos ayına kadar olan süreçte halk kart başvuru sayısının 

654’e ulaştığını ifade etmiştir. 

Çanakkale Belediyesi Kültür ve İşler Müdürlüğü tarafından 2015 yılında “Gelir Dağılımı, Yaşam Koşulları ve Sosyal 

Yardımlar” araştırması yapılarak, il merkezinde yaşayanların yoksulluk ve yoksunluk durumunu gösteren 

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası hazırlanmıştır. 4000 hane ile yapılan görüşmelerle mahallelere göre yaş, cinsiyet, eğitim, 

meslek, gelir durumu, çalışan kişi sayısı ve okuyan öğrenci sayısı belirlenmiştir. 2016 yılında yoksulluk sınırı altındaki 534 
haneye sosyal yardımlarla ilgili broşürlerden gönderilmiştir. Ayrıca 6 kişilik bir sosyal çalışma ekibi oluşturularak, verilere 

göre yardıma ihtiyaç olanların doğrudan evi ziyaret edilmektedir (Çanakkale Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, 2016:79). 
Çanakkale Belediyesince sosyal doku çalışmasının yapılması sosyal belediyecilik uygulamaların başarısı açısından önemli 

katkı sağlayabilir. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

502 
 

Sosyal Market: İhtiyaç sahibi kişilerin kıyafet, kırtasiye malzemesi, mobilya ve beyaz eşya gereksinimlerini karşılamak 

amacına yönelik başlatılan toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projesi olarak nitelendirilebilir. Kullanılmış ancak 

kullanılabilir durumda olan eşyalar ile hiç kullanılmamış ihtiyaç fazlası eşyalar belediye tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç 
sahibi kişilere ulaştırılmaktadır.  Çanakkale belediyesine ait 1 adet sosyal market bulunmaktadır. Sosyal İşler Birimi 
yetkilisi Canan Ergün 9 Ağustos 2018’de yapılan görüşmede sosyal markette eşya dağıtımında ilk uygulama döneminde 

puanlama sistemini uyguladıklarını belirtmiştir. Ancak şu anda sosyal markette çok fazla eşya bağışı olduğu için puanlama 

yapılmadan sosyal markette giden ihtiyaç sahiplerinin hepsine eşya dağıtımının yapıldığını ifade etmiştir.  

Tablo 3. Yıllara Göre Sosyal Market Hizmetinden Faydalanan ve Bağışta Bulunan Kişilerin Sayıları 

Tarih Faydalanan Kişi Sayısı Bağışta Bulunan Kişi Sayısı 

2015 741 428 

2016 1198 1332 

2017 1856 1821 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2015, 2016, 2017 faaliyet raporları, www.canakkale.bel.tr 

Sosyal market uygulamasından yıllar itibariyle hem faydalanan hem de bağışta bulunan kişi sayısında önemli oranda artış 

söz konusudur.  Bu veriler çerçevesinde sosyal market uygulamasının halk tarafından benimsendiği ve yardımlaşma 

duygusunu sağlamak açısından başarılı olduğunu söylemek mümkündür. 

Asker Ailesi Yardımları: 4109 sayılı Asker Ailelerine Muhtaç Olanlara Yapılacak Yardım Hakkındaki Kanun’un 3. 

maddesine göre asker ailelerine yardım edilmektedir. Asker ailesi yardımı askerin hizmete başladığı tarihten, askerliğinin 

bitimini takip eden 15. gün sonuna kadar devam eden sosyal hizmettir. Bu hizmetten yararlanmak için askerin annesi, 
babası, kardeşleri, eşi ve çocukları başvuruda bulunabilmektedir (www.canakkale.bel.tr/assets/content/asker-ailesi2016-
f2211.pdf). Asker ailesi yardımlarından yaralanan kişi sayısı 2015’de 10, 2016’da 22 iken 2017’de bu sayı 32’ye 

yükselmiştir.Ayrıca askerlere yönelik Çanakkale’de ikamet eden ve yıl içerisinde askere gidecek olan kişilere yönelik 

olarak 2017 Mayıs ayında Asker Paketi isimli yeni bir sosyal hizmet uygulaması başlatılmıştır. Bu hizmetten 2017 yılında 

173 kişi yararlanmıştır (Çanakkale Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, 2017:90). 

Evde Destek Hizmeti: Yalnız yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üstü yaşlılara ve engelli bireylere 

yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla verilen hizmettir. Ev temizliği ve berber hizmetinden oluşmaktadır (Çanakkale  

Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, 2017:90). Sosyal İşler Birimi yetkilisi Canan Ergün 9 Ağustos 2018’de yapılan 

görüşmede berber hizmetinden daha çok evde yatalak durumunda olan engelli bireylerden talep aldıklarını belirtmiştir.  

Belediyeyi telefonla arayarak ya da muhtarlıklara bildirerek bu hizmetten yararlanılabilinmektedir. 

Tablo 4. Yıllara Göre Evde Destek Hizmetinden Yararlananların Sayıları 

Yıl Ev Temizliği Hizmeti Verilen Kişi Sayısı Berber Hizmeti Verilen Kişi Sayısı 

2015 14 6 

2016 230 102 

2017 237 115 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2015, 2016 ve 2017 Faaliyet Raporları, www.canakkale.bel.tr 

Altın Yıllar Yaşam Merkezi: 65 yaş ve üstü bireylere yönelik hizmet sunulan merkezde bilişsel beceriler, psikomotor 

aktiviteler, spor, nefes egzersizleri, bilgisayar, ahşap boyama, resim, müzik kursları, hobi atölyesi, drama eğitimi, İngilizce 

konuşma, sera kullanımı, hobi bahçeleri, grup-bireysel terapi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca Altın Yıllar Yaşam 

Merkezi faaliyetlerine katılanlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve taramalar yapılmaktadır. Merkezde kuşaklararası 

iletişimi sağlamak için kent merkezinde hizmet veren özel ve kamu kreşlerinden öğrencilerin katılımı ile masal günleri 

düzenlenmektedir. 2017 yılında 8 farklı anaokulu ve kreşin katılımı ile düzenlenen Masal Günleri etkinliğinde 129 

öğrenciye, 25 merkez katılımcısı masal anlatmıştır (Çanakkale Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, 2017:90-92). 

Duş ve Çamaşır Merkezi: Duş ve Çamaşır Merkezi gündelik yaşamlarında duş alma ve çamaşır yıkama olanağı 

bulamayan kişiler ve öğrencilere yönelik hazırlanan bir hizmettir. Duş ve Çamaşır Merkezi kullanımından yararlanmak için 

kart çıkartılmaktadır. Kart başvurusunda İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mahalle 

Muhtarlıklarının yönlendireceği ve evlerinde ya da kaldıkları mekanlarda yapılan tespitler neticesinde kişilerin başvuruları 

onaylanmaktadır (www.canakkale.bel.tr/icerik/3901/dus-ve-camasir-merkezi/). Duş ve çamaşır merkezinde hizmet verilen 
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kişi sayısı 2015 yılında 229 kişiyken bu sayı, 2017’de 612’ye yükselmiştir (Çanakkale Belediyesi Faaliyet Raporları 2015, 

2017). 

Öğrencilere Destek Yardımı: 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Çanakkale Belediyesi tarafından 4 üniversite 

öğrencisine barınma yardımında bulunulmuştur. Üniversite öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü üzerinden direkt öğrenim yardımı yapılmaktadır. 2015–2016 eğitim öğretim döneminde 123 öğrenci, 2016 -
2017 eğitim öğrenim döneminde 152 öğrenci, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde geçen yıldan devam eden 98 öğrenci 

ile 115 öğrenci daha öğrenim yardımından faydalanmıştır. 

İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğrencilerine yönelik öğle yemeği yardımı verilmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim 

döneminde 500 öğrenci bu hizmetten yararlanmıştır. Özel eğitim sınıflarındaki öğrencilere taşıma hizmeti verilmektedir. 21 

öğrenci bu hizmetten 2017-2018 eğitim öğretim döneminde faydalanmıştır. Özel eğitim sınıflarının donanımına yönelik 

araç-gereç desteği ile bina ve çevre iyileştirme hizmetlerinde bulunulmaktadır (Çanakkale Belediyesi 2017 Faaliyet 
Raporu, 2017:94-95). Ayrıca Sosyal İşler Birimi yetkilisi Canan Ergün 9 Ağustos 2018 tarihinde yapılan görüşmede kent 

merkezindeki ilköğretim ve liselerin ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının tespit edildiğini, gerekli olan malzeme desteği 

sağlandığını, kütüphanelerine kitap bağışında bulunulduğunu belirtmiştir. 

2016’da 120 öğrenci kapasiteli bir kreş açılmıştır. Bu yıl içinde ikinci bir kreşin daha açılması planlanmaktadır. Çocukların 

farklı alanda gelişimini sağlamaya yönelik kurslar, seminerler, atölyelerin düzenlendiği Çocuk Kültür Evi açılmıştır.  2017 

Aralık tarihine kadar bu merkezden 1112 çocuk ve ebebeyn yararlanmıştır (Çanakkale Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, 

2017:95-96). Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik 08-10.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramı yapılmaktadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yürütülmektedir. 

4.2. Mali Analiz 

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün giderleri ve hane halkına 

yapılan transferler mali açıdan analiz edilmiştir. 

Tablo 5. Bütçe Uygulama Sonuçlarına Göre Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015-2017 
Yılları Arasındaki Gider Miktarları (TL) 

Yıl 2015 2016 2017 

Miktar 8.267.847,83 9.651.472,22 15.106.899,23 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2015, 2016 ve 2017 Faaliyet Raporları, www.canakkale.bel.tr 

Tablo 5’e göre Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gider miktarlarında üç yıl içerisinde önemli 

oranda bir artış söz konusudur.  

Tablo 6. 2015-2017 Yılları Arasında Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Giderlerinin Toplam 

Belediye Giderleri İçindeki Payı (%) 

Yıl 2015 2016 2017 

Oran %7.2 %6.2 %7.56 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2015, 2016 ve 2017 Faaliyet Raporları, www.canakkale.bel.tr 

Tablo 6’daki veriler çerçevesinde Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün giderlerinin belediye 

giderleri içerisindeki payı üç yıl içerisinde düşük bir artış gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Tablo 7. Çanakkale Belediyesinin Cari Transfer Giderleri İçinde Hane Halkına Yapılan Transfer Miktarları (TL) 

Yıl 2015 2016 2017 

Miktar 326.096,08 639.232,64 832.960,89 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2015, 2016 ve 2017 Faaliyet Raporları, www.canakkale.bel.tr 

Çanakkale Belediyesi’nin hane halkına yapılan transfer harcamalarında üç yıllık süre içerisinde önemli bir artış söz 

konusudur.  2017 yılında 2015 yılına göre 2 kattan daha fazla artış söz konusudur. 
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SONUÇ 

Sosyal devletin yerel düzeyde uygulaması olan sosyal belediyecilik belediyelerin hizmet alanlarını farklılaştırmıştır. 

Belediyelerin alt yapı, ulaşım gibi sorunlar dışında sosyal, kültürel ve sağlık konusunda hizmet vermeye başlamalarını 

sağlamıştır.  Bu bağlamda sosyal yardım ve sosyal hizmet konusunda belediyelere daha fazla yetki veren hukuki 
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile sosyal belediyecilik konusu 

ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Belediyeler sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık konusunda hizmet alacak gruba göre 

farklı görevlere sahiptir. Bu çalışma Çanakkale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarını analiz etmektedir.  

Sosyal belediyeciliğin başarılı olabilmesi ve hizmetlerin etkinliği için öncelikle ayrı bir örgütsel yapılanmanın olması 

önemlidir. 2014 yılında Çanakkale Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü oluşturulmuştur. Sosyal 
belediyecilikle ilgili yapılan hizmetlerden bu birimin sorumlu olması olumlu katkı sağlamaktadır. 

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarını değerlendirdiğimizde yaşlı, çocuk, genç, kadınlar ve 

öğrencilere yönelik farklı hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerden yararlananların sayısında yıllar itibariyle artış olması sosyal 
belediyecilik açısından başarı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca sosyal doku çalışmasının ve hizmetlerle ilgili memnuniyet 

anketlerinin yapılması hizmetin etkinliği açısından olumludur. Sosyal doku çalışması ihtiyacı olan kişilerin belirlenmesini 

kolaylaştırmıştır. Sosyal belediyecilik açısından kent gönüllüleri uygulaması önemlidir. Yıllar itibariyle kent gönüllülerinin 

sayısında artış olması ve farklı hizmet alanlarında etkin olmaları olumludur. Çünkü gönüllük faaliyetleri sosyalleşme, 

kişilerin kendine güveninde artış ve belediye ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmek gibi yararlara sahiptir. 

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetlerini Çanakkale Kent Konseyi ve farklı sivil toplum kuruluşları 

planlanması ve uygulaması da olumludur. Ortaklık anlayışı içerisinde daha etkin faaliyetler gerçekleştirilebilir. Çanakkale 

Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarını mali açıdan analiz ettiğimizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 

giderleri ve hane halkına yapılan transferlerde artış eğilimi söz konusudur. 

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çerçevesinde en önemli eksik kaldığı nokta; Çanakkale’de kadınlara yönelik 

kadın konukevinin olmamasıdır. Çanakkale Belediyesi’nin nüfusu 100.000’in üzerinde olmasına rağmen belediyeye bağlı 

bir konukevi bulunmamaktadır. Çanakkale Belediyesi 2015-2019 yılları arasını kapsayan stratejik planda kadın konukevi 

açılması planlanmamaktadır. Ancak kadınlara konukevi açılması önemli bir ihtiyaçtır. Genel olarak Çanakkale 

Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarını değerlendirdiğimizde başarılı olduğunu söylemek mümkündür. 
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ÖZET 

Kent merkezlerinin nüfus büyüklüğüne göre sınıflandırılmasında nüfusu 100.000 ile 250.000 arasında 

bulunan kentlere orta ölçekli kentler denir. Türkiye’de 2016 yılı rakamlarına göre toplam 121 orta ölçekli 

kent bulunmaktadır. Lüleburgaz sosyo-ekonomik yapısı gelişmiş orta ölçekli kentlerden biridir. Sosyo-
ekonomik düzeyi yüksek olan orta ölçekli kentlerin sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan orta ölçekli kentlere 
göre; sosyal belediyecilik uygulamaları hizmet çeşitliliği ve yoğunluğu açısından farklılaşmaktadır. Sosyo-
ekonomik yapısı göreceli olarak gelişmiş kentlerde sosyal belediyecilik hizmetleri daha çok sosyal, kültürel 

hizmetlere doğru evirilmektedir. Trakya Kalkınma Ajansının verilerine göre 872 ilçe içinde gelişmişlik 

sırasına göre 35. sırada yer alan Lüleburgaz’ın sosyal belediyecilik uygulamaları ekonomik hizmetlerden 

daha çok sosyo-kültürel hizmetlere doğru yönelmektedir. Çalışmada orta ölçekli ve gelişmişlik düzeyi yüksek 

bir kent olarak Lüleburgaz’ın sosyal belediyecilik anlayışı Dünya ve Türkiye örnekleriyle ilişkilendirilerek 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Belediyecilik, Orta Ölçekli Kentler, Yerel Yönetimler, Lüleburgaz. 

 

ABSTRACT 

In the classification of urban centers according to population size, cities with populations between 100,000 
and 250,000 are called medium-sized cities. There are a total of 121 medium-sized city, according to the 
figures of 2016 in Turkey. Lüleburgaz is one of the medium-sized cities with socio-economic structure. 
According to the medium-sized cities with high socio-economic level and medium-sized cities with low 
socio-economic level, social municipality applications differ in terms of service diversity and intensity. In 
cities with relatively socio-economic structure, social municipal services are more evolved towards social and 
cultural services. The social municipality applications of Lüleburgaz, which ranked 35th in 872 districts 

according to the data of Trakya Development Agency, are directed towards socio-cultural services rather than 
economic services. Luleburgaz social municipality understanding of the medium and high level of 
development as a city in the study will be evaluated in relation with the world and Turkey for example. 

Key Words: Social Municipalities, Midsize Cities, Local Governments, Lüleburgaz. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal devletin yereldeki tamalayıcısı olan sosyal belediyecilik sosyal devletin uyguladığı sosyal politikayı yerele 

indirgeyen olarak tanımlayabiliriz. Türkiye’de değişen ve gelişen ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında sosyal politika da 

değişmiştir. Kentler potansiyellerini aşıp nüfus ve gelişmişliklerine göre ayrışmıştır. Bu ayrışmalar da belediyelere 

sorumluluklar yüklemiştir. Anayasal değişiklikler ve reformlarla desteklenen değişim rüzgarı en küçük yerel birimden en 

büyük metropole kadar hissedilmiştir. Bu değişimin altında yatan sebep  en kolay ve en iyi hizmet sunma gerekliliğidir. 

Kentlerin arasındaki farklılıklar ekonomik temele dayanmıştır. Kentleşme olgusu göçle birleşince belediyelere düzenli  bir 

kent yaratma da sorumluluklar yüklenmiştir. Çünkü her kesimden insanın farklı farklı ihtiyaç ve beklentileri doğmuştur. 

Kentlerde ölçeklendirme bazlı yatırımlar sağlanmıştır. Büyükşehir olgusu diğer düşük ölçekli kentlere göre farkını ortaya 

koymuştur. Reformlar nüfus ve gelişmişlik bazlı düşünüldüğünde büyük ölçekli olmanın dezavantajları da olduğu 

görülmektedir. Bu yüzden optimal faydanın sağlanacağı optimal hizmet alanı düşünüldüğünde hizmet sunma da orta ölçkeli 

kentlerin daha elverişli olduğu söylenebilir. Bu sebeple belediyeler sosyal belediyecilik anlayışını daha fazla kesime 

ulaştırabilir. Hizmette etkinlik sağlanabilir.  

 

2. KENTLERİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ 

Ruşen Keleş kenti, “sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, 

dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere bakarak 

nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşim birimi” olarak tanımlamaktadır (Keleş, 

1998:75). Kentsel yoğunluk alanlarında ortaya çıkan bu olağanüstü nüfus yığılmasının yarattığı sorunlar, 19. yüzyılda 
kentlerin ölçeğine ve yönetimine dair araştırma ve tartışmaları gündeme getirmiş olup 20. Yüzyılın başından itibaren bu 

konularda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Canpolat, 2010:81-82). 20. yüzyıl boyunca yaşanan teknoloji, iletişim ve 

bilim alanlarındaki gelişmeler kentin anlamını değiştirmiş; sanayi döneminin emek – enerji yoğunluklu üretim kenti yerini 

küresel sürecin hiyerarşik yapılandırması ile oluşan kentlere bırakmaya başlamıştır. Özellikle iletişim olanaklarının ve 

araçlarının belirli kentlerde yoğunlaşması ile kentlerin eskiye oranla çok daha geniş alanlara hizmet vermelerini sağlamıştır. 

Böylece “bilgi ağlarının bağladığı küresel kentler” ortaya çıkmıştır (Yazar, 2006:122).  

21.yüzyılda ise küresel veya metropol kentlerin ortaya çıkması ile ölçek sorunu ve hizmet dağılımında yaşanan sorunların 
tekrar tartışılmasını gündeme getirmiştir. Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler ve iletişim teknolojilerinin sağladığı eşitleyici 

durumlar ile birlikte artık en küçük mahalli birimde yaşayanların bile bekledikleri hizmetler artmış ve çeşitlenmiştir. Ölçek, 

etkin-verimli demografik özellikleri olan ve belirli sınırlı coğrafi alan üzerinde yaşayan insanların bulunduğu yönetsel 

birimi ifade etmek için kullanılmaktadır (Çınar vd., 2013:20).  Ölçeklendirme sadece ekonomi temelli bir yaklaşım olarak 
ele alınmamalıdır.  Hizmetlere erişim ve toplumsal ihtiyaçları da dikkate almak gerekmektedir. Her ne kadar ölçek 
ekonomisi terimi işletmeler için kullanmış olsa da Yeni Kamu İşletmeciliğinin kamu örgütlenmesinde yarattığı baskılar 

kamu hizmetlerinde etkinlik-verimlilik çerçevesinde dönüşümüne neden olmuştur (Arıkboğa, 2007; Çınar, 2009:280-288; 
Yoloğlu, 2011:47-68). Yerel yönetim birimlerinin hizmet sunumu fonksiyonel etkinlik ve demokrasi bağlamında ele 
alınmaktadır. Bu iki düzlemin birbiriyle kesiştiği alan ise ölçek meselesi olarak adlandırılır. Ölçeğin küçültülmesiyle 

demokratik katılımın artacağı diğer yandan ölçeğin büyütülmesiyle hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin artacağı 

ifade edilmektedir (İzci ve Turan, 2013:120). Travers’a göre; bazı büyük yönetimlerin daha düşük maliyetle daha fazla 

hizmet gerçekleştirdiğini dolayısıyla daha etkin olduğunu söylerken diğer bazı alanlarda küçük birimlerin daha iyi 

performans sergilediğini ifade etmektedir. Kısacası tüm farklılıklar dikkate alınarak yerel düzeyde farklılaştırılmış bir 

yönetim düzeyine gereksinim bulunduğu söylenebilir (Walsh’dan akt.: Fedai vd., 2016:197-199).  

Tablo 1. Dünya’da Nüfusa Göre Kentlerin Ölçeklendirilmesi 

ÜLKELER KÜÇÜK ORTA BÜYÜK 

ABD 100.000 den küçük 100.000-300.000 300.000 den büyük 

AB 100.000 den küçük 100.000-250.000 250.000 den büyük 

İsrail 25.000 den küçük 25.000-100.000 100.000 den büyük 

Kanada 50.000 den küçük 50.000-500.000 500.000 den büyük 

Brezilya 50.000 den küçük 50.000-500.000 500.000 den büyük 

Hollanda 100.000 den küçük 100.000-150.000 150.000 den büyük 

Japonya 100.000 den küçük 100.000-500.000 500.000 den büyük 

Kaynak: Yazar, 2006'dan yararlanılarak tablolaştırılmıştır. 
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Büyük ve küçük kentlerin olumlu niteliklerini taşıyan, buna karşılık olumsuz niteliklerini taşımayan orta ölçekli kentler 

(Bolay ve Rabinovich, 2004:407-421), yaşam kalitesinin sağlanması açısından da küçük ve büyük kentlere göre daha 

avantajlıdır. Orta ölçekli kentler; küçük kentlere göre daha fazla kentsel özellik taşıyan ve kentsel hizmetlerin sunulması 

için gerekli kentsel ölçeğe ulaşmış; buna karşılık büyük kentlere göre sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik açısından 

sorunların henüz fazlasıyla yaşanmadığı ve ölçeği gereği hizmetlerin daha kolay sunulabileceği kentlerdir. Orta ölçekli 

kentlere ilişkin tanımlamaların çoğunlukla nüfus ölçütüne göre yapıldığı görülmektedir. Ancak nüfus ölçütünün dışında, 

coğrafi ve kültürel göreliliğin de tanımlamada yer alması (Mega, 1997) ve her ülkenin kendi özgün dinamikleri, demografik 

özellikleri ve kentleşme politikalarının bulunması (Yazar, 2006) orta ölçekli kentlere ilişkin tek bir tanımın yapılmasını 

engellemektedir. Kentlerin nüfus durumu, nüfusun mekândaki yoğunluğu ve mekânın genişliği kentlerin ölçeklendirilmesi 

kentsel ve kırsal alan niteliklerinin ve niteliklere göre hizmet gereksinimlerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Yukarıda ülkelerin nüfus ölçütüne göre kentleri ölçeklendirmesine ilişkin bir tablo yer almaktadır.  

Ülke nüfusu çok az olan İsrail gibi ülkeler göz ardı edilecek olunursa, diğer ülkelerin bir değerlendirilmesi yapıldığında 

orta ölçekli kent için alt sınırın 50.000 kişi, üst sınırın ise 500.000 kişi olduğu görülebilmektedir. Bunun yanı sıra ABD ve  
AB’nin ölçütü ise birbirine çok yakın bir aralık (100.000 – 300.000 kişi) içindedir. Zira ABD ve AB çerçevesinde de 

300.000 kişilik nüfus büyüklüğü büyükşehirler için alt sınırı oluşturmaktadır. Üniversitelerin yaptığı sınıflandırmalar 

dikkate alındığında Waterloo Üniversitesi Çekirdek Alan Araştırma ve Tasarım Merkezi (Center For Core Area Research 

and Design) ve Orta Ölçekli Kent Araştırma Merkezi (Mid-Size City Research Center) nüfusu 50.000 ile 500.000 

aralığında olan kentleri orta büyüklükte olarak sınıflamıştır. Orta ölçekli optimal kent büyüklüğüne sahip kentler olarak 

ifade edilmektedir. Optimal kent büyüklüğü nüfusun ve mekânsal yayılmanın yanında, hizmet bakımından da birtakım 

özellikleri içermektedir. Optimal kent büyüklüğü ile ilgili literatürde temel olarak kabul edilen ve kavramın gelişimi 

aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. 

Tablo 2. Ceritli’ye Göre Literatürde İlk Kullanımları ile Optimal Kent Büyüklüğü 

Kişi/Kurum Nüfus Yayın Bulgu 

Brian Berry 250.000 
Geographic Perspectives 
on Urban Systems, 1970 

Kentsel sistemin parçalarının kendi ayakları 

üzerinde durabilmesi için gerekli nüfus 

Kraliyet Yerel 
Yönetimler Kurulu 

Kraliyet Yerel 
Yönetimler Kurulu 

--- 
Bu nüfusun üzerinde kamu sektöründe 

olumsuz dışsallıklar yaratması 

H.S. Philips 100.000 – 250.000 
Belediye Etkinliği ve Kent 

Büyüklüğü, 1940 
Hizmet etkinliğinin en etkin olması 

O.D. Duncan 100.000 – 300.000 
Kentlerin Optimum 
Büyüklüğü, 1951 

Ekonomik açıdan en verimli kent 

R.M. Lillibridge 100.000 – 300.000 
Kent Büyüklüğü:Bir  
Değerlendirme, 1952 

Ekonomik açıdan en verimli kent 

W.R. Thompson 100.000 – 300.000 
Kent Ekonomisine Giriş, 

1965 
Ekonomik açıdan en verimli kent 

Brian Goodall 100.000 – 300.000 
The Economics of Urban 

Areas, 1972 
Belediye hizmetlerinin kişi başına maliyeti 

bakımından 

Kaynak: Ceritli, 2000'den yararlanılarak tablolaştırılmıştır.  

Ceritli, çalışmasında en uygun kent büyüklüğünün 100.000 ile 300.000 nüfus arasında değişen kentler olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, nüfus büyüklüğünün belirli bir düzeye kadar kentlerin etkinliğini arttırmakta olduğunu, bundan sonra 

ise etkinlik/verimlilik düzeyinin düşmeye başladığını ileri sürmektedir. Buna bağlı olarak ekonomik verimlilik ve 

hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için optimal kent büyüklüğü orta ölçek olarak ifade edilebilmektedir.    

Orta ölçekli kentler büyük kentlere doğru göç verebilmek temekte ve ekonomik yapısı zayıflayabilmektedir. Büyük 

kentlerin çekim merkezi haline gelmesi ile mevcut ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler orta ölçekli kentin aleyhine 
olmakta, büyük kentler karşısında iş ve nüfus kaybedebilmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen, orta ölçekli kentler birçok 

yönden cazip yerleşim yerleridir. Büyük kentlerin yaratmış olduğu olumsuzluklardan kaçmak isteyenler için alternatif 

konumdadır. Ayrıca, orta ölçekli kentler ekonomik rekabetçilik, sosyal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik açılarından 

başka bir deyişle sürdürülebilir kentsel gelişme açısından önemli avantajlar sunmaktadırlar (Yazar, 2006:122-132). 

Genel olarak değerlendirildiğinde orta ölçekli kent tanımı yaygın olarak nüfus büyüklüğüne göre yapılmakta olduğu, 

ülkelerin demografik yapıları ile kent dinamik ve politikalarındaki farklılıklarına göre bu ölçütün 50.000 ila 500.000 
arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bununla beraber diğer özellikleri de dikkate alındığında optimal kent 
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büyüklüğünün Türkiye’deki istatistiki sınıflandırmalar dikkate alındığında 100.00ila 250.000 arasını işaret ettiği 

görülmektedir.  

Orta ölçekli kentler demografik büyüklüğün dışında ve veya yanı sıra;  

 Sosyal, ekonomik ve kültürel olarak karşılıklı etkileşimin önemli merkezleri olması,  

 Geniş bir bölgeyi etkileyen hizmet ve mal akımının olması, 

 Ülke ölçeğinde büyük şebekelere bağlanması, hizmet ve mal için önemli bir talebin odağı olması gibi niteliksel 

öğelere göre de tanımlanabilmektedir. Carriere’e göre; orta ölçekli kentlerin üstlendikleri iki temel işlevi 

bulunmaktadır. Bunlar arabuluculuk, bütünleştirme işlevidir. Arabuluculukla köy ve kasaba gibi bütünlerin 

bağlanmasında arabulucu rolünü üstlenirken, kentin temel yapısını oluşturan farklı sistemleri büyüklük, işlev ve 

konumlarına öre bütünleştirmektedir. 

Dikey Caddeler olarak tanımladığı gökdelenler ile dünya kentlerinin yapılaşma biçimini en fazla etkileyen kendi dönemi 

için bir ütopyayı ortaya koyan Le Corbusier da büyük kentleri hasta olarak nitelendirilmiş ünlü ve dünyayı çok fazla 

etkilemiş olan bir plancıdır.  Burada hareketle nüfusun ülke içinde yeniden dağılımının gerekliliği ortaya konmuştur.  Bu 

bağlamda, büyük kent dışında, büyük kent odaklı olmayan bir kentleşme eğiliminin gerekliliğini açıkça ortadadır. Ayrıca, 

yanlış kentleşme politikaları sonucunda önemini yitiren orta ölçekli kentlerin de 21. yüzyılın başında yeni politikalara 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada yapılması gereken orta ölçekli kentlerin sürdürülebilir kentsel gelişme doğrultusunda 

geliştirilmesidir.  

Bu bağlamda, hangi kentlerin orta ölçekli kentler olduğu, bu kentlerin özeliklerinin neler olduğu, kentsel sınıflama 

içerisinde nerede yer aldıkları sorularının yanıtlanması gerekmektedir. Orta ölçekli kentin doğrudan bir tanımını yapmak 

güçtür. Bununla birlikte orta ölçekli kent ile ilgili olarak “büyük ve küçük kentlerin avantajlarını bünyesinde toplayan ve 

sürdüren, bununla birlikte dezavantajlarını sürdürmeyen ve bu iki kentin bileşkesi olan kent” tanımlaması yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra orta ölçekli kentin en yaygın olarak görülen tanımlaması nüfus ölçütüne göre yapılan tanımlamadır. Bu 

bağlamda “nüfus anahtar konumdadır ancak yegâne ölçüt olmayıp, coğrafik ve kültürel görelilik de tanımlamada önemli rol 

oynar” Buna ek olarak, tek boyutlu bir tanımının yapılamayacağı, bunun yerine çok boyutlu bir tanımının yapılması 

gerektiği de ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra bu çok boyutlu yaklaşımın ekonomi, çevre, gelişme, altyapı, hizmetler, 

politik ve kurumsal örgütlenme ile sosyal ve kültürel unsurları kapsadığı da belirtilmektedir. Orta ölçekli kentin üzerinde 

uzlaşılabilecek bir tanımının yapılamamasının nedeni her ülkenin kendi özgün dinamikleri, demografik özellikleri ve 

kentleşme politikalarının bulunmasıdır. Başka bir deyişle, orta ölçekli kent ticari bir kenttir tanımı kimi ülkeler için geçerli 

olabilir. Ancak başka bir ülke açısından orta ölçekli kentin üretim kenti olma özelliği ağır basabilmektedir. Bu sebeple yine  
en sağlıklı tanım nüfus ölçütüne göre yapılabilecek olan tanımdır. Nüfusun anahtar kabul edilmediği durumlarda siyasi 
gelenekler, idari yapı ve optimal hizmet alanı genişliği nüfusa tamamlayıcı etkenler olarak sayılabilir (Yazar, 2006:127). 

 

3. TÜRKİYE’DE ORTA ÖLÇEKLİ KENTLERİN DURUMU 

Türkiye’de kentleşmenin demografik bir nitelik gösterdiği, böylece de nüfusu son derece hızlı artmış olan büyük şehirlerin 

toplumsal ve ekonomik pek çok sorunları olduğu bir gerçektir. Bu süreç içinde, büyük şehirler ile birçok il merkezinin 

büyümesi yakın ve uzak çevrelerindeki alanlardan aldıkları göç ile gerçekleşmiş, daha küçük merkezi yerleşmeleri de 
hemen yakın çevrelerinden göç alarak büyümeye başlamışlardır. Orta büyüklükte olarak nitelendirilen bu yerleşmeler, 

aslında kalkınmakta olan ülkenin yapısına daha uygun, köyden büyük şehre göçte bir tampon yerleşme ve eğer büyüme ve 

gelişmeleri kontrol altında tutulabilirse bir bölgesel hizmet merkezi olma özelliğini taşımaktadırlar (Timor, 1997:85-86). 

Türkiye’de “orta büyüklükteki kentler” kavramının ilk kez Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) döneminde 

kullanıldığı görülmektedir. Özellikle yatırımların nüfusun 50.000-500.000 olan kentlere yönlendirilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Özellikle Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1994-1994) döneminde ise yerleşme kademelenmesinin ülke 

çapında dengeli dağılımı için orta büyüklükteki (50.000-500.000 nüfuslu) şehirlerin gelişmesinin desteklenmesi esas 
olduğu belirtilmiştir. Daha sonraki yıllardaki planlarda “orta ölçek” bağlamında spesifik bir ele alışa rastlanmamıştır. 
Avrupa’nın bütünleşmesi açısından ”orta ölçekli kentlerin” işlevsel çok merkezlilik rolünü üstlenmelerinin öneminin 

vurgulandığı, bu bağlamda orta büyüklükteki kentlerin, metropoller ve kırsal alanlar arasında ilişkiyi kurabilecek 

tamamlayıcı ve rekabetçi ağlarının güçlendirilmesi gerekliliği ortaya konurken, Türkiye’nin mekânsal vizyonunda orta 

ölçekli kentler konusunda ciddi bir politika geliştirmediği ya da geliştiremediği ve orta büyüklükteki kentlerde etkileyici bir 

gelişmeye yol açmadığı görülmektedir (Gökgür vd., 2016:2-5). 

Türkiye’deki yasal düzenlemeler bakıldığında ölçek konusunun nüfus bağlamında aşağıdaki şekilde yer aldığı 

görülmektedir. 1924 yılında kabul edilen ve halen geçerli olan Köy Kanunu’na göre; Nüfusu 20.000-300.000 arası olan 

kentler orta ölçekli kentlerdir. 2004 yılında kabul edilen 5216 Sayılı Kanuna göre 750.000 Nüfusun üzerindeki kentler 

büyükşehir kabul edilmektedir. Aşağıda Türkiye’deki Yasal Düzenlemelere göre Kentsel Büyüklüklerle ilgili bir tablo 

oluşturulmuştur.  

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

510 
 

 

Tablo 3. Türkiye’de Yasal Çerçeveye Göre Kentsel Büyüklükler 

KANUN NÜFUS ÖLÇÜTÜ YERLEŞME TÜRÜ 

442 sayılı Köy Yasası 

2.000 den aşağısı 

2.000 – 20.000 

20.000 

Köy 

Kasaba 

Kent 

5393 sayılı Belediye Yasası 5.000 ve üzeri Belediye 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası 750.000 ve üzeri Büyükşehir 

Kaynak: 442, 5393 ve 5216 Sayılı Kanun’lar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Tablo 3’e göre, kanunları bir arada değerlendirdiğimizde 20.000 nüfusa kadar olan yerleşmeler kırsal nitelikteki birimleri 

oluşturmakta, 20.000 ila 750.000 kişi arasındaki yerleşmeler kentleri, 750 binden fazla olan yerleşmeler ise büyük kentleri 

oluşturmaktadır. Bu durumda, kırsal birimler ile büyük kentler arasında kalan dilim, bir anlamda orta ölçekli kentleri 

oluşturmaktadır. Ancak tablodan da görülebileceği üzere 20 bin ila 750 binlik bir dilim çok geniş bir alanı kapsamakta olup 

tamamını aynı kategori içerisinde değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle yasal çerçeve içerisinde yeni bir 

düzenlemenin yapılması ve sınıflamanın köy, küçük kent, orta ölçekli kent ve büyük kent olarak belirlenmesi 
gerekmektedir (Yazar, 2006:203-207). 

 

Tablo 4. Türkiye’de Orta Büyüklükteki Şehir Sınıflandırması 

100.000-250.000 Orta Orta » » 127 27 

250.000-500.000 Üst Orta » » 74 9 

Kaynak: 2017 yılı nüfus sayımı sonuçları, TÜİK verileri ve Timor, 1997'den faydalanılarak hazırlanmıştır. 

 

2017 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de bugün geçerli olan orta ölçekli kentler nüfus büyüklüklerine 

göre; alt orta, orta orta, üst, orta olarak gruplandırılmıştır. Alt orta büyüklükteki şehirler 114,orta orta büyüklükteki şehirler 

127,üst orta büyüklükteki şehirler 74 toplam sayı olarak da 315 dir. 

 

4. TÜRKİYE’DE KENTLERİN ÖLÇEKLERİ VE GELİŞMİŞLİK DURUMU İLİŞKİSİ 

Tabloda da görüldüğü üzere 2018 rakamlarına göre Türkiye’de 50.000 ve 500.000 nüfuslu kentler toplam 288 dir.  Nüfusu 

100.000 ile 250.000 arasında bulunan yani tam olarak orta ölçekli kentin Dünya’da da kabul edilebilir nüfus ölçütü olarak 

orta ölçekli kabul edilebilecek kent sayısı 121 dir. 121 optimal ölçek açısından uygun ve işlevsel bir büyüklüktür. Tabloda 

görülen bu 121 kentler il merkezi, büyükşehir ilçe ve ilçe merkezi olarak dağılım göstermektedir. Lüleburgaz da 121 ketin 

arasında bulunmaktadır. Bununla beraber Lüleburgaz listede ilçe merkezi olarak bulunan 3 orta ölçekli ketten biridir. Diğer 

kentler Karadeniz Ereğlisi, Cizre’dir. 
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Tablo 5. Türlerine ve Nüfus Ölçütlerine Göre Belediyeler 

ÖLÇEK 

B
ü

y
ü
k

şe
h

ir
 

İl
 M

er
k

ez
i 

B
ü

y
ü
k

şe
h

ir
 İ

lç
e 

İl
çe

 M
er

k
ez

i 

B
el

de
 

T
op

la
m

 

0 - 2.000   2 44 53 99 

2.001 - 5.000   11 119 302 432 

5.001 - 10.000   40 103 38 181 

10.001 - 20.000   78 63 2 143 

20.001 - 50.000  6 141 55 1 203 

50.001 - 75.000  6 48 12  66 

75.001 - 100.000  8 26 3  37 

100.001 - 250.000  27 91 3  121 

250.001 - 500.000  4 60   64 

500.001 - 750.000   14   14 

750.001 - 1.000.000 9  8   17 

1.000.001 - 2.000.000 14     14 

2.000.001 - 3.000.000 4     4 

3.000.001 - 5.000.000 1     1 

5.000.001 ve üzeri 2     2 

Toplam 30 51 519 402 396 1.398 

Kaynak: https://www.e-icisleri.gov.tr ve http://www.migm.gov.tr/ 'dan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’de 100.000-250.000 arası orta ölçekli kentlerde gelişmişlik sıralaması 2004 verileri incelendiğinde 

Büyükçekmece’nin birinci,  Kuşadası’nın ikinci, İskenderun’un üçüncü, Bandırma’nın beşinci, Lüleburgaz’ın Onbirinci, 

Kırklareli Merkez’in yüz altıncı sırada olduğu görülmektedir. (TUİK, 2004)  Bu verilere göre; Lüleburgaz orta ölçekli 

kentler arasında gelişmişlik seviyesi bakımında On birinci sırada yer almaktadır.   Benzer Nüfus sıralamasın göre aşağıda 

Orta ölçekli kentlerin gelişmişlik sıralaması verilmiştir. Dikkat çekici olan Kırklareli Merkezi ile aynı nüfus aralığına sahip 

olan Lüleburgaz’ın gelişmişlik endeksine göre neredeyse on kat gelişmişlik farkı bulunmasıdır.  

Lüleburgaz Belediyesi Orta Ölçekli bir kent olarak optimal kent büyüklüğüne sahiptir. Kırklareli il merkezinden daha 

yüksek bir gelişmişlik düzeyine sahip olarak Kırklareli’nde Lokomotif bir rol üstlenerek Kırklareli’nin gelişmişlik düzeyini 

il düzeyinde yükseltmektedir. Lüleburgaz belediyesinin gelişmişlik durumu ve nüfus ölçütü dikkate alındığında 

çevresindeki kentlere ve iline katkıları olan bir kent olduğu görülmektedir. Bununla beraber optimal ölçeğinin getirdiği 

avantajları kullanmaktadır. Lüleburgaz’ın mahalli müşterek ihtiyaçları yerel yönetimler tarafından karşılanmaktadır. 

Lüleburgaz’da gelişmişlik düzeyi yüksek olmakla birlikte sosyal belediyecilik ile ilgili faaliyetler sürdürülmektedir.  
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5. TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 

Sosyal belediyecilik uygulamaları sosyalleştirme, rehberlik etme, yardım etmek, gözetme, yatırım gerçekleştirme, belediye 

ve halk arasında diyalog geliştirme biçimlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Buna bağlı olarak sosyal belediyecilik 

uygulamaları Lüleburgaz gibi belediyelerde yardım ve gözetme konusuna nazaran gıda, kömür, ilaç gibi yardımlardan 

ziyade spor ve eğitim kurumlarına ve dezavantajlı gruplara rehberlik etme ve destek verme biçiminde gelişmektedir. 
Dikkati çekmek istediğimiz konu sosyal belediyecilik çalışmalarının sosyal devletin işlevlerinin tamamını üstlenmemiş 

olduğudur (Berkün, 2017:584). 

Yalnızca 1990 lı yıllardan sonra merkezi yönetimin hantal yapısından kurtularak halka daha yakın birimlerin sosyal 

hizmetler konusunda destek vermesinin daha etkin ve halkın memnuniyetine yönelik bir sonuç yaratabileceğinden hareket 

edilmiştir. 

Tablo 6. Türkiye’de İşlevlerine Göre Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

İşlevler Açıklama Literatür 

Sosyalleştirme, 

sosyal kontrol ve 
rehabilitasyon 

Belediyeler kentte yaşayanların sosyalleşmesini sağlarlar, 

Belediyeler kentte yaşayanların toplumun bir parçası olmasını sağlarlar, 

Kentte yaşayanların çevrelerinin kendilerinden beklentilerine göre davranmalarını sağlarlar, 

Belediyeler kentte yaşayanların kent yaşamına uyum göstermelerini sağlamaya çalışırlar. 

Bununla birlikte belediyeler koydukları kurallarla uyulmasını sağlamaya çalışır uyulmama 

durumunda yaptırımlar uygulamaya çalışırlar. 

Pektaş, 2010:14. 

Berkün, 586 

Mobilize etme, 
yönlendirme, 
kılavuzluk ve 

rehberlik etme 

Belediyeler tüketici danışma merkezi ve benzeri hizmet birimleri aracılığıyla sosyal 

kesimlere yönelik olarak danışmanlık hizmeti verirler. 

Belli gün ve olaylarda halka sorunlarını nasıl ve hangi kurumlarla çözebilecekleri 

konusunda yardımcı olma gibi işlevler yürütülebilmektedir. 

Toprak ve Şataf, 
2009:15. 

Pektaş, 2010:14 

Yardım etme, 

gözetme 

Belediyeler, vatandaşlarının maddi ve manevi ihtiyaçları hakkında bilgi sahibidir. 

Yardıma muhtaç olanlara eğitim, sağlık ve gıda yardımı yaparak ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Belediyeler ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenleri de yönlendirmektedir. 

Pektaş, 2010:14, 
Uçaktürk vd., 

2009:5, Uslu, 
2013:99. 

Yatırım 

Belediyelerin halkın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kalıcı çözümler üretemese de yardımcı 

çözümler sunabilmektedir. 

Belediyeler, işçi ve işveren arasında köprü görevi görebilecek istihdam masaları kurma, 

tanzim satış mağazaları, ekmek fabrikaları, aşevleri, sığınma evleri, sağlık ocakları, mahalle 

kütüphaneleri gibi yatırımlar yapmak suretiyle halkının bu anlamdaki sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek imkâna sahiptirler. 

Kaya, 2007:74. 

Belediye ile halk 
arası diyalog 

Belediyeler halkla ilişkiler görevini üstlenen beyaz masa, iletişim merkezi, çözüm masası 

gibi birimler aracılığıyla halka daha iyi hizmet sunmak ve halkın sorunlarına daha hızlı 

çözümler ulaştırabilmekiçin halk arası bütünleşme programları düzenlerler. 

Belediyeler periyodik olarak sokak toplantıları, mahalle toplantıları, kahve toplantıları ve 

istişare toplantıları gibi halk toplantıları düzenleyerek belediye–halk iletişimini 

güçlendirmeye çalışmaktadırlar. 

Böylece hem halkla ilişkiler geliştirilmekte hem de halkın yönetim süreçlerine katılımı 

sağlanmaktadır. 

Kocaoğlu vd, 
2017:160-161 

Sönmez, 2009:54-
56 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulamalarının temelinde sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluştuğu görülmektedir. 

Belediyeler tarafından sunulan ve topluma maddi, sosyal ve psikolojik destek sağlamayı amaçlayan sosyal belediyecilik 

faaliyetleri, belediyenin büyüklüğüne, personel kalitesine, maddi durumuna, sosyal ve kültürel gelişmişliğine göre çeşitlilik 
göstermekle birlikte, bu hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki gibi ana başlıklar halinde gruplandırılabilir (Çiçek, 2012:104; 
Mermer, 2016:69; Akdoğan, 2006:45): 
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  Tablo 7.Türkiye’de İlgi Gruplarına Göre Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

İLGİ GRUPLARI HİZMET UYGULAMALARI 

Yaşlılar Yaşlılara huzur evleri tesis etmek ve yaşamını kolaylaştıracak yatırımlarda bulunmak 

Engelliler 
Engelliler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı tedbirler almak engelli 

bireyleri topluma kazandıracak faaliyetlerde bulunmak 

Çocuk ve Gençler 
Gençlere yönelik rehberlik yapmak, makine ve ekipman desteği sağlamak, öksüzlere çocuk yuvaları ve 

kreşler yapmak, meslek ve beceri edindirme kursları açmak, gençlerin ve çocukların 

bilinçlendirilmesini sağlamak ve faydalı birey eğitimi vermek 

Yoksullar 

Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak, 

sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön tanı merkezleri hizmete sokmak, fakir, 

muhtaç ve yaşam mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak, tanzim satış 

mağazaları ve ekmek fabrikaları kurmak, gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak 

Kadınlar 
İş kuracak kadınlara yönelik rehberlik yapmak, makine ve ekipman desteği sağlamak, toplumsal 

baskıdan uzaklaştırmak ve sosyalleştirmek 

Kaynak: Çiçek, 2012:104; Mermer, 2016:69; Akdoğan, 2006:45'den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Bu uygulamalar her belediye tarafından genel kabul görmüş uygulamalardır. Lakin değişen ve dönüşen sosyal ihtiyaçlarla 

beraber yerelde belediyelere de farklı misyonlar yüklenmiştir. Diğer sosyal belediyecilik uygulamaları olarak ifade edilen 
uygulamalar. Hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler oluşturmak, kültür, sanat ve spor tesisleri açmak, 
tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere kadar yaygınlaştırmak, rekreasyon alanlarını 

yaygınlaştırmak, doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek, toplumsal gruplar, 
sivil toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek biçiminde 

ifade edilmektedir.  

 

6. LÜLEBURGAZ’DA SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 

Lüleburgaz Belediye’si “Akademiler Şehri Lüleburgaz” sloganı ile hareket etmektedir. Bu duruma bağlı olarak Lüleburgaz 

Belediyesinin altı akdemisi bulunmaktadır. Akademilerin ortak özelliği sosyal belediyeciliğinde işlevlerinde olan 

sosyalleştirme ve yatırım işlevlerini barındırmaktadır. Her kesimden halkın sportif, kültürel ve sosyal olanaklar 

sağlayabileceği projelerdir. Lüleburgaz Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri ile farkındalık yaratmak ve sanatsal 

becerileri desteklemek ile ilgili çalışmaları sosyal belediyecilik uygulamaları açısından mobilize etme, rehberlik ve 

klavuzluk etme işlevi ile bütünleşmektedir. 

 Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları açısından yardım etme işlevi çerçevesinde gerçekleştirdiği 

uygulamalar 500 kişi için planlanmış olan yardımlardır. Lüleburgaz Belediyesi bu yardımlardan 224 kişinin yararlandığını 

belirtmiştir. 59 Kişiye nakti yardım, 50 öğrenciye ulaşım desteği, 1 kişiye tıbbi malzeme yardımı, 114 öğrenciye eşya 

yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar talep doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  Lüleburgaz Belediye’sinin 2017 yılı için Kültür 

ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ayırdığı bütçe 8.075.600.00 TL, kullanılan ise 4.7636.244.16 TL dir. Dolayısıyla ayrılan 

bütçenin %58.99’u kullanılmıştır (Lüleburgaz Belediyesi, Stratejik Plan). 

Lüleburgaz Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik uygulamaları arasında sayılabilecek bir yatırım uygulaması olarak 

Lüleburgaz Belediye’sinin TR2013/0327.05.01-02- Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe 

Programı kapsamında temin ettiği Bisiklet Taksilerdir. Bisiklet Taksiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından sunulmuş 

CCGS/031 referans numaralı “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” Projesi kapsamında 

alınmıştır. Karbon salınımını azaltmak için alınan 3 adet elektrikli bisiklet taksi hizmetini sürdürmektedir. İklim değişikliği 

ile mücadele etmek ve vatandaşları bisiklet kullanıma teşvik etmek amacı ile Türkiye’de bir ilk olarak tarihe geçen 

elektrikli bisikletler 8 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermekte olup ulusal basının da dikkatini çeken bir 

uygulama olmuştur. Bu uygulama yatırım yönünün yanında bilinçlendirme ve rehberlik etmek işlevlerine de hizmet 
etmektedir. 
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Tablo 8. Lüleburgaz’da İşlevlerine Göre Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

Kaynak: https://www.luleburgaz.bel.tr web sayfası ile Lüleburgaz Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve Lülebuırgaz 

Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Birimi ile yapılan görüşmeden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

İşlevler Uygulamalar 

Sosyalleştirme, 

sosyal kontrol 
ve 

rehabilitasyon 

 

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi(LYKA) 

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi(LYFA) 

Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi(LYMBA) 

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi(LYYA) 

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi:(LYSA) 

Lüleburgaz Lezzet Akademisi (LYLA) 

Mobilize etme, 
yönlendirme, 
kılavuzluk ve 

rehberlik etme 

Aşkiye – Neşet Çal Sahnesi 

Ekin Atölyesi Sanat Etkinlikleri 

Lüleburgaz Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında Çınaraltı Sohbetlerinin ilk konuğu Tarihçi Prof. Dr. 

İlber Ortaylı Söyleşisi 

2016 Kadın Yılı ve gerçekleşen etkinlikler 

2017 Bisiklet Yılı ve gerçekleşen etkinlikler 

2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı ve gerçekleşen etkinlikler 

Kırklareli’nin ilk kadın kooperatifi olan S.S. Kadın Emeği, Kadın Girişimi, Üretim İşletme Kooperatifi (KEK) 

Yardım etme, 

gözetme 

59 kişi nakdi yardım 

50 öğrenci ulaşım desteği 

1 kişi tıbbı malzeme yardımı 

114 öğrenci eşya yardımı 

Yatırım 

3 Adet Bisiklet Taksi 

Gençlik Parkı 

Buz Pisti 

Kongre Meydanının Yayalaştırılması 

Kapalı Otopark 

Kapalı Pazaryeri 

Yeni Terminal 

Belediye-Halk 
Arası Diyalog 

Çocuk Dostu Şehirler Projesi 

Özel Günlerde Konserler 

Mahalle kahvaltıları 

Uluslararası ve Ulusal konser, sempozyum, fuar, festival 

Üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara ödül vermek 

Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi 

Kentim Kendim ve Kentli Çocuk dergilerinin çıkarılması 

Afiş ve Broşür el ilanının yapılması hizmetleri 

Her yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetleri 
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Fotoğraf 1. Lüleburgaz Kongre Meydanı ve Çarşı Fotoğraf 2. Lüleburgaz Yıldızları Motorsiklet / Bisiklet Akademisi 

                        

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.   Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

  Fotoğraf 3. Lüleburgaz'ın Bisiklet Taksileri         Fotoğraf 4. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi 

                           

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.   Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları içinde Belediye ve Halk arası diyalogla ilegili olan 

uygulamaları özel günlerde konserler düzenlemek, mahalle kahvaltıları düzenlemek, kentlilere ve kentli çocuklara yönelik 

dergi çıkarmak, kardeş şehirlerle ilşkilerini yaygınlaştırmak ve festivaller, sempozyumlar düzenlemek ve eğitimler 

düzenlemek biçiminde gerçekleşmektedir.  

Lüleburgaz Belediyesi’nin eğitim salonlarında çalışma gruplarının tahsisleri gerçekleştirilmiştir ve çalışma programları 

düzenlenmiştir. Bu salonlarda müzik, tiyatro, bale, İzcilik, mental aritmetik, satranç, masa tenisi ve resim kurslarından 1356 
katılımcı faydalanmıştır. Ayrıca Ekin Atölyesinde Halk Oyunları, Modern Dans ve Step Aerobik kurslarına 664 kursiyer, 

Cam ve Seramik Atölyesi 143 kursiyer katılım göstermiştir. Tiyatro salonlarımızda 213 adet tiyatro oyunu, konser, dans 
gösterisi, seminer, panel, eğitim, toplantı, söyleşi vb. etkinlik düzenlenmiştir, 99 adet prova yapılmıştır. Belediye Hizmet

 Binası, Meclis Salonu, LYKA ve Aşkiye Neşet Çal Sahnesi Fuaye alanlarında 13 sergi (156 gün) düzenlenmiştir. 

Kongre Meydanı’na kurulan Buz Pistinden 2017 yılında 7080 kişi faydalanmıştır (Lüleburgaz Belediyesi 2017 Faaliyet 

Raporu). 

Göreceli olarak gelişmişlik düzeyi yüksek bir ilçe olduğu için belediyeden talep edilen hizmetler ve mahalli müşterek 

ihtiyaçlar sosyal kültürel niteliktedir. Buan bağlı olarak Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarının ilgi 

gruplarına göre tasnif edilmesi yararlı görünmektedir. Aşağıda bu konuda bir tablo oluşturulmuştur. 
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Tablo 9. Lüleburgaz’da İlgi Gruplarına Göre Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

İlgi Grupları Hizmet Uygulamaları 

Yaşlılar 
Kent Çekirdeğini Yayalaştırma 

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Engelliler Bisiklet Taksi Uygulaması 

Çocuk ve Gençler 

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi(LYFA) 

Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi(LYMBA) 

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi(LYYA) 

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi:(LYSA) 

Çocuk Dostu Şehirler Projesi 

Uluslararası ve Ulusal konser, sempozyum, fuar, festival 

Başarı Ödülleri 

Ulaşım Desteği 

Yoksullar 

Nakdi yardım 

Ayni yardım 

Eşya yardımı 

Ulaşım desteği 

Tıbbı malzeme yardımı 

Kadınlar 

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi(LYKA) 

Lüleburgaz Lezzet Akademisi (LYLA) 

Kadın Emeği, Kadın Girişimi, Üretim İşletme Kooperatifi (KEK) 

Eğitim Faaliyetleri 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal Belediyecilik uygulamalarını ilgi grupları yönü ile değerlendirdiğimizde özellikle 

gençlere ve çocuklara ve kadınlara yönelik çalışmalarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. Lüleburgaz belediyesi hem 

yatırım olarak hem de klavuzluk etme ve eğitim verme bakımından oluşturdupu akedemilerle sosyal belediyecilik 

uygulamalarını sosyal kültürel işlere ağırlığını vererek sürdürmektedir. Lüleburgaz Belediye’sinin yardım nütçesini tam 

olarak kullananmamış olsa da bütçenin kısıtlı olduğu daha da genişletilevileceği belediye birimleri tarafından ifade 

edilmektedir. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına ayrılan bütçenin imkanlarının daha yüksek olduğu ve daha fazla 

yardım gerçekleştirdikleri belirtilmiştir (Süngerci, 2018). 

Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV)  verilerine göre Lüleburgaz İlçe 

bütününde yıl içinde 14 bin 302 ihtiyaç sahibine yardım edildiği bildirilmiştir. Yardımların kapsamı; barınma, tedavi, ilaç, 

yakacak, gıda, eğitim ve nakdi yardım biçiminde gerçekleşmiştir.  Ayni ve nakdi yardımların tutarının ise; 2 milyon 809 

bin 699 lira olduğu belirtilmiştir (http://www.milliyet.com.tr). 

Bunun yanında Lüleburgaz kurtuluş mahallesi muhtarı Ali Teker ile ….tarihli görüşmede Lüleburgaz Belediyesi’ne bağlı 

olarak Belediye Teşkilatı içinde henüz yeni oluşturulmuş bir birim olan “Muhtar İşleri Müdürlüğü”’nün bundan sonra 

sosyal belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesinde yardımcı birim olarak hareket edebileceği, özellikle belediye ve halk 
arasındaki diyaloğun geliştirilmesinde faydalı olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla belediye ve muhtarlar arasında daha yakın 

bir işki geliştirilmesinin ve bunun da mahalle halkının hizmetlerine daha iyi yansıtılmasının mümkün olacağı belirtilmiştir. 
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SONUÇ 

Küreselleşmenin getirdiği geleneksel belediyecilik anlayışı daha çok toplumcu ya da sosyal belediyecilik anlayışına sahip 

evrilmektedir. Değişen ve gelişen ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarla belediye uygulamaları da dönüşüm 

yaşamaktadır. Lüleburgaz Belediye’si de bu belediyelere bir örnektir. Trakya bölgesi bu gelişime açık bir bölgedir. 

Lüleburgaz ise gerek hizmet sektörüne yakınlığı, gerek verimli tarım arazileri ile gelişimine değer katmaktadır. Ayrıca 

bağlantı yolları üzerinde yer alması da tanınırlığına katkı sağlamaktadır. Ekonomik refah seviyesi bu çeşitliliklerle artış 

göstermekte ve göç almasını hızlandırmaktadır. Ekonomik refahtaki artışta sosyal refah seviyesine eklemlenmektedir. 

Böylelikle belediye hizmetleri de bölge ve kent potansiyelinden beslenerek belediyecilik anlayışını daha çok sosyal ve 

kültürel alanlara empoze etmektedir. Öyle ki belli bir eşik seviyesini atlayan orta ölçekli bir kent olan Lüleburgaz ili olan 
Kırklareli’ni gelişmişlik indeksi sıralamasında geçtiği görülmektedir. 

Kentler mahalli müşterek ihtiyaçlarına bağlı olarak hizmet alanlarını belirlemektedirler.  Gelişmişlik düzeyi yüksek olan 
kentlerde belediyelerin hizmetleri sosyal kültürel faaliyetleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu durum Lüleburgaz Belediyesi 
açısından da geçerliliğini korumaktadır. Lüleburgaz’ın orta ölçekli bir kent olarak optimum kent büyüklüğü sınırlarında ve 
gelişmişlik düzeyi yüksek bir kenttir.  Lüleburgaz Belediye’sinin sosyal belediyecilik uygulamaları sosyal kültürel işlere 

soyal yardımlardan daha fazla yönelmiş durumdadır. Sosyal belediyecilik ile ilgili işlevler içinde yer alan yardım işlevinin 

bütçesinin %59’unun kullanması da bir gösterge oluşturmaktadır. Lüleburgazın aynı ölçekte olduğu Cizre gibi ilçelerden 

daha farklı uygulamalarla sosyal belediyecilik uygulamalarına yer verdiği düşünülmektedir. Sosyo - ekonomik yapısıyla 

yöredeki en güçlü ilçelerden biri kabul edilen Lüleburgaz, Trakya’nın geneline hakim olan yüksek okur yazarlık oranına 

sahip olmanın yanı sıra, kültür sanat faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerlerin başında gelmektedir. Özellikle yerel 

yönetimlerin destekleriyle kültür - sanat etkinlikleri ilçe için geleceğini kurguladıkları bir vizyon haline dönüşmüş ve 

bölgede etki yaratmıştır. “Kültür bir kentin soyadıdır!” sloganıyla yola çıkan yerel yönetimler bu vizyona her platformda 

destek vermektedir. 

Lüleburgaz Belediye’si LYKA İle Marmara Belediyeler Birliği’nin Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında 

“Şehircilik Alyapı” kategorisinde ödül almıştır. Ayrıca Avrupa Konseyi’Nin 12 Yıldız Şehir Ünvanını 2011, 2012, 2015, 

2016, 2017 yıllarında 5 kez kazndı ve Avrupa Diploması” ünvanı aldı. Bu ödüller Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal, 

kültürel ve spor alanında çocuklara ve gençlere yönelik hizmetleri ve uluslararası etkinlikleri ile ilgidir. Bu yönü ile 

Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin sosyal ve kültürel etkinlikler yönlü çalışmaları ile uluslararası niletlikte 

ödül ve başarı kazandığı ifade edilebilir. 

Son yıllarda Lüleburgaz Belediyesi sosyal Belediyecilik çalışmaları ile pek çok ödül almaya devam etmiştir. Bunlar; İki 

ödül kazandığı Ar-Ge ve İnovasyon kategorisinde “Kent Çekirdeğini Yayalaştırma Projesi”, Katılım ve Yönetişim 

kategorisinde “Başarı Ödülü” aldığı  Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından verilen “Cinsiyet-Eşitlikçi 

Yaklaşım-Yönetici Kadınlar Projesi” ve ayrıca tüm faaliyetlerini içere Sosyal Demokrat Belediyeler “Üstün Başarı” 

ödülüdür. 
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ÖZET  

Günümüz dünyasının hızlı değişim sürecinde olması kamu politikaların rekabet haline getirmesi ve niteliğini 

değiştirmiştir. Yerel siyasetçiler mevcut iktidarlarını sürdürebilmek için sosyal politikalara önem 

vermektedir. Yerel yönetimler son yıllarda, sosyal konut, sosyal yardım, sosyal hizmetler, sosyal 

danışmanlık, istihdam, yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması gibi değişik sosyal 

alanlara ve özellikle dezavantajlı sosyal gruplara yönelik programlar hazırlamakta ve uygulamaya 

koymaktadır. Sosyal hizmetlerin yerel çözümler üretilerek halktan gelen istek ve talepler doğrultusunda 

yeninden şekillendirilmesi, yeni imkânlar ve hizmetlerin yerel yaşayan halka sunulmasını sağlamıştır. 

Belediye yönetimlerin mevcut iktidarlarını devam ettirebilmek için sosyal hizmetleri hedeflerine uygun ve 

hızlı bir şekilde kullanmaları fayda sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın temel amacı, yerel yönetim kuruluşlarından biri olan belediyelerde hayatımızın her alanında 

olan sosyal hizmet anlayışının uygulanabilirliğini araştırmaktır. Adıyaman Belediyesi sosyal hizmet 

kapsamında verdiği hizmetlerin halka ulaşabirliği ve işlevselliği ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Sosyal Yardım, Sosyal Belediyecilik. 

 

ABSTRACT 

The fact that today's world is going through a process of rapid change has changed the nature and 
competitiveness of public policies. Local politicians give importance to social policies in order to keep on 
their current power. In recent years, local administrations have been preparing and implementing programs 
such as social housing, social assistance, social services, social consulting, employment, elimination of 
poverty, protection of health, education and environment for various social areas and especially 
disadvantaged social groups. The re-shaping of social services in accordance with the requests and demands 
from the people by producing local solutions has provided new opportunities and services to the local people. 
It will be beneficial for municipal administrations to use social services in accordance with targets and swiftly 
to maintain their current power. 

The main aim of this study is to investigate the applicability of social service concept which is in all areas of 
our lives in municipalities as one of the local administration institutions. The accessibility and functionality of 
the services provided by Adıyaman Municipality within the social services have been studied. 

Key Words: Social Services, Social Aid, Municipality, Social Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal sorunlar, esas itibariyle insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanların var olduğu her alanda birbirinden 

farklı problemlerin olması kaçınılmazdır. Toplumsal sorunlar çözüme kavuşturulması gereken bir olgulardır. Bu itibarla, 
insanlık tarihinde, karşılaştığı farklı sosyal sorunları geliştirdiği farklı politiklar üzerinden çözmeye çalışmıştır. Bu 

politikaların oluşturulması sürecinde ise dönemin fikri, ideolojik, siyasi, ekonomik ve dini anlayışlarının hakim olduğu bir 

gerçektir.  

Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, yoksul bireylere devlet tarafından yapılan para, mal ve hizmet şeklindeki destekleri 

ifade etmektedir. Modern anlamdaki sosyal yardım programları, sosyal politikaların sistemin  bir parçası olarak sosyal 

koruma sisteminin içerisinde yer almaktadır. Sosyal politika, toplumda ortaya çıkan çeşitli sosyal sorunları ortadan kaldırıp, 

sosyal ferahı temin edip, devamını sağlamayı amaç edinmiş politikaların ve uygulamaların tümü olarak görülmektedir.  

Sosyal hayatta, gündelik yaşamlarını sürdürebilecek asgari geçim şartlarına sahip olamayan, kendi imkanları ile yaşamsal 

ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayamayan ve toplumda kendi kaderine terk edilmiş muhtaç insanların, yaşamış oldukları bu 

sıkıntıları ortadan kaldırma, adil gelir dağılımını gerçekleştirilebilmesi ve insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmeleri için 

merkezi yönetimler sosyal politika bağlamında hizmetler sunarak sağlıklı bir toplum yapısını oluşturmayı amaçlamışlardır.  

Günümüz devletlerinin önemli sorunları arasında açlık ve yoksulluk gibi sosyal sorunlar yer almaktadır. Bu sorunların 

çözümü, sosyal hizmetler ve yardımlar alanında geliştirilecek politikalarda yatmaktadır. Sosyal devlet, sosyal sorunların 

çözümünde sosyal politikayı bir araç olarak kullanarak önemli gelişmeler sağlamıştır. Ekonomik gelişmeyle sosyal 

gelişmeyi birlikte devam ettirebilmenin yolu, sosyal politikalara önem vermekten geçmektedir. Yalnızca ekonomik 

ilerleme, devletin hayatta kalması için yeterli değildir. Bu yüzden, sosyal politika aracı olarak sosyal hizmetler ve yardımlar 
önemini korumaya devam etmektedir. 

Devlet, hem merkezi hem de yerinden yönetim düzeyinde kurmuş olduğu kamu kurum ve kuruluşları eliyle sosyal hizmet 

ve yardım politikalarını yürütmektedir. Diğer bir ifade ile merkezi ve yerel yönetim birimlerinin sosyal hizmet ve 

yardımlara yönelik görevleri bulunmaktadır ve bu görevlerini yerine getirmekle sorumludurlar. 

Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri doğrudan uygulayıcılar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yerel 

yönetimler bu alanda daha aktif bir rol üstlenmişler durumdadırlar. Yerel yönetimler, üstlenmiş olduğu bu rolünü yerine 

getirirken, ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenmektedir. Sosyal yardımlar, işsizlik, köyden kente göç, yaşlı ve 

özürlülerin kent hayatında karşılaştıkları sorunlar bunların arasında ilk akla gelenlerdir. Başka bir deyişle, yerel yönetimlere 

yöneltilen istekler bir taraftan artarken, diğer taraftan da giderek çeşitlenmektedir. 

 

2. YEREL YÖNETİMLER  VE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

2.1. Sosyal Politika Kavramı ve Kapsamı  

Sosyal devlet, toplumun genel refahını ve aynı zamanda gelir eşitsizliği ve yoksulluğu önlemek adına sosyal adaleti de 

sağlamak maksadıyla, iktisadî ve sosyal hayata aktif bir biçimde müdahale eden bir devlet modelidir. Sosyalizmin eşitlik 

gibi değerlerinden kısmen de olsa esinlenerek, klasik kapitalizmin doğurduğu bir takım olumsuzluklarının telafi edilmesine 

dönük olarak geliştirilmiş bir devlet modeli olarak sosyal devlet, bazen refah devleti olarak da tanımlanmaktadır (Seyyar, 

2011:164). Sosyal devlet,  toplum içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılamayan gruplara yaşamlarını sürdüre bilmeleri için 

gerekli olan yardımları  sunmaya  çalışmaktadır.  

Yönetim, sistemin olduğu her ortamda çeşitli şekillerde tanımlanan, irdelenen, görev ve yetki sınırları farklılık gösteren, 

uygulanan bir faaliyettir. İnsan-insan, insan-iş, insan-makine, insan-çevre, iş-makine gibi birbiriyle iletişim ve etkileşim 

halinde olan her sistem, kendi içerisinde bir takım düzenlemelere ve denetlemelere ihtiyaç duymaktadır. Ekonomik 

anlamda yönetim, ilgili faaliyet alanına ilişkin saptamaların yapılması, fonların sağlanması ve sağlanan fonların analitik bir 

şekilde kullanılması anlamını taşırken; işletmeler açısından yönetim farklı bir anlamın karşılığı olmaktadır. İşletme bilimine 
göre “yönetim, başkaları vasıtasıyla iş görmektir” şeklindeki tanımlama olmuştur (Koçel, 2015:81).  Var olan sistem 
içerisinde birey, farklılaşmakta ötekileşmekte, birey sistem içerisinde kendini tanımlayamamaktadır. Giderek 

karmaşıklaşan sistem içerisinde ekonomik, sosyal, kültürel eğitim vb. durumlara bireyler arasında ulaşabilirlikte uc 

yaşanabilmektedir. Yaşanan bu farklılığı gidermek için yönetimler fonlar, projeler, birimler, yönetmenlikler ve yasalar 

oluşturmaktadır. 

Sosyal politikanın hedefi, toplumda ortaya çıkan muhtelif sosyal sorunları ortadan kaldırmak, sosyal adaletsizliği ortadan 

kaldırmaya yönelik olarak ve sosyal refahı artırmak ve yaygınlaştırmaktır. Hedeflerin arasında ayrıca değişik psiko-sosyal 
sorunların ve yüklerin ortaya çıkması halinde muhtaç insanlara, sosyal güvenlik yöntemleri (sosyal sigortalar, kamusal 

sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler) çerçevesinde geniş kapsamlı maddî ve manevî destek ve danışmanlık hizmetleri 

sunmak gelmektedir. Kısacası akla gelebilecek bütün sosyal risklere ve bunların doğurabileceği her türlü zararlara karşı 

toplumun bütün üyelerini sosyal güvenlik kapsamı altına almak ve onlara fırsat eşitliği çerçevesinde insan haysiyetine 
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yaraşır bir hayatın idamesi için tedbirler almak sosyal politikanın temel hedeflerindendir (Seyyar, 2011:61). Sosyal 
politikalar bireyi temel alarak, insanı yaşam değerlerini yükseltmek ve toplumda risk oluşturacak unsurları önlemektir.  

Sosyal politikanın, dar ve politik olarak doğduğu üzere, dar ve geniş anlamda sosyal politikanın neler olduğunu da 

tanımlamakta fayda olduğu bilinen bir gerçektir.  Dar anlamda sosyal politika “ekonomik bakımdan bağımlı ve güçsüz 

insanları sermayeye karşı korumak, sömürülmelerini önlemek için devletin müdahalesi ile sınıflar arasında uyum ve denge 

sağlayıcı önlemler alınması” şeklinde tanımlanan bir kavram olarak ifade edilmektedir (Kasapoğlu, 2018:5).  Sosyal 
politika, Bir ülkede yaşayan tüm bireyler için, özellikle de ayrıca bakıma ve korunmaya gereksinimi olanlar için 

geliştirilen, koruyucu, güçlendirici, sosyal adalet ve eşitliği sağlayıcı hizmetler bütünüdür.  

Sosyal yardım ve hizmetler, toplumun kendi elinde olmayan nedenlerle, muhtaç duruma düşen bireylerine ve kesimlerine, 

insan onuruna yakışır, en az yaşam düzeyi ile çevreye uyumlarını sağlamak için, devlet ve gönüllü özel kuruluşlarca sosyal, 
ekonomik yardım ve hizmetler sunulmasını amaçlamaktadır. Sosyal yardım ve hizmet anlayışının çıkışı ve işlerliği “sosyal 

devlet” ve devletin “sosyal politika” üretimi ile ilişkilidir. Ancak ülkelerin geliştirdiği sosyal politikalar ve bu alanda 
sunulan hizmetler, söz konusu ülkelerin kendi toplumsal, tarihsel ve kültürel özgünlükleri içerinde şekillenerek 

farklılaşmaktadır. Bunun yanı sıra, küresel ölçekte üretim ilişkilerinin dönüşümü ve demokrasi insan hakları bağlamında 

yürütülen tartışmalar ve yeni arayışlarla birlikte sosyal politikaların sürekli yeniden şekillenen, dinamik bir alan 

oluşturduğunu belirtmek gerekmektedir (Kasapoğlu, 2018:5). Sosyal politikalar, toplumsal yapı ve mekanizmaların 

karmaşıklaşması,  toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılayamaması durumda  çözüm ve öneriler oluşturarak 

toplumsal  yapıyı korumaya çalışmaktadır.  

Sosyal yardım, kentsel yoksullar için yaşamsal değerde olmasına rağmen, sosyal yardımın kendisinin geçici ve acil bir 

çözüm alternatifi olarak düşünülmesi zorunluluktur. Daha çok sosyal hizmetleri ve istihdam sağlayıcı faaliyetleri 

geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde alıştırılmış bireyler, liberallerin belirttiği gibi yoksulluk tuzağına düşebilirler. 
Tembelleştirilen kesim üretim sürecine katılmak istemez. Bu durum kazancın az, yardımın çok olduğu durumlarda daha 

yoğun gerçekleştiğinde yardımın psikolojik etkisinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Yardım alanların da sürekli 

veren kesime karşı, önceleri eziklik sonraları ise karşılıklı diyet ilişkisine girmemesi için sosyal yardım konusunda saha 

fazla hassas olunmalıdır. Sosyal yardım uzun zaman devam ederse “yoksulluk tuzağı”na düşülebilir. “Tembelliğe 

alıştırma” “profesyonel dilencilik oluşturma” kaygısı bu durumda gerçek olabilir. Sosyal yardımın vatandaşlık temelli 

bakılmasına yol açabilecek uygulamaların olmadığı durumlarda sosyal yardım, kısa vadeli olmalı orta ve uzun vadede 

yoksullara kalkınma ve istihdam sağlama ile yoksulları piyasaya sokma hedefine yönelik uygulama yapılmalıdır. Bir 

alternatif olarak sosyal yardım sosyal hizmetlerle birlikte sunulması öngörülebilir (Kasapoğlu, 2018:5). Sosyal devlet 
sosyal ve ekonomik yapıyı düzenleyici bir role sahiptir. Vatandaşları arasında doğumla ya da farklı nedenlerle ortaya çıkan 
eşitsizlikleri dengeleyici politikaları oluşturan ve uygulayan bir sistemi ifade etmektedir. Sosyal devlet; eğitim, sağlık, 

işsizlik gibi sosyal sorunların ortadan kaldırılması noktasında sosyal hizmet politikaları geliştirerek profesyonel 

müdahalelerde bulunan; ayrıca vatandaşlarına günün yaşam koşullarına uygun standartları sağlamayı ve bunu geliştirmeyi 

hedefleyen bir devleti ifade etmektedir. 

2.2. Sosyal Yardımlar 

Sosyal yardımın tanımı ise, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan ve hayatlarını düşük seviyelerde devam ettirmekte 

güçlük çeken yani mutlak olarak yoksulluk içinde bulunan ailelere veya insanlara karşılık beklemeden yapılan ayni ve 
nakdi yardımlardır (Özdemir, 2007:97).  Sosyal yardım, en temel ekonomik destek türü olarak yaşamlarını devam 
ettirebilecek şartları sağlamakta güçlük çeken insanların korunmasına yönelik çeşitli uygulamaları içermektedir. Gelir 

dağılımındaki adaletsizliğin boyutları başta olmak üzere ekonomik krizler, doğal afetler, göçler, savaşlar ve kuraklıkların 

ortaya çıkardığı olumsuzluklar yapılmakta olan sosyal yardımların kapsamını belirleyen temel öğeleri oluşturmaktadır. 

Sosyal yardımlar, kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayı asgari seviyede dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişileri geçindirmekte zorlanan ve böylece sosyal dışlanma riski ile karşılayan kişilere, yoksullara, az gelirlilere yönelik 

aynî ve nakdî yardımlar yoluyla “asgari bir hayat güvencesi” sağlamayı amaçlayan bir sosyal politika aracıdır Yavuz, 
2013:11). İhtiyaç sahibi bireylere destek olmak amacıyla yürütülen sosyal yardımların birçok çeşidi bulunmaktadır. Sosyal 

yardımlar; aile yardımları (gıda, barınma, yakacak vs.); eğitim yardımları (eğitim materyali, öğle yemeği, ücretsiz ders 

kitabı vs.)  sağlık yardımları (gebelik, tedavi vs.); özel amaçlı yardımlar (aşevi, afetzedelere destek olma vs) gelir getirici 
proje yardımları ile yaşlılara, engellilere, evde bakıma muhtaç kişilere yönelik özel amaçlı yardımlar şeklinde 

sınıflandırılmaktadır . 

Sosyal yardım, insanların ellerinde olmayan sebeplerden ötürü, mutlak ya da kısmi yardıma ihtiyaç duyan insanlara, 

insanlık onuruna yakışır düzeyi sağlama amacıyla, genellikle devlet bütçesinden tek taraflı yapılan maddi desteklerdir 
(Özdemir, 2007:94). Sosyal yardımlar, sosyal hizmet alanı olarak da görülmekte ve sosyal güvenlik sistemleriyle sosyal 

korumayı sağlayan mekanizmalar olarak da değerlendirilmektedir. Devlet eliyle yapılan sosyal yardım programları, kamu 

kaynaklarıyla finanse edilmekte ve dolayısıyla toplumdaki çeşitli sosyal kesimler arasında kaynak transferi 

gerçekleştirilmektedir. Bu yardımlar, çoğunlukla karşılıksız olarak yoksul veya muhtaç bireylere yapılmaktadır. Yapılan 

yardımlar belli kriterlere bağlanmakta ve bu yardımlardan yararlanma koşullarına sahip kişiler çeşitli yardım 

programlarından yararlanabilmektedir. 
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2.3. Sosyal Hizmetler  

Tarih boyunca insanca bir yaklaşımla veya dini gerekçelerle yaşlılara, engellilere, yoksullara, kimsesizlere vb. gibi ihtiyaç 
sahibi kişilere yönelik sosyal hizmetler üretilmiştir. Ancak sanayi devrimi ile sosyal ve ekonomik koşullarda yaşanan hızlı 

değişimler sosyal hizmetlerin de farklı boyut kazanmasını zorunlu hale getirmiştir. Sanayi Devrimi ve kapitalist sistemin 

beraberinde getirdiği yeni sosyal sorunların çözümünde alışılagelmiş dini ve hayırsever sosyal hizmet yaklaşımlarının 

yetersiz kalması günümüzdeki anlamıyla sosyal hizmetin bir bilim ve meslek olarak sosyal adalet ve sosyal hak ekseninde 

ele alınmasına yol açmıştır (Kongar, 1972:147-148).  Sosyal hizmetlerin hizmet türlerini ve gayelerini şu şekilde 
belirlemektedir:  

 İnsanın ve toplumun özgürleşmesine yardımcı olmak, haklar perspektifi doğrultusunda yaşam kalitesini yükseltmek, 

 Özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik sosyal hukuk devletinin gelişmesine destekçi olmak, 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda demokratik toplum düzeninin oluşması için insan haklarına dayalı 

anlayışla hareket etmek, 

 Sosyal gelişme, barış ve katılım ilkeleri çerçevesinde bireyin ve toplumun gelişmesi için eşitsizliklerin, 
adaletsizliklerin ve çelişkilerin giderilmesine yardımcı olmak, 

 Ekonomik gelişmelerle sosyal gelişmelerin uyum içerisinde oluşmasına, toplumun ve insanların yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine çaba göstermek, 

 İnsanca gelişme imkânlarını sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda iyileştirmek, 

 İnsan, toplum ile gelişme ve değişme hareketlilikleri doğrultusunda yapısal, bütüncül, disiplinlerarası ve sorun 

alanları çeşitliliğinde politika, plan ve program geliştirme ile çözüm stratejileri oluşturmak, 

 Meslekî felsefe, ahlak ve uygulama ilkeleri çerçevesinde topluma ve insana yardımcı olmak için gerekli kuramsal ve 
uygulamalı yöntemler geliştirmek(Yavuz, 2013:15). Sosyal hizmetler ile kamu yönetimi arasındaki ilişki amaçları 

itibari ile her ikisinin de taraflar ve değişik çıkar grupları arasında denge ve uzlaşma sağlayıcı rol oynamalarında 

yatmaktadır. 

Sosyal devlet ilkesi gereğince çeşitli toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve sosyal sorunlarla mücadele etmeye yönelik olarak 

devletin yürüttüğü sosyal hizmet ve sosyal yardımlar; belli yönleriyle sosyal güvenlik sistemleriyle de bağlantılı ve sistemi 
tamamlama işlevi gören mekanizmalardır. Bu hizmet ve yardımlar sosyal politikaların uygulanmasında kullanılan diğer 

sosyal koruma programları veya sistemleriyle bağlantılıdır. 

2.4. Sosyal Belediyecilik (Yerel Sosyal Politikalar) 

Belediyelerin sosyal belediyecilik faaliyetlerinin toplumda sosyalleştirme, sosyal kontrol ve iyileştirme; harekete geçirme, 

yönlendirme ve kılavuzluk etme; yardım etme ve gözetme; yatırım ve son olarak koruma, önleme ve geliştirme gibi 

işlevlere sahip olduğu söylenebilir. 

Sosyal belediyeciliğin en önemli işlevlerinin başında toplumun sosyalleşmesine öncülük edecek olan bireylerin yaşadığı 

toplumu benimsemesine ve toplumun parçası haline gelmesine yardımcı olmak için çalışmalar yapmaktır. Kişilerin 

toplumdan kopması ve sosyalleşmeden uzaklaşması onların suça meyilli olmasına ya da psikolojik sorunlarla baş başa 

kalmasına neden olmaktadır. Yerel yönetimler kişilere toplumsal düzenin devamının sağlanması için toplumsal kural, 
davranış ve kültürel değerleri öğreterek topluma faydalı bir birey olmasının yanında sosyal denetim mekanizması olarak 

işlev görebilecek hale getirmektedir.  

Belediyeler, diğer yerel yönetimlerle birlikte başta valilik, kaymakamlık ve muhtarlıklar olmak üzere entegre çalışmakta 

olup bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin bilgilerine ulaşabilmektedir. Böylece kimsesiz, yardıma muhtaç kişilerin 

yaşamlarını idame etmeleri için gerekli olan günlük sıcak yemek, gıda, kömür ve ilaç gibi yaşamsal ihtiyaçların 
karşılanmasına yardımcı olmaya çalışmakta, vatandaşların biraz daha rahat etmelerini sağlamaktadır (Kaya, 2013:275-276). 
Sosyal belediyecilik kavramı  “yerel (mahallî) düzeyde, yöre sakinlerinin beceri ve kaynaklarından yararlanılarak, sosyal 

hayatın ve gücünün, yerel ekonomik ve sosyal gelişmeyle desteklenmesini öngören sosyal politikalardır” olarak 

tanımladıktan sonra Sosyal Belediyeciliğin işlevlerini şu şekilde sıralamaktadır:  Sosyalleştirme (rehabilitasyon hizmetleri, 
Sosyal kontrol ve müdahale, Sosyal Danışmanlık ve rehberlik. , Sosyal yardımlar, Sosyal hizmetler, Kültür hizmetleri 
(Seyyar, 2011:197). 

Ülkemizde giderek yerel idarelere devredilen sosyal hizmet alanı, hâlihazırda sürdürülen hizmetlerden farklı, engelliler ve 

yaşlılar için bakım hizmeti gibi yeni hizmetlerin yer aldığı geniş bir alanı oluşturmaktadır. “Geleneksel sosyal hizmetler 

yani “kurum temelli” bir hizmet sunumu anlayışından ziyade yeni hizmet biçimleri, hizmet sunulan kesimi kendi sosyal 

evreninden kopartmadan “evde bakım”, “mobil bakım”, “aile destek hizmetleri” gibi organizasyona dayalı bir modele 

yönelmektedir. 
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2.5. Sosyal Belediyeciliğin İşlevleri 

Sosyal belediyeciliğin işlevlerini aşağıdaki başlıklar halinde inceleyebiliriz; 

Sosyalleştirme, Rehabilitasyon, Sosyal Kontrol: Sosyalleşme, toplumun bir parçası haline gelme; kişinin aile, okul, 

mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kurumların ve genelde yaşadığı kültürel ortamın kendisinden 

beklediği şekilde davranmayı ve diğer bireylerle uyum içinde yaşamayı öğrenme sürecidir. Bireylerin devletin 

sosyalleştirme ağının dışında kalmaları birçok soruna sebep olabilmektedir. Toplumdan dışlanmış, 

toplumsallaşamamış bireylerin şehirlerde doğurduğu problemler meydanda olup, mahallelerinde, sokaklarında 

huzursuzluk kaynağı olmaktadırlar (Koç, 2015 31). Sosyal devlet kapsamıyla bireylerin sosyalleşmesini sağlayarak, 

bireyin toplum içerisinde ki uyumunu artırmaya çalışmaktadır. 

Mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme: Toplumsal kesimlere yönelik olarak danışmanlık 

hizmeti verme, onları belli gün ve olaylarda yönlendirme, halka sorunlarını nasıl ve hangi kurumlarla 

çözebilecekleri konusunda yardımcı olma gibi işlevler belediyelerce yürütülebilmektedir.  

Halka sorunlarını nasıl ve hangi kurumlarla çözebilecekleri konusunda yardımcı olmak, belediyelerin genel sosyal 

hizmet faaliyetleridir. Bu hizmetlere yönelik olarak mahalli idarelerin sosyal yatırımlara girişmeleri çoğu zaman 

kaçınılmazdır. Aşevleri, sığınma evleri, gençlik merkezleri, sağlık ocakları, mahalle kütüphaneleri ve rehabilitasyon 
merkezleri gibi sosyal hizmet birimleri açmak, hizmetlerin kurumsal boyutunu göstermektedir (Koç, 2015:34). 
Yerel yönetimler,  doğrudan ihtiyaç sahipleri bireye ulaştıkları için politika ve hizmet üretmeleri daha hızlı bir 

şekilde olur. 

Yardım Etme, Gözetme: Belediyeler beldelerindeki fakir ve muhtaç vatandaşların bilgilerine kolaylıkla sahip 

olabilmekte, onların sosyo-ekonomik durumlarını izleyebilmekte, asgari yaşam sınırında olanlara gıda, kömür, ilaç, 

kırtasiye malzemesi, tekerlekli sandalye gibi yardımlarda bulunabilmektedir. Kış gecelerinde ev ev gezerek, 

vatandaşın ne yediği, ne yaktığı, öğrenim durumunda olanların ne tür ihtiyaçları olduğu gibi konuları başkaca takip 

eden bir kurum ve mekanizma da mevcut yapı içinde geliştirilememiştir (Koç,2015:34).  Sosyal yardımın özünde 

insanların temel ihtiyaçlarının karşılanarak günlük faaliyetlerinin sürdürülmesine yardımcı olunması yatmaktadır. 

Günlük ihtiyaçlar kapsamında öncelikli olarak beslenme, barınma, giyinme, ısınma gibi ihtiyaçlar yer almaktadır. 

Yatırım: Belediyeler halkın geçim sıkıntısını gidermeye yönelik olarak köklü tedbirler alamamakla birlikte, 

kolaylaştırıcı bir takım hizmetlere yönelebilmektedirler. Tanzim satış mağazaları, ekmek fabrikaları, aşevleri, 

sığınma evleri, sağlık ocakları, mahalle kütüphaneleri bunlardan sadece bazılarıdır. Bu hizmetlere yönelik olarak 

mahalli idarelerin yatırımlara girişmeleri bir zorunluluk olarak görünmektedir(Koç, 2015:35).  Yerel yönetimler, 
kendi siyasal alanında yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına tespit ederek yatırımlarını şekillendirir.  

2.6. Sosyal Hizmet Sorumluluğu 

Belediyelerin sosyal fonksiyonlarını arttıran sosyal belediyecilik anlayışı, yerel yönetimlere sosyal alanlarda planlama ve 

düzenleme işlevi yüklemektedir. Bu bağlamda, kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını 

kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden, işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve 

entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı 

yatırımlarının yapılması, bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet konusunu 

güçlendirmeye yönelik yerel yönetimlere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevlerinin verilmesi, bu çerçeveyi 

oluşturmaktadır (Akdoğan, 2002:15).  Belediyelerin, sosyal hizmetlerin işlevleri bakımdan sosyal kontrolü sağlamaya 

yönelik ötekileştirmeyi engellemek ve dezavantajlı grupların marjinalleşmesini engellemeye çalışmaktadır.  

 Belediyelerce sunulan sosyal hizmetlerin çeşitleri, yoğunluğu, kalite ve etkinliği belediyelerin büyüklüğüne, sahip olduğu 

kaynak ve nitelikli personel durumuna, hizmet sunulan toplumun gelişmişlik düzeyine, yapı ve özelliklerine göre 

değişmekle birlikte; genel olarak bu başlıkta sıralayabileceğimiz başlıca hizmetler, hizmetlerden yararlanan gruplara göre 

aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ateş, 2009:93). Yerel yönetimle, hizmet kalitelerini artırabilmeleri için nitelikli personel ve 

alanın da uzman kişilere öncelik vermesi gerekmektedir. 

•   Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye yönelik katkı sağlanması, sokak 

çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapmak, kreş hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal-
kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,  

•   Gençlere yönelik olarak; kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi, meslek edindirme yardımı, eğitim 

yardımı, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-
kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi, 

 •  Yaşlılara yönelik olarak; kurum bakımı, sağlık yardımı, teknik malzeme sağlanması ve ihtiyaca yönelik mekânsal 

düzenlemeler, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli 

sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi, 
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 •  Özürlülere yönelik olarak; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve bakım hizmetleri, günlük yaşamı 

kolaylaştırmaya yönelik mekânsal düzenlemeler, teknik malzeme yardımı, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım 

hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, meslek ve iş edindirme kursları, çeşitli sosyal-
kültürel faaliyetler,  

•  Yetişkinlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak; ayni ve nakdi yardımlar, fakir ve çok çocuklu aileleri desteklemeye 

yönelik yardımlar, aile eğitim merkezleri yapımı gibi hizmetler. Bununla beraber, birden fazla toplumsal kesimin 

aynı anda yararlanacağı hizmetlerde verilebilir. Toplumun çalışmayan, çalışamayan veya çalışıp da bir meslek veya 

sanatı öğrenmek isteyen kesimlerinin tümüne birden yönelik olan “meslek ve beceri kazandırma” kursları buna bir 

örnektir. Bu bağlamda ev hanımları, okumamış genç kızlar, işsiz gençler ve engelliler bu tür etkinliklere katılarak, 

hem bir meslek veya beceri kazanabilmekteler hem de yeni bir sosyal çevreye katılıp sosyalleşebilmektedirler 
(Negiz, 2011: 327-328).  

Sosyal hizmet, herhangi bir ekonomik çıkar gözetmeksizin sosyal sorunların çözüm üretmeyi amaçlar. Kar amacı gütmeyen 

kurum olarak sosyal hizmet, birey refahı ve toplum refahına odaklanarak sosyal adaleti sağlamak için uğraşır. Sosyal 

hizmet programlarının ekonomik giderleri devlet bütçesi ile karşılanır 

2.7. Sosyal Belediyeciliğin Yasal Dayanakları 

Türkiye’de uygulanan sosyal belediyecilik faaliyetlerinin hukuki çerçevesini, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu oluşturmaktadır. Ancak bir yerel yönetim birimi olan İl Özel İdaresi mevzuatı da sosyal 

politikalara ilişkin düzenlemeler içermektedir.  

Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak, öksüzlere çocuk 

yuvaları ve kreşler yapmak, yaşlılara huzurevleri tesis etmek, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön 

tanı merkezleri açmak, hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler oluşturmak, kültür, sanat ve spor tesisleri 

açmak, tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere kadar yaygınlaştırmak, fakir, muhtaç ve yaşam 

mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak, engelliler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel 

ortamlarda kolaylık sağlayıcı tedbirler almak, beceri ve meslek edindirme kursları açmak, park-bahçeler ve piknik 

alanlarını yaygınlaştırmak, doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek, iş kuracak 

kadın ve gençlere yönelik rehberlik hizmetleri yapmak, onlara makine ve donanım desteği sağlamak, tanzim satış 

mağazaları ve ekmek fabrikaları kurmak, gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak, toplumsal gruplar, sivil 

toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek ve gençlerin, 

engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmak, sosyal belediyecilik kapsamında verilen 
hizmetlerden bazılarıdır(Berkün, 2017:588). Bireyin çevresini oluşturan, sosyo-ekonomik şartlar, aile, biyolojik ve 

psikolojik etkenler de sosyal hizmetin kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Sosyal hizmet birey, grup ve toplumların 
sorunlarını çözmek için sosyal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanmasına aracılık eder. 

 

3. SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ADIYAMAN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

3.1. Adıyaman Belediyesi 

Adıyaman, 1 Aralık 1954 yılında İl olmuştur. Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman 

Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Bu 

Adıyaman'ın tarihte ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük bir istikrarsızlığın olduğu 

Orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğluları arasında el değiştirmiş ve 

nihayet Yavuz Sultan Selim'in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına 

katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat'ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan 

sonra bir kaza olarak Malatya'ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak 

Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak 

müstakil il haline gelmiştir. Belediye Başkanlığına üç başkan yardımcısı ve bir özel kalem müdürü bağlıdır. Halen bu üç 

belediye başkan yardımcılığına 21 müdürlük ve 3 amirlik bağlı bulunmaktadır (http://www.adiyaman.bel.tr).  

3.2. Kadın Erkek Fırsat Eşitliliği Komisyonu 

Adıyaman Belediye Meclisi bünyesinde özellikle kadınlara yönelik Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak kadın 

haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek (cinsiyet) eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak karar alarak 
Adıyaman Belediyesi Meclisine sunulmaktadır. 

3.3. İş-Kur 

Adıyaman Belediyesinin Kadınlara Yönelik kurs açarak,  Halk Eğitimi Merkezi ve İŞ-KUR işbirliği içerisinde 

çalışmaktadır. 
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3.4. Kadın Danışma Merkezi  

Adıyaman Belediyesine bağlı Kadın Danışma Merkezinde iş birliği yapılan kurum ve paydaşlarla beraber (Aile sosyal 
politikalara müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, il Müftülük ve Adıyaman Barosu) psikolojik, eğitim ve hukuksal danışmanlık 

hizmeti verilmektedir. Ayrıca Kadın Danışma Merkezi; Adıyaman belediyesinin kadın danışma politikalarını oluşturmak 

için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Bu merkezde öncelikle kadınlar olmak üzere ilgili, kurum ve kuruluşlara seminerler ve 
ücretsiz eğitimler verilmekte olup kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemektedir. 

2015 -2017 sonuna kadar Adıyaman Belediyesinin yaptığı faaliyetler ve Adıyaman Belediyesinin sunduğu hizmetler 
doğrultusunda danışan kişilerin sorunları dinlendiği, çözüm yollarının araştırıldığı ve yardımlarda bulunulduğu bilgisine 

ulaşılmıştır. Halk eğitim merkezine bağlı kurs yerlerinde; Aile iletişimi ve etkileşimi konusunda periyodik olarak 
seminerler verilmektedir. 

3.5. ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) 

Aile iletişimi ve ergen çocuklarının sorunları hakkında ailelere yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adıyaman 

Belediyesinin sunduğu hizmetler doğrultusunda danışan kişilere yönelik, kadın danışma merkezinde Eğitmen Vaize 
hanımın düzenlediği, kadınlara yönelik dini bilgiler verilmektedir. 

Kadın Danışma Merkezine başvuran psikolojik sorunları olan danışanlara yönelik paydaş kurumlardan biri olan İl Sağlık 

Müdürlüğü girişimiyle Adıyaman 400 Yataklı Devlet Hastanesinden randevu alınarak, özellikle uzman doktorlarla görüşüp 

tedavilerini ivedilikle yapılmasını sağlamaktadırlar. 

Adıyaman Belediyesi, Suriye uyruklu misafirlere yönelik, aile ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti yapmaya devam 
etmektedir. 2015 Ocak -2017 Kasım sonu itibarıyla 2000’i aşkın kadın danışana hizmet verildiği, ulaşıldığı ve onların 
sorunları dinlenilmekte olup, çözüm yolları araştırıldığı, yardım edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Adıyaman Belediyesinin 

sunduğu hizmetler doğrultusunda danışan kişilerin çocuklarına (altını ıslatma, tırnak yeme, ergen sorunları ve ders çalışma 

teknikleri konusunda) bireysel görüşmeler yapılmaktadır. 

Her sene kutlanan 8 Mart Dünya Kadın ve Dayanışma gününde paydaş kurumlarla ve kolluk kuvvetleri (İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı) ile bir araya gelerek Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde 

poliklinik ve onkoloji servislerindeki hastalara yönelik ziyaretler gerçekleştirmektedir. Her sene kutlanan 25 Kasım 

"Kadına Karşı Şiddeti Önleme gününde" Adıyaman merkezdeki Demokrasi Parkında Adıyaman Belediyesinin paydaş 

kurumlarıyla birlikte etkinliler düzenlemektedir.  

3.6. TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi)  

Adıyaman Belediyesi, kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları toplumla iç içe olmaları ve onların sosyal aktivitelerde 

yer almalarını sağlamak amacıyla onlara yönelik İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezi ile kurslar açtıkları; kuaförlük, 

geleneksel el sanatları, ebru, bilgisayar, tekstil, ahşap boyama, aşçılık, amigurimi (dolgu oyuncak) geri dönüşüm, dikiş ve 

nakış kursları olmak üzere birçok alanda hizmet vermektedir. Ayrıca bu kurslardan mezun olan kadınlar ve gençler özel 

sektörlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca Kadın Kültür Merkezinde geri dönüşümden elde edilen çeşitli oyuncaklar 

rehabilitasyon merkezlerine ve okullara hediye edilmektedir.  

Bu merkezde sadece kadınlara yönelik olarak değil, tüm aile fertlerine hizmet verilmektedir. Yaşlılar, kadınlar, engelliler 

kısacası kaliteli bir yaşam olanağından yoksun kalanlar için bu merkez, bir danışma, rehberlik, eğitim, yol gösterme ve 

psikolojik birimi olarak konumlandırılmıştır.  

3.7. Engelsiz Yaşam 

Adıyaman Belediyesi yine her alanda düşünüldüğü gibi bu alanda da kadınları düşünerek bir nebze de olsa faydalı 

olabilmek amacıyla engelli çocuğu olan annelere yönelik dinlenme, çocuklarının günlük yaşam beceri ve eğitim almaları 

için çalışmaların Engelsiz Yaşam Merkezinde sürmektedir. 2013 Yılı Şubat Ayında faaliyete başlayan Engelsiz Yaşam 

Beceri Uygulama Merkezinde 13 okula hizmet vermektedir. Evlerinden servis aracı ile alınıp eğitim sonrası yine evlerine 

bırakılan 33 öğrenci hizmet almaktadır. Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezinde toplamda 165 öğrenciye hizmet 

sunmaktadır. 

“Engelleri beraber aşalım”, sloganı ile kaliteli bir eğitim vermek için çalışan merkezde: 

 Beceri atölyesinde devam eden kurslarda, temizlik, alışveriş, misafir karşılama vd. günlük beceriler (projeksiyon 
cihazı ile görsel destekli okuma yazma, davranış, trafik ve özbakım kuralları eğitimi); 

 Mutfak atölyesinde, yemek yapma, içecekler, bulaşık vb. eğitimler; 

 Sanat atölyesinde, ahşap boyama, ebru, sulu boya, folyo kabartma sanatı, qilling kâğıt kıvırma sanatı (rölyef) 

kabartma sanatı kursları ve galoş öğretimi yapımı, resim sanatının birçok dalı; 

 Oyun atölyesinde, zekâ oyunları, eğitici oyunlar ve dikkat geliştirme oyunları; 
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 Öz bakım atölyesinde, tuvalet ve bireysel temizlik eğitimleri; 

 Rahatlama atölyesinde ise stres veya sıkıntı içerisinde bulunan öğrencilerin müzik ve ışık terapisi ile 
rahatlamasını sağlayan etkinlikler yapılmaktadır. 

3.8. Konservatuar 

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında kurulan Belediye Konservatuarının temel 

amacı ilimizde yozlaşan kültür karşısında unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri sürdürülebilir, nesilden nesile 

aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çocuklar, bay ve bayanlar bu etkinlikten faydalanmaktadır.  

Özellikle ev hanımları çocuklarıyla birlikte kurslara iştirak ederek sosyal aktivitelerine ivme kazandırmaktadırlar. 
Konservatuarda her yıl ortalama 15 dalda eğitim verilmektedir. Eğitim öğretim döneminde Türk Sanat Müziği, Türk Halk 

Müziği, Türk Halk Oyunları, Resim, Tiyatro, Çocuk korosunun yanı sıra bağlama, ney, mey, kaval, gitar, piyano, ud, 

keman, ritim, kanun, tambur, kabak kemane vs… enstrüman kursları da verilmektedir. Eğitim öğretimin yanı sıra 

konservatuvar biriminde ulusal düzeyde gerek görülen platformlarda Adıyaman ilinde temsil etmektedir. Ulusal 
yarışmalara katılmaktadır. Yine Adıyaman Belediyesinin ve diğer kurumların özel gün ve haftalarında düzenledikleri 

etkinliklerde görev almaktadır (konser, halkoyunları, tiyatro gösterileri ve resim sergisi). 

Konservatuarda görev yapan öğretim elemanlarının tamamı kendi alanlarında yükseköğrenimini tamamlamış uzman 

kişilerden oluşmaktadır. Konservatuarda eğitim öğretime 12 ay boyunca aralıksız devam etmektedir. Eğitim öğretim 

sezonunda hafta sonları ayrıca yaz aylarını değerlendirmek amaçlı yaz kursları açarak 2 ay boyunca tatilini değerlendirmek 
isteyen birçok öğrenciye hafta içi de hizmet vermektedir. 

2010-2017  yılında toplam 2. 450  öğrenciye hizmet vermiştir.  İlerleyen zamanlarda hedefin her yıl ortalama 1000 
öğrenciye hizmet vermek olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

3.9.  Kadın ve Gençlik Merkezi  

KPSS ve Üniversiteye Hazırlanan bay, bayan kursiyerlere modern kütüphanelerde peryodik olarak öğretmenlerin 

denetiminde eğitimlerini aldığı ve geleceğe hazırlandığı bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca bayanlara yönelik istihdam amaçlı 

kurslarda bilgisayar kursu, rölyef, deri çanta-yemeni, tekstil, bakır, halı-kilim, kuaför, takı-tasarım, ahşap boyama, giyim, 

mefruşat, Kuran-ı Kerim, Arapça ve okuma-yazma gibi dallarında Adıyaman merkezdeki Fatih, Cumhuriyet ve Siteler 
Mahallesi’nde hizmet vermektedir. Şuan itibariyle merkezlerde 52 Öğretmen ve toplam 1339 Öğrenci bulunmaktadır.  

3.10. AKSEM (Adıyaman Kadın Eğitim Spor Merkezi) 

Bayanlara ait bir spor merkezi eksikliğinden dolayı ortaya çıkan bu fikrin geliştirerek üç şubede fitnes, yürüyüş bandı, 

kondisyon aletleri, step, aerobik ve ayrıca plates kursları olmak üzere 750 sabah 750 toplam 1500 bayana hizmet 
vermektedir. Bayanların günlük rutinlerinden ayrılarak daha sağlıklı bir yaşam için spor yapmakta olup ayrıca yüzme 

dalında 900 sporsever bayan hafta sonları bu hizmetten yararlanmaktadır.  

 

SONUÇ 

Yaşadığımız çağda değişen dünya şartlarıyla paralel olarak sosyal hizmet uygulamaların da büyük bir kısmı merkezi 

yönetim tarafından yerel yönetimlere devredilmiştir. Bunun nedeni ise gelişen dünya ile birlikte, sosyo-ekonomik yapılar 

toplumun tüm kesimi için sürdürebilir bir yaşam kalitesini oluşumunu sağlayamamıştır. Bununla birlikte sosyal 

politikaların yönetim fonksiyonu olarak ortaya çıkmasıyla beraber bu politikaların uygulanmasında merkezi yönetimin 

yanında yerel yönetimlerin de önemli görevler üstlenmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır.   Sosyal belediyecilik anlayışı 

toplumun ortak ihtiyaçlarına cevap verilmesi, sosyal kültürel ve eğitim çalışmaları için yeterli alt yapıların yapılması 

anlamına gelmektedir. Belediyeler sosyal politikaları oluşturup uygularken sosyal hizmet uygulamalarına ağırlık 

vermektedir. Yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunduğu kesimler, yoksul, yaşlı, engelli, işsiz, çocuk, genç, kadın gibi 

alanlardan oluşmaktadır. Belediyelerin bu alanlarda sosyal belediyecilik faaliyetlerini tam anlamıyla yürütebilmesi için 

belediye yönetimlerinin yeterli mali ve idari olanaklara sahip olması gerekmektedir. Merkezi yönetimden yerel yönetime 

yetki devri yapılırken buna denk kaynak aktarımı yapılmıyorsa, hizmetlerin sunumu zorlaşacaktır.  

Adıyaman Belediyesi ülkedeki sosyo-ekonomik gelişmeye bağlı olarak kentsel hizmet taleplerinin hızla artması sonucu 

toplumsal ve kurumsal öncelikler yeniden planlanmıştır. Kamu politikaları yerelde yaşayan halkın ihtiyaçları doğrultusunda 

oluşturmaya çalışmaktadır. 

Adıyaman Belediyesi’nin hizmetlerinden, faydalanan, sosyal belediyecilik hizmeti arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür. Bu itibarla örneğin gıda yardımından en fazla işçilerin, ev hanımlarının ve işsizlerin; kültür, sanat ve spor 

faaliyetlerinden en fazla öğrenciler, memurlar ve işçilerin; meslek edindirme kurslarından öğrenciler, ev hanımları ve 

işçilerin faydalandığı tespit edilmiştir. Adıyaman Belediyesi sosyal hizmetler kapsamında son yılllar da  açılan hizmet 

birim ve faaliyetlerle gelişim gösterdiğini görülmektedir. 

Sonuç olarak, Adıyaman Belediyesi sosyal politika dâhilin de sosyal hizmet faaliyetlerini yürüterek merkezde halkın refah 

seviyesini yükseltmeye çalışmaktadır. Belirli eksikliklerin olmasının yanında hizmetlerini bu yöne aktarmakta, çabalayan 
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bir yerel yönetim idaresi sıfatını üstlenmektedir. Fen işleri, park-bahçe, su-kanalizasyon vb. faaliyetlerinin yanında halkla 
ilişkiler, eğitim, kültür, sanat, meslek edinme kursları gibi farklı sosyal destekli projelere yöneltmekte, sınırları içerisinde 

yaşayan halkın yaşam kalitesini artırma amacı gütmektedir. Sonuç olarak Adıyaman Belediyesi sosyal belediyecilik 

hizmetleri kapsamında yaptığı faaliyetler ve belirlediği hedefler diğer belediyelere örnek teşkil etmektedir. 
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ÖZET  

Küreselleşmenin etkisiyle siyasal ve yönetsel alanda meydana gelen değişim, kamu yönetimi sistemini de 

etkilemiştir. 1980’li yıllarda başlayan kamu yönetiminde reform hareketleri ile birlikte Türkiye’de 2000 

sonrası süreçte kamu yönetiminde yeniden yapılanma çabaları dikkati çekmektedir. Bu eksende yerel 

yönetimler alanında gerçekleştirilen reformlarla klasik belediyecilik hizmetleri yanında belediyelerin görev ve 

faaliyet alanları genişletilerek, sosyal ve kültürel alanda da hizmet sunmaya yönelik sorumlulukları 

artırılmıştır. 

Buradan hareketle hazırlanacak çalışmanın temel amacı, sosyal ve kültürel belediyecilik olgularının Konya 
Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden hareketle irdelenmesidir. Çalışma kapsamında kültürel belediyecilik 

ve sosyal belediyeciliğe yönelik kavramsal bilgilere yer verilecek, yerel yönetimlere yönelik yasal 

düzenlemelerde belediyelere sosyal ve kültürel alanda yüklenen görevler incelenecektir. Son olarak, Konya 

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamaları ele alınarak, çalışma genel bir 

değerlendirmeyle nihayetlendirilecektir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmada konu ile ilgili birincil ve ikincil 
kaynaklar taranarak, betimsel analiz yönteminden ve uygulama kısmında belediye yetkilileri ile görüşme 

gerçekleştirilerek nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan mülakat tekniğinden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyeleri, Sosyal Belediyecilik, Kültürel 

Belediyecilik. 

 

ABSTRACT 

The change that has taken place in the political and managerial field with the influence of globalization has 
also affected the public administration system. Starting with the public administration reform movements in 
the 1980’s, in Turkey after 2000, attempts at restructuring in public administration attract attention. With the 
reforms carried out in the area of local administrations, besides the classical municipal services, the duties 
and fields of activity of the municipalities have been enlarged and responsibilities for providing services in 
the social and cultural area have been increased. 

The main purpose of this study is to examine the social and cultural municipalities through the case of Konya 
Metropolitan Municipality. Conceptual information on cultural municipalities and social municipalities will 
be given in the scope of the study and the legal and regulatory mandates for local administrations will be 
examined in the social and cultural contexts. Finally, the social and cultural municipality applications of 
Konya Metropolitan Municipality will be discussed and the study will be finalized with a general evaluation. 
In this study, primary and secondary sources related to the subject will be scanned and descriptive analysis 
method will be used. In the application part, interview, which is one of the qualitative research methods, with 
the municipal authorities will be done. 

Key Words: Local Government, Metropolitian Municipality, Social Municipality, Cultural Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Kamu yönetiminde yaşanan dönüşüm, kamu hizmetlerinin sunumunda değişimi de tetiklemiştir. Devlet olmanın gereği 

olarak, adalet, savunma, güvenlik, diplomasi gibi kamu hizmeti sunumu ile birlikte devletlere sosyal ve kültürel alanda da 

kamu hizmeti sunumunda görevler yüklenmiştir. Refah devleti olmanın gereği olarak vatandaşların sosyal ve kültürel 

alanda ihtiyaçlarının giderilmesi adına devlet hizmet sunmaktadır. 

Sosyal devlet olmanın gereği olarak, sosyal ve kültürel hizmetler noktasında merkezi yönetim ile birlikte yerel yönetimlere 

de önemli görevler yüklenmiştir. Yerel yönetimlere klasik anlamda hizmet sunmalarının yanında son yıllarda sosyal ve 

kültürel alanda da önemli misyonlar yüklenmiştir. Yerel yönetimler misyonlarınn gereği olarak, özellikle dezavantajlı 

kesimler olarak nitelendirilen kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılılar, yoksullar, engellilere yönelik hizmet sunumunda 

bulunmaktadırlar. 

Sosyal devletin yerel düzeyde yansıması olan sosyal belediyecilik kapsamında yoksullara yönelik yardım faaliyetinde 

bulunulmakta, ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti verilmekte, engellilere yönelik hizmetler sunulmakta, gençlerin ve 

kadınların meslek edinmelerine yönelik mesleki edindirme faaliyetleri sunulmakta, çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve 
eğitisel faaliyetler yürütülmektedir. Sosyal belediyecilik ile birlikte belediyeler kültürel alanda da faaliyetlerini 

yürütmektedir. Bu çerçevede eğitim, kültür, eğlence gibi birçok alanda vatandaşlara yönelik hizmet sunumunda 

bulunulmaktadır. 

Türkiye’de özellikle 2003 sonrası dönemde, yerel yönetimler alanında önemli reformlar gerçekleştirilmiş ve belediyelere 

sosyal ve kültürel alanda önemli görevler yüklenmiştir. Bu minvalden hareketle hazırlanan çalışmada öncelikle sosyal ve 

kültürel belediyeciliğe yönelik kavramsal çerçeve incelenektedir. Daha sonrasında Türkiye’de sosyal ve kültürel 

belediyeciliğe yönelik yasal düzenlemeler ele alınmaktadır. Son olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve 

kültürel alanda yürütttüğü faaliyetler irdelenmektedir. 

 

2. REFAH DEVLETİ VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI 

Sosyal devlet kavramını açıklayabilmek için refah devleti kavramı ile ilgili bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Refah 

devleti olmanın gereği, ülkede yaşayan vatandaşların refahlarını/gönençlerini artırabilmektir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

“refah/gönenç” kavramı; “Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama/hayatını sürdürme” şeklinde ifade edilmektedir 
(www.tdk.gov.tr, 2018). Buradan hareketle refah devlet anlayışından bahsedebilmek için devletin halkının tüm ihtiyaçlarını 

karşılaması ve müreffeh bir toplum idealinin ortaya konulması önemli bir gerekliliktir. 

Refah devleti; vatandaşları toplumsal alanda ortaya çıkacak problemler karşısında koruyan, bireylerin eğitim, sağlık, konut, 

güvenlik gibi sosyal hizmetler alanında belli bir standart sağlayan devlet anlayışı şeklinde tanımlanmaktadır. Refah devleti 

anlayışında, hem bireylere hem de ailelere yönelik asgari bir gelir güvencesi sağlamak amaçlanmaktadır (Koray, 2005:84). 

Müdahaleci devlet olarak nitelendirilen refah devleti anlayışında ekonomik gelişme ile birlikte devletin müdahalesinin 

gerektiği düşüncesi hakimdir. Refah devleti ile; hastalık, yaşlılık, engellilik, işsizlik gibi riskli durumlara karşı mücadele 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, yoksullara ve kimsesizlere sağlık, gıda ve barınacak yer temini; toplumun 

diğer dezavantajlı kesimlerinin eğitim, sağlık, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi; gençler, çocuklar, kadınlar, 

işsizler, göçmenlere yönelik sosyal hizmet sunulması; aileye yönelik politikalar geliştirilmesi refah devletinin amaç ve 

hedeflerinden bazılarıdır (Gül, 2006:146; Gül, 2009:65-67, 74) 

Refah devlet anlayışının yansıması olarak sosyal devlet olgusunun temel unsuru olan sosyal kavramı Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü’nde “toplumla ilgili, toplumsal, içtimai” şeklinde ifade edilmektedir. Sosyal devlet kavramı ise “ekonomik ve 
sosyal alanlarda bireylere sosyal güvenlik ve adalet sağlayıcı politikalar üreten devlet modeli” şeklinde tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr, 2018). Sosyal devlet “vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen ve vatandaşlara belli bir 

yaşam duzeyi sağlamayı amac edinen devlet veya toplumcu devlet” olarak da tanımlanmaktadır (TUBA, 2011:1054). 

Sosyo-ekonomik ihtiyaçların karşılanması adına yoksul politikalar üreten ve hizmetler sunan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 

sosyal hzmetler sunan devlet sosyal devlet olrak nitelendirilmektedir. Sosyal devlet; toplumun sorunlarını tespit edip onlara 
çözüm önerileri üreten himayeci devlet olarak isimlendirilen sosyal devletin (Seyyar, 2008:31) babacan devlet olarak ifade 
edilmesi mümkündür. 

Sosyal devlet olmanın gereği olarak üretilen sosyal politikalarda hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim kuruluşları 

etkin rol oynamaktadır (Eryılmaz, 2007:9). Sivil toplum kuruluşlarının da etkin rol oynaması gerektiği sosyal devlet 

anlayışının yerele yansıması olarak ifade edilebilecek sosyal belediyecilik anlayışı ile yerel düzeyde sosyal politikalar 

üretilmekte ve uygulamaya konulmaktadır (Alodalı ve Usta, 2010; Alodalı ve Usta, 2014:170). 
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2. SOSYAL ve KÜLTÜREL BELEDIYECILIK 

Sosyal devlet anlayışının yerel düzeyde yansıması olan sosyal belediyecilik sosyal belediyecilik anlayışı; yerel yonetimlere 
sosyal alanlarda planlama ve duzenleme işlevi yukleyen; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim v e cevrenin korunması 

alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; muhtaclara yardım yapılması ve sosyal dayanışmanın tesis 

edilmesi ile sosyokulturel faaliyetlerin gercekleştirilebilmesi icin gerekli olan altyapı yatırımlarını ustlenen; bireyler ve 
toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal guvenlik ve adalet mefhumunu guclendirmeye yonelik olarak yerel 
yonetimlere sosyal kontrol işlevleri yukleyen bir modeldir (Akdoğan, 2006:44-45). 

Toplumun dezavantajlı kesimleri olarak nitelendirilen, engelliler, işsizler, aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, kimsesizler, 

yoksullar, sokak çocuklarına yönelik belediyeler tarafından üretilen hizmetler sosyal belediyecilik kapsamında 

değerlendirilmektedir. Belediyeler tarafından sosyal belediyecilik kapsamında sunulan hizmetler şu şekilde sıralanabilir 
(Yıldırım ve Göktürk, 2008:248-252; Aydın, 2008:64-76; Ersöz, 2011:160; Akdoğan, 2006:45): 

 Sağlık destek hizmetleri 

 Evde bakım hizmetleri 

 Günlük veya geçici sürelerle bakım hizmetleri 

 Yaşlı ve kimsesizlere yönelik hizmetler 

 Engelliler yönelik hizmetleri 

 Çocuk ve aileye yönelik koruma hizmetleri 

 İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, yakacak, elbise ve ilaç yardım hizmetleri 

 Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler 

 Eğitim, sağlık ve konut alanında yürütülen hizmetler 

 Çocuk yuvası ve kreş açma 

 Mesleki edindirme ve beceri kursları açma 

 Eğitim ve burs hizmetleri 

 Sağlık merkezleri ve gezici sağlık otobüsleri oluşturma 

Belediyelere yüklenen sosyal belediyecilik anlayışı ile birlikte üzerinde durulması gereken temel konularından birisi de 

kültürel belediyecilik anlayışıdır. Kültürel belediyecilik anlayışının temelini kültür kavramı oluşturmaktadır. “Kültüre 

ilişkin, kültürle ilgili” şeklinde Türk Dil Kurumunda ifade edilen kültürel kavramı (www.tdk.gov.tr, 2018), kültürel 

belediyeciliği açıklayabilmek için gereklidir. Belediyelerin salt klasik hizmetler sunmak yerine kültürel alanda da hizmet 

sunması gerektiğinden yola çıkılarak kültürel belediyecilik kavramı tartışılmaya başlanmıştır.  

Kültürel belediyeciliği sosyal belediyeciliğin bir parçası olarak algılamamak gerekmektedir. Fiziki, sosyal ve kültürel 

belediyecilik birbilerine tamamlamaktadır.  Kültürel belediyecilik anlayışı, yerel yönetimlerin kültürel hizmetlere giderek 

daha fazla yatırım yapması ve ilgi göstermesi neticesinde ön plana çıkmaya başlamıştır. Şenlikler veya konserler 
düzenlemekten daha geniş kapsamda değerlendirilebilecek kültürel belediyecilik anlayışı ile kent kültürünün korunması da 

hedeflenmektedir. Buradan hareketle incelendiğinde, sosyal, fiziki ve kültürel belediyecilik bütünüyle değerlendirildiğinde 

bütüncül belediyecilik anlayışı ortaya çıkmaktadır. Bütüncül belediyecilik anlayışı, doğal, sosyal, kültürel, tarihi, iktisadi, 
siyasi, sanatsal ve entelektüel değerler üretmektedir. Üretilen bu değerlere yönelik olarak kentte yaşayan bireyler katkı ve 

destek sağlamaktadır. Katılımcı bir yönetim anlayışının yansıması olarak kentliler kültürel değerlerin üretiminde paydaş 

olarak rol oynarken, üretilen değerlerden yararlanma noktaasında ise tüketici konumunda yer almaktadır (Kutlu ve Göksel, 

2014:83-84; Şen, 2018). 
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3. TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLET VE KÜLTÜRÜ ÖNCELEYEN DEVLET ANLAYIŞI: 

ANAYASAL ÇERÇEVE 

Türkiye’de sosyal ve kültürel belediyeciliğe yönelik yasal çerçeveyi görebilmek için 1982 Anayasa’sında devlete yüklenen 

sosyal ve kültürel ödevlerin ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, ilk olarak Anayasanın 2. Maddesi dikkati 
çekmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin, “toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 

saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

Devleti” olduğu beliritilerek ve sosyal devlet anlayışı vurgulanmıştır. Devletin temel amaç ve görevlerinin incelendiği 5. 

Maddede ise “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 

sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 

şartları hazırlamaya çalışmak” devletin amaçları arasında sayılmıştır.  

1982 Anayasa’sının üçüncü bölümü sosyal ve ekonomik haklar ve ödevleri kapsamaktadır. Bu çerçevede, sosyal devlet 

olmanın gereklerinden ilki olan aile konusu ön plana çıkarılarak, ilk olarak ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler 

(md.41) ailenin devamı, kadınların ve çocukların korunması vurguları dikkati çekmektedir. Eğitim ve öğrenim hakkı ve 

ödevinin incelendiği maddede ise (md.42) “devletin, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapacağı; devletin durumları sebebiyle özel eğitime 

ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alacağı'' vurgulanmıştır. Sağlık, çevre ve konut konusunun incelendiği 

56. Maddede ise “herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip” olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu 

düzenlemelerde sosyal devlet anlayışının izleri görülmektedir.  

Gençlerin korunmasına yönelik başlık taşıyan 58. Maddede “devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 

maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağı" 
hususuna yer verilmiştir. Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunun altının çizildiği 60. Maddeye ek olarak 61. 

Maddede “sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” sayılmıştır. Özellikle, şehitler, gaziler, yaşlılar, 

engelliler ve korumaya muhtaç çocukların önemli ortaya konulmuştur: 

Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat 

seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, 

Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, 

korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri 

kurar veya kurdurur. 

1982 Anayasasının 65. Maddesinde ise devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları düzenlenmiştir. Buna göre, “devletin, 
sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek 

malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği” ifade dilmiştir (Anayasa, md. 65). Buraya kadar ortaya konulan 
düzenlemeler 1982 Anayasası’nda sosyal devlet anlayışının yansımalarıdır. 

Sosyal devletin yanında devlete aynı zamanda külterel ve sanatsal faaliyetler ile sanatçıların korunması ve teşvik edilmesi 

şeklinde görevler de yüklenmiştir. Bu bağlamda, 1982 Anayasasının “sanatın ve sanatçının korunması” başlıklı 64. 

Maddesinde “devletin, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruyacağı, sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, 

değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirler alacağı” vurgulanmıştır. Anayasanın 

“tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması” başlıklı 63. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir. 

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici 

tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak 

sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.  Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet 

konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler 

kanunla düzenlenir. 

Tüm bu anayasal düzenlemelerden görüleceği üzere sanatsal ve kültürel çalışmaların destekleneceği bir devlet anlayışının 

ortaya konulduğu, sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiren devlet düşüncesinin uygulamaya geçirildiği 

anlaşılmaktadır. Bu görev ve amaçlarını yerine getirme noktasında devletin yukarıdan aşağıya tüm organlarına önemli 

görevler düşmektedir. Merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde çabaların ortaya konulması önem taşımaktadır. Sosyal 

devletin ve kültürü önceleyen devlet anlayışının yerel düzeydeki yansıması ise sosyal ve kültürel belediyecilik düşüncesi ve 

uygulamalarıdır.   
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4. TÜRKİYE’DE SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK: YASAL ALTYAPI 

Türkiye’de yerel yönetimlerde sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının yasal dayanakları 5393 sayılı Belediye Kanunu 

ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’dur. 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 

birlikte, sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında Büyükşehir Belediyeleri’nin oynacağı roller düzenlenmiştir. 5216 

sayılı Kanunun 7. Maddesinde şu hususlara yer verilmiştir: 

Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki alanları içerisinde; sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile 

yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 

geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, 

bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile 

işbirliği yapmak. 

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri içerisinde ise; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 

kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve 

çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür 

tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak: kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 

5216 sayılı kanunun 18. Maddesinde, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili 
faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak, Büyükşehir Belediye başkanının görev ve yetkileri içinde 

sayılmıştır. Bunun yanında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde belirtilen büyükşehir 

belediyesinin giderleri içinde “dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar” için ayrılacak ödenekler düzenlenmiş ve belediyelerin bu tür hizmetlerin yürütülmesinde kaynak ayırmaları 

gerektiği hususuna yer verilmiştir 

Diğer taraftan, engellilere yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki 

rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere hizmet verecek engelli hizmet birimleri kurma görevi Büyükşehir Belediye'lerine 

yüklenmiştir. 5216 sayılı kanunun ek 1. Maddesinde engellilere yönelik şu düzenlemelere yer verilmiştir (Ek: l.7. 2005-
5378/ 40 md.): 

Büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki 

rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet 

amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Engelli hizmet birimlerinin 

kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırmaya yönelik hizmetler belediyelerin görev ve sorumlulukları içerisinde 

sayılmıştır. Bununla birlikte, belediye hizmetlerin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı, 

hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanacağı kanunun hususu 
vurgulanmıştır. Belediye kanunun 14. Maddesinde, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin, 

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda oldukları hususu düzenlenmiştir. Diğer belediyelerin ise mali 

durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilecekleri belirtilmiştir.  

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyeler, eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi 

geniş alanda yetkili ve görevli kılınmıştır. Belediyelere toplumdaki tüm dezavantajlı gruplar için her türlü sosyal ve kültürel 
hizmeti yerine getirebilmesi görevleri yüklenmiştir. Bu bağlamda, Belediyelere, “yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve 

çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek ve geliştirmek” görevleri yüklenmiştir. Belediye Kanunu'nun 38. 
Maddesinde, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve 

engelliler merkezini oluşturmak belediye başkanının görev ve yetkileri içerisinde sayılmıştır. Bununla birlikte belediye 

kanunun 60. maddesinde, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar 

belediyenin gider kalemleri içerisinde belirtilmiştir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar 

gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara arsa tahsisi yapılabileceği; durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci 

maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabileceği hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69 
maddesinde düzenlenmiştir. İhtiyaç sahiplerine yönelik konut hizmeti sunma sosyal belediyecilik kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesinde, Kent Konseylerine yönelik düzenleme getirilmiştir. Dolaylı da olsa, sostal 

ve kültürel belediyecilik vurgusu dikkati çekmektedir.  Kent konseyi ile kent yaşamında; hemşehrilik bilincinin 

geliştirilerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeler hayata geçirmeye çalışılacağı belirtilmiştir. Kanuna dayalı 

olarak çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 6.maddesinde kent konseylerine “çocukların, gençlerin, kadınların ve 

engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını 

sağlamak” görevi yüklenmiştir. Kent Konseyleri bünyesinde oluşturulan engelli meclisleri bu işlevleri yerine getirme 
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noktasında başat aktör olmuştur. Belediye Kanunun 77. Maddesinde gönüllü katılım konusu düzenlenmiş ve kültürel ve 

sosyal belediyeciliğe vurgu yapılmıştır.  

“Belediyelere sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle 
yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında, beldede dayanışma ve 

katılımı sağlamak amacıyla, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına 

yönelik programlar uygulama görevi ve sorumluluğu yüklenmiştir".  

Belediyelere ve büyükşehir belediyelerine kültürel ve sosyal alanda hizmet sunmaları noktasında ilgili kanunlarla önemli 

görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında Konya Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden 

hareketle sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamaları irdelenmektedir. 

 

5. KONYA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDIYECILIK 

UYGULAMALARI1  

Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetlerini kurumsal düzeyde farklı daire başkanlıkları ve 

müdürlükler eliyle yürütmektedir. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve başkanlıklar bünyesinde faaliyet yürüten ilgili müdürlükler 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

5.1. Sosyal Belediyeciliğe Yönelik Hizmet ve Faaliyetler  

Sosyal belediyeciliğe yönelik hizmetler, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı” bünyesinde Şube Müdürlükleri 

aracılığıyla sunulmaktadır. Engelliler Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 

ve Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü sosyal belediyecilik alanında yürütülen faaliyetlerde öncü olmaktadır. Sosyal 
hizmet alanında faaliyet gösteren daire başkanlığı ve şube müdürlükleri, törenler, organizasyonlar, sosyal etkinlikler 

alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir. 

5.1.1. Sağlık Hizmetleri Alanında Yürütülen Hizmet ve Faaliyetler 

Konya Büyükşehir Belediyesi bütün kesimlerine sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle toplumda sağlık 

açısından risk grubu kabul edilen yaşlılar, engeliler, kadınlar, çocuklar, yoksullar, acil yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik 

hizmetler yapılmaktadır. Bu amaçla varolan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, merkezde. 1 Doktor. 1 Hemşire. 1 Ebe ve 

Derebucak ilçesinde de 1 Ebe ve 6 geçici görevde olan personel ile toplam 10 personelle hizmet vermektedir. Kurum 

Tabipliği, Büyükşehir belediyesinin tüm memur ve bakmakla yükümlü okluğu aile fertleri ile tüm isçileri kurum tabipliğine 

gelerek muayene olmaktadır (Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:251). 

Tablo 1. Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri (2017) 

SAĞLIK HİZMETLERİ 2017 

Faaliyet Türü Kişi Sayısı 

Tedavi ve Muayenesi Yapılanlar 4.650 

Enjeksiyon, Pansuman ve Tansiyon ölçümü 1.693 

Muayenesi yapılan fakir aile 3.075 

Atölye Personeli Muayenesi 109 

Derebucak ilçesi (Tansiyon, Enjeksiyon ve Pansuman) Hizmetleri 1.117 

Toplam 10.644 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:252. 

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yaptığı önemli faaliyetlerden biri olan ve 25 Ağustos 

2004 tarihinde kurulmuş 188 Alo Cenaze hizmetlerinde;1 Baş Şoför, 15 Şoför toplam 16 personel olarak hizmet 

verilmektedir. Yakınlarını kaybeden vatandaşlara, cenazelerini evlerinden veya sağlık kuruluşundan alarak camiye, oradan 

da mezarlığa götürülmesi hizmetini kapsamaktadır. 188 telefon numarası ile ilgili birimden destek isteyen, sosyal güvencesi 

olsun olmasın Konya'da ikamet eden tüm vatandaşların faydalanabildiği, Konya il sınırlan içerisinde cenazelerin ücretsiz 

nakilleri gerçekleştirilmektedir (14.08.2017 tarihi itibariyle bu hizmet Çevre Koruma Daire Başkanlığına devir edilmiştir) 

(Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:252). 

                                                 
1  Bu bölümde verilen bilgiler Konya Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasından ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı 

Faaliyet Raporu’ndan faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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Tablo 2: Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:253. 

5.1.2. Sosyal Hizmetler Alanında Yürütülen Hizmet ve Faaliyetler 

Herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik muhtaçlıklarla karşılaşan kişilere ve ailelere fayda sağlamak, destek olmak, 
insan haysiyetine uygun yaşayış düzeyinin gerçekleşmesine katkı da bulunmak hedefine yönelmiş hizmetleri yerine 

getirmekle görevli olan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü; Şube Müdürü ve 70 Personel ile hizmet vermektedir. Sosyal 

Hizmetler Şube Müdürlüğü kendisine; “kişi, grup ve toplulukların yapı ve şartlarından doğan ya da kendi denetimleri 

dışında meydana gelen bedeni, zihni ve ruhi eksikliği, fakirlik ve eşitsizliği gidermek veya azaltmak ve toplumun değişen 

şartlarından doğan sosyal sorunlarını çözümlemek, insan kaynaklarını geliştirmek, hayal standartlarını iyileştirmek ve 

yükseltmeyi temel hedef noktası” olarak almıştır. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün yürüttüğü programlar 2017 yılı 

içerisinde; idari büroya 2.248 adet gelen,1.424 adet giden evrak ve Açık Kapı’dan gelen 312 adet evrağın da 283 adedi 

cevaplanmak üzere toplam 4.267 adet yazışma yapılmıştır (Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:253). Bu 
bağlamda, nakdi yardımı sağlayabilmek adına, muhtaçlara yardım fonu, sosyal yardım müracaatı sosyal yardım 

uygulamaları ve sosyal kart uygulamaları sosyal hizmetler çerçevesinde sunulmaktadır. 

Muhtaçlara Yardım Fonu (Nakdi Yardım); Konya Büyükşehir Belediyesi 17.07.1995 tarih ve 31’nolu Belediye Meclisi 

Kararı ile muhtaçlara yardım fonu kurulmuştur. Muhtaçlara yardımı bürosu iki personel ile hizmet vermektedir. Sosyal 

yardımlar bu fon aracılığı ile yapılmaktadır. Fon maddi yönden sadece belediye bütçesine bağlı iken 27.06.1997 tarihinden 

itibaren bağış alınmaya başlanmıştır. Yıl içerisinde fona gelen müracaat dilekçeleri fon yönetim kurulu tarafından 

değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerinin genel ihtiyaç, barınma, fatura, tedavi ve eğitim gibi yardımları karşılanmakladır 

Ayrıca yolda kalan vatandaşların otobüs veya tren biletleri de bu birim tarafından karşılanmaktadır (Konya Büyükşehir 

Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:255). 

Tablo 3. Konya Büyükşehir Belediyesi Muhtaçlara Yardım Fonu-Nakdi Yardım (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:256. 

ALO CENAZE (14.08.2017 dahil) 

Faaliyet Kişi 

İI içi Cenaze Nakil (İlçeler) Sayısı 802 

İl Dışı Cenaze Nakil Sayısı 232 

MERKEZ (Selçuklu-Karatay-Meram) 3.064 

Adli Vakıa 109 

Toplam 4.207 

Muhtaçlara Yardım Fonu (Nakdi Yardım)- 2017 

Faaliyet Kişi 

Genel İhtiyaçlara karşılık 714 

Engelli Yardımı 215 

Fatura Yardımı 43 

Eğitim Yardımı 220 

Sağlık Yardımı 13 

Yolcu Ücreti 263 

Barınma Yardımı 23 

Afet Yardımı 25 

Evlilik Yardımı 17 

Asker Yardımı 2 
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Sosyal Kart Bürosu; Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için ve 

standart yardımlardan ziyade kendi ihtiyaçlarını kendilerinin anlaşmalı marketlerden onurlu bir şekilde almalarına olanak 

sağlayacak olan “Sosyal Kart Araştırma Büro Şefliği; 5 Memur,15 hizmet alımı ile toplamda 20 personel ile hizmet 
vermektedir. 

Tablo 4. Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kart Araştırma Bürosu (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu 2017, s. 257. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda teknolojik gelişmelere uygun olarak halkına sunduğu yeni hizmetlerden biri 

de sosyal kart uygulamasıdır. Sosyal alanda da sürekli olarak insanların ihtiyaçlarını onları rencide etmeden daha güzel bir 

şekilde nasıl karşılarız sorusunun cevabı olarak ortaya çıkan bu proje Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştir. İhtiyaç sahibi 

olduğu tespit edilen ailelerin, gıda temizlik ve kırtasiye yardımlarını, tercihleri doğrultusunda almalarına imkân sağlayan ve 
insan onuruna yakışan modern bir uygulama olarak 14.07.2010 tarihinden kullanılmaya başlamıştır. Sosyal Kartın Türk 

Patent Enstitüsünden 27.11.2012 tarihinde Kişisel Sosyal Kart marka tescili alınmıştır. Kişisel Sosyal Kart ve Sosyal Kart 

olmak üzere iki ayrı şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan Sosyal kartların güvenliği için; ihtiyaç sahibinin kimlik bilgileri, 
TC kimlik numarası ve yüklenilen sanal TL miktarı kart içerisine yüklenmektedir Bundan dolayı kart sahibi kişiler 

haricinde kartın kullanılmasına izin verilmemektedir. 

Tablo 5. Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kartlarla Yapılan Yardımlar (2017) 

Hizmet Kart Türü Kişi Sayısı 

Sosyal Kart 
Kişisel Sosyal Kart 5.361 

Sosyal Kart 6.053 

Su Ödeme Su Kartı (Su Parası ödemesi) 1.647 

Ulaşım 

Elkart (Sosyal Kart Sahipleri) 

(Hesap Edilen Bedel Kişiye Ödeme Yapılmıyor) 

Aylık 40 Kontör Yükleniyor 

1.893 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu 2017:258. 

Sosyal Yardım Ekmek Dağıtımı; kişisel sosyal kart ile alışverişini yapamayan vatandaşların alışverişleri personel yardımı 

ile yaptırılmaktadır. Ekmek fişlerini almaya gelemeyen vatandaşların ekmek fişleri birim tarafından evlerine 

ulaştırılmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi, mücavir alan sınırlan içinde yaşayan vatandaşlarından herhangi bir geliri 

ve çalışabilecek işgücü olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal projeler de üretmiştir. Belediye, kendisi gelemeyecek 

durumda olanların komşusu, yakını veya mahalle muhtarı vasıtası ile yardım talebinde bulunan kişinin talebinin ilgili birim 

tarafından, durumunun aciliyetine göre gerekli araştırma yapılarak en kısa sürede durumu değerlendirilip, karara 

bağlanmaktadır. Vatandaşlarının yaşlı, hasta, evde bakıma muhtaç olduğu tespit edilerek rencide etmeden kendilerine en 

yakın bakkal, marketlerle ve ekmek satış büfeleri ile anlaşma yapılarak, belirlenen bu yerlerden, Belediye tarafından 

veriden barkot ile ekmek yardımlarını almaktadırlar. Ekmek yardımları ailenin nüfus oranına göre belirlenmektedir. İhtiyaç 

SOSYAL KART ARAŞTIRMA BÜROSU - 2017 

Faaliyet Kişi 

Sosyal Kart Araştırma Bürosu Tahkikat Km 56.100 

Dağıtılan Kişisel Sosyal Kart 2.605 

Bilgisayara Girilen Evrak Sayısı 35.717 

Müracaatlar ve görüşmeler Ekmek-Sosyal Kart 26.452 

Sosyal Kart Araştırma Bürosu Tahkikat Sayıları 15.136 

Alışveriş yaptırılan Aile Sayısı 119 

Ekmek Fişi Dağıtılan Yaşlı Aile 154 

Hava Şartları Nedeniyle Konaklama Sağlanan 58 
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sahibi ailelere ekmek yardımı projesi kapsamında Karatay, Selçuklu ve Meram bölgesinin tamamında ekmek yardımı 

çalışmaları yürütülmektedir. 2017 yılında toplam 3.879 aileye 2.499 445 adet ekmek yardımı yapılmıştır (Konya 
Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017:257). 

Sosyal Yardım Müracaat Bürosu; büro, ihtiyaç sahibi ailelerin sisteme kayıtlarını kontrol eden, yardım kayıtları sistemde 

olmayan ve sosyal güvencesi olmayan, evde çalışma gücü olmayan, eve gelir getiremeyen, il ve ilçe sosyal yardımlaşma 

vakıflarından yardım almayan, ilçe belediyelerinden yardım almayan kişi ve ailelerin yardım müracaat işlemleri 

yapılırarak, kendilerine müracaat formu vermekle görevlidir. Sosyal yardım müracaat aşamaları şu şekilde işlemektedir. 

Müracaat; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına veya ilgili birimlerine muhtarlıklar, çeşitli sivil toplum 

kuruluşları, vatandaşlar tarafından bildirilen ya da şahsen dilekçe ile ihtiyaçları olduklarını beyan edenler kuruma 

başvurarak sistemde öncelikle kaydı olup olmadığı kontrol edilmekte, kayıtlı ise durumu yeniden güncellenmekte, yeni 
kayıt ise, tahkikat ekiplerince ailelerin verdiği adrese bizzat ziyaret edilerek tahkikatları yapılmaktadır. Değerlendirme; 

yapılmış olan tespitler neticesinde ailenin, Belediyenin ilgili yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren değerlendirme 
komisyonu kararı doğrultusunda durumuna göre “Yardım Kararı” verilerek yardım yapılmaktadır. Yardım kararı verilmiş 

olan aileler belirli periyotlarla ziyaret edilip bilgi güncellemeleri yapılmakta, ekonomik durumları düzeldiği şekilde 

değerlendiren aileler ise “Kapsam Dışı” olarak değerlendirilmektedir. 

Evde Berber Hizmeti; Konya Büyükşehir Belediyesi 23.09.2016 tarihinde almış olduğu karar ile evinden çıkamayacak 

kadar yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç erkeklere konusunda uzman bir berber personel tarafından tıraş hizmeti (saç- sakal) 
verilmektedir. Konya Merkez Selçuklu-Karatay-Meram ilçelerinde ikamet eden yaşlı vatandaşlar için oluşturulan 221 15 10 

irtibat numarasını arayarak tıraş hizmeti alınabilinmektedir. 2017 yılında 203 yaşlı ve engelli vatandaşa bu hizmet 

verilirken, bu hizmetin başladığı 23.09.2016 tarihinden bugüne kadar 310 yaşlı ve engelli vatandaşa tıraş hizmeti 

verilmiştir. 

5.1.3. Engellilere Yönelik Yürütülen Hizmet ve Faaliyetler 

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğitime Destek Hizmetleri Birimi aracılığıyla faaliyet yürütmektedir. Engelli ve engelli 

olmayan öğrencilere yönelik olarak eğitime destek vermektedir. Konya’da yaşayan insanların eğitim düzeylerini artırmak, 

sosyalleşmeler ne katkıda bulunarak, toplumda aktif rol almalarını sağlamak için yerel yönetim imkânları ile eğitime katkı 

faaliyetleri yürütülmektedir. Eğitime Destek Hizmetleri Birimi, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 

ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile halkımızın eğitim seviyelerini yükseltmek için eğitim yardımı, kırtasiye, 

okul kıyafeti ve her türlü araç gereç yardımında bulunmakta ve konferans, panel, yarışma vb. organizeler yapmaktadır. 

Eğitim Hizmetleri Biriminde; 1 işçi,  1 memur, 3 hizmet alımı toplam 5 personel ile hizmet verilmektedir (Konya 
Büyükşehir Faaliyet Raporu, 2017:266). 

Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla engellilere yönelik yardım faaliyetleri yürütülmektedir. Büyükşehir 

Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde dikkate değer veriler elde edilmiştir.  

Büyükşehir Belediyesi’ne yardım müracaatında bulunan 2.739 engelli aile bulunduğu belirtilmiş; ihtiyaç sahibi olduğu 

tespit edilen 215 engelliye nakdi yardım ve 580 engelli aileye ayni olarak 1. derece 2. derece ve tek yardım şeklinde 

sınıflandırılarak toplam 795 engelliye destek sağlandığı faaliyet raporunda vurgulanmıştır. Ayrıca, ortopedik engellilere 

akülü ve tekerlekli araba yardımı hizmeti verilmektedir. SGK kapsamında olmayan ihtiyaç sahibi ortopedik engellilere; 

akülü tekerlekli araba ve tekerlekli sandalye yardımında bulunulmaktadır. Sosyal güvencesi bulunanlara ise gerekli 

bilgilendirme yapılarak SGK’ya yönlendirilmektedirler. Belediye %40 ve üzeri Sağlık Kurulu Raporunu beyan etmeleri 

halinde engelli vatandaşlarına Toplu Ulaşım imkânlarından ücretsiz olarak yararlandırmakta ve su kullanımında %50 

indirim uygulamaktadır. 

Tablo 6. Konya BŞB 2017 Yılı Verilen Engelli Araç Raporu 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Faaliyet Raporu, 2017:262. 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere yönelik ulaşılabilirlik hizmetleri de sunulmaktadır. Tekerlekli sandalye 

kullanan bedensel engelli vatandaşların kaldırımdan caddeye geçişlerini kolaylaştırmak için, her yaya geçidinde en fazla 

%6 eğimli rampalar oluşturularak, yol ile kaldırım arasındaki seviye farkı ise en fa/la 30 mm olarak yapılmaktadır. 

Belediye tarafından yapılan alt ve üst geçitlerde akülü ve mekanik tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bireyler 
için geçiş yolları ve çevre düzenlemeleri yapılmaktadır 

Faaliyet Kişi 

Verilen Mekanik Tekerlekli Sandalye Sayısı 38 

Verilen AKÜLÜ Tekerlekli Sandalye Sayısı 13 

Toplam 51 
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Yaya üst geçitlerinde engelli vatandaşların geçişlerini kolaylaştırmak için asansörlü sistem kullanılmaktadır. Görme 

engelliler için Kültür Park, Otogar, Mevlana Kültür Merkezi gibi sosyal mekânlarda izli yol yapılmıştır. Görme engelliler 

için kavşaklarda akustik sinyalizasyon hizmeti verilmektedir. Belediyemiz, görme engeli vatandaşların trafikte kavşakları 

güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla trafiğin yoğun olduğu sinyalize kavşaklara Akustik Sinyal Vericileri 

monte edilmiştir (33 kavşakta 348 Akustik Sinyal Cihazı).  

Engellilere ücretsiz ulaşım hizmeti verilmekledir. Engelli Kimlik Kartı bulunan ve 65 yaşını doldurmuş olan 

vatandaşlarımız toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaktadırlar. Engellilerin kullanımı için alçak tabanlı ve 
rampalı 540 adet otobüs ve 72 adet tramvay olmak üzere toplam 612 adet toplu taşıma aracımız hizmet vermektedir. 

Konya ilindeki engelli öğrencilere eğitim yardımı hizmeti verilmektedir: Büyükşehir sınırları içinde bulunan ilkokul, 

ortaokul ve liselerde öğrenim gören kendisi %40 ve üzeri engelli olan 2943 öğrenci eğitim yardımı almışlardır. Koski 

Genel Müdürlüğü tarafından % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımıza içme suyu aboneliklerinde %50 indirim 

yapılmaktadır. 2017 yılında Selçuklu 4.362, Meram 2.385, Karatay 1.887, Merkez ilçe, 3.587 ve diğer ilçeler olmak üzere 

toplam 12.241 engelli aile bu uygulamadan faydalanmıştır (Konya Büyükşehir Faaliyet Raporu, 2017:263). 

Konya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda engellilere yönelik projeler geliştirerek, engellilere yönelik hizmet 

sunmaktadır. Bunlardan birisi de, “Engelsiz Mekanlar Projesi” dir. Türkiye'de bir ilk olarak engelli ailelerin evinin içinde 

hayat standartlarını yükseltecek “Engelsiz Mekânlar Projesi” hayata geçirilmiştir. Engelsiz Mekânlar Projesi, evlerinin 
mülkiyeti kendilerine ait olan bütün engel gruplarından vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların 

yapılmasıdır. Bu projede Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlan içerisinde yaşayan ve evlerinin mülkiyeti 

kendilerine ait olan tüm engelli vatandaşlar faydalanmaktadır. Engelli vatandaşlar evlerinde yapılmasını istedikleri 

düzenlemeler hakkında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulumakta, başvuru 

sonrası hazırlanan rapor dilekçe ile birlikte bir üst yazı ile Fen İşleri Daire Başkanlığına gönderilmekte ve Fen İşleri Daire 

Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teknik şartnamesi yapılarak yapımcı firmaya ihale 

edilen ev yapım aşamasında engelli vatandaşların istedikleri yapımcı firma, teknik ekip ve Engelli büro elemanları 

tarafından titizlikle takip edilen bir süreci kapsamaktadır. 2009 yılında başlanan bu projede toplam 57 ailenin evi, engelsiz 
mekan projesi kapsamında düzenlenmiştir. 

5.2. Kültürel Belediyecilik Faaliyetleri 

Kültürel belediyecilik faaliyetleri “Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” ile “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı" aracılığıyla yürütülmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesinin en 
önemli misyonlarından biri olarak görülen kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat 

faaliyetlerine destek vermekte, birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak, 

düşünce düzeyini yükseltecek, konferans ve paneller düzenlemek vs. görevleri arasında yer almaktadır. 

Tablo 7. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültürel Faaliyetlerine Yönelik Örgütsel Yapı 

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Aile-Sanat ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü 

Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kültür Merkezi Şube Müdürlüğü 

Eğitim Merkezi Bakım ve Temizlik Şube Müdürlüğü Kültür ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürlüğü 

Esnaf Odaları-Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü Müze-Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Sosyal Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü 

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü  

KOMEK Şube Müdürlüğü  

Kaynak: Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, http://www.konya.bel.tr/kurumsalayrinti.php?id=37; Kültür ve 

Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, http://www.konya.bel.tr/kurumsalayrinti.php?id=47, 2018. 

Kültürel Belediyecilik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Konya’da ikamet etsin yada etmesin Türkiye’deki bütün 

vatandaşlara yönelik olarak Eğitisel Faaliyetler, Yayın Faaliyetleri, Kültürel Faaliyetler ve Meslek Edindirme Hizmetleri 
düzenlemektedir. Başkanlık tarafından 2017 yılı içerisinde düzenlenmiş olan faaliyetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir 

(Konya Büyükşehir Faaliyet Raporu, 2017:280-319): 

 Konya-Hakkâri-Van Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi: Proje kapsamında Van ve Hakkâri’den gelen 63 

kişilik heyet Konya’da misafir edilerek, Konya’nın Tarihi ve Turistik yerleri gezdirilerek, bu yerler hakkında 

bilgiler verilmiştir.  

http://www.konya.bel.tr/kurumsalayrinti.php?id=37
http://www.konya.bel.tr/kurumsalayrinti.php?id=47
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 Camlı Köşk Gençlik Söyleşileri: Medeniyet Okulu bağlamında, Zafer Meydanı Camlı Köşkte gerçekleştirilen 

Ulusal ve Yerel düzeyde konuşmacıların katıldığı gençlik söyleşileri düzenlenmiştir. 

 Şehir Konferansları: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür hayatına katkı sağlamak amacıyla 

çeşitli konuşmacıların yer aldığı konferanslar gerçekleştirilmiştir. 

 Hobi Kursları: Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nin gençlere yönelik hobi kursları 

düzenlenmiştir. 

 Tarık Buğra’nın Doğumunun 100’üncü Yılı Paneli: Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Tarık 

Buğra, doğumunun 100’üncü yılında Konya’da düzenlenen panelle anılmıştır. Panelde, Kültür ve Turizm Bakan 

Yardımcısı Haluk Dursun katılarak, gençlere kitaba, eğitime, gözlem ve meraka daha fazla ilgi duymalarını 

tavsiye etmiştir. 

 Güle Oynaya Camiye Gel Projesi: Çocukların 40 gün boyunca sabah namazlarına gelerek bisiklet kazanmalarını 

sağlayan Güle Oynaya Camiye Gel Projesi düzenlenmiş, 44.400 çocuk projeye katılmış ve bisiklet dağıtımı 

yapılmıştır. 

 Bilgehane Asımın Nesli Gençlik Kampı: Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu kapsamında 

öğrencilere yönelik hizmet veren Bilgehanelerde Asım’ın Nesli Gençlik Kampı düzenlenmiştir. 

 Miryokefalon Zaferi’nin 842. Yıldönümü Kutlaması: Anadolu’nun Türk yurdu olarak perçinlenmesi ile 

sonuçlanan ve Konya’da yapıldığı tespit edilen Miryokefalon Zaferi’nin 842’nci yıldönümü kutlandı. 

 Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı: Konya Büyükşehir Belediyesi ve Borsa İstanbul iş 

birliği ile Konya Bilim Merkezi’nde oluşturulan Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı açıldı. 

 Konya Çocuk Film Festivali: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Film Festivali 

3 günde 120 binden fazla çocuğu ağırlayararak, ücretsiz film gösterimleri, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri 

ve lunaparkın yanı sıra birçok sürprizin olduğu festivalde çocukların unutulmaz anlar yaşamaları sağlandı. 

 35 Ülkeden Gelen Öğrencilerin Bilim Merkezi’nde Buluşması: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre 

Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamındaki 35 ülkeden öğrenciler Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde bir araya 

geldiği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, rektörler, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile 

gerçekleşen programda bilimsel gelişmelerin yanında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine dikkat 

çekildiği etkinli düzenlenmiştir.  

 Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi: Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “11. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi” yurt içinden ve yurt 

dışından çok sayıda bilim insanının katılımı ile 6 farklı ülkeden 160’a yakın bilim ve sanat insanı katılımı 

sağlanmıştır. 

 Gençlik Merkezi’nde “Kitap Mektebinde Talebe Olmak” Söyleşisi: Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan 

Gençlik Merkezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Okur Dergisi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Lütfi 

Arslan’ın konuk olduğu Kitap Mektebinde Talebe Olmak” isimli söyleşiye ev sahipliği yapılması. 

 Muhammed İkbal Vefatının 80. Yıldönümü: Pakistan’ın milli şairi, İslam düşünürü ve filozof Dr. Allame 

Muhammed İkbal, 80. Ölüm yıldönümünde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Mevlana Vakfı’nın 

düzenlediği programla anıldı. Programda İslam coğrafyasının bugün içinde bulunduğu durum ele alınırken, çözüm 

önerileri de ortaya konuldu. 

 Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi Toplantısı: Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin işbirliği 
ile “1000. Yılında Nizamülmülk; Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolculuk” Uluslararası İlmi Toplantısı yapıldı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sempozyumla Nizamülmülk’ün farklı bir şekilde 21. Yüzyıla 

da hitap edeceğini dile getirdi. 

 Kitap Günleri: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri’ni 200 bin kitapsever 

ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın iki hafta boyunca kitapla ve kültürel 

etkinliklerle anılmasından mutlu olduklarını dile getirdi. Konya, yüz binlerce kitap, 101 yazar, 223 yayınevinin 

katılımı, imza günü etkinlikleri, söyleşiler ve konferanslarla dolu dolu iki hafta geçirdi. 

 Elektronik Kodlama Yarışması: Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, hafta sonu gerçekleşen CERN 
International Masterclass Etkinliğinin ardından önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Konya ve Ankara’dan 

45 takımda 180 ortaokul öğrencisi, düzenlenen yazılım ve elektronik kodlama yarışmasında dereceye girmek için 

mücadele etti. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Devletlerin klasik fonksiyonları olduğu kadar modern fonksiyonları da bulunmaktadır. Adalet, güvenlik, savunma 

diplomasi gibi hizmetler devletlerin varlık sebepleridir. Sağlık, eğitim, konut, ulaşım, çevre gibi hizmetler ile birlikte sosyal 
hizmetler devletlerin modern fonksiyonları içinde değerlendirilmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere sosyal devlet 

olmanın gereği ortaya konulan sosyal politikaların uygulanmasında rol oynayacak aktörlerden birisi de yerel yönetimlerdir. 

Yerel düzeyde sosyal hizmetlerin ve politikaların hayata geçirilmesinde belediyelere önemli roller düşmektedir. 

Belediyelerin klasik anlamda yürütmeleri gereken altyapı, çevre, su, kanalizasyon gibi klasik belediyecilik hizmetlerinin 

yanında, sosyal ve kültürel belediyecilik gibi modern belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmeleri gerekmektedir.  

Devlet olmanın gereklerinden birisi vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi ise belediyelerin temel 

görevleri arasında kenttaşlarına sağlıklı, huzurlu bir çevre ve kent oluştumak aynı zamanda sosyal ve kültürel hizmetler 

sunmak yer almaktadır. Yerel düzeyde üretilen ve sunulan sosyal ve kültürel politikalarda sivil toplum kuruluşları, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının işbirliği önem arz etmektedir.  

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, demokratik bir yönetim anlayışının yansıması olarak 2003 sonrası dönemde Türkiye’de 

kamu yönetiminde ve özellikle yerel yönetimlerde reforma gidilmiştir. Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmaları 

çerçevesinde il özel idaresi, belediye ve büyükşehir belediyelerinde yapısal ve işlevse yönden değişim gerçekleştirilmesine 

yönelik çabalar ortaya konulmuştur. Bu değişimin yansımalarından birisi de sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının 

geniş bir şekilde 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yer bulmasıdır.  

Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan Konya il mülki sınırının tamamına hizmet götüren Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin de sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamalarına geniş bir şekilde yer verdiği söylenilebilir. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında yaşlılar, yoksullar ve ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, engellilere yönelik hizmetler sunarken, 

meslek edindirme kursları aracılığıyla kadınlar ve gençlere yönelik eğitim ve istihdam faaliyetleri yürütülmektedir. Evde 

bakım ve diğer sağlık uygulamaları ile ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetleri sunulmaktadır.  

Eğitime yönelik hizmetler ile sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek vermesi Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel 

belediyecilik yönünü göstermektedir. Kültürel hizmetler kapsamında manevi değerlere saygılı, her türlü kültür ve sanat 
faaliyetine, eserine destek vermekte, bir çok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar düzenlemekte, 

sergiler açarak, vatandaşlarının düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenleyerek, Türkiye’de bir çok 

belediyeye örnek olacak projelere imza atmaktadır.  

Buradan hareketle incelendiğinde sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına belediye tarafından oldukça önem verildiği 

söylenilebilir. Sonuç olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sosyal ve kültürel hizmetlerin etkin bir şekilde 

uygulandığı, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının yöneticiler ve çalışanlar tarafından içselleştirildiği ve sosyal ve 
kültürel belediyeciliğe yönelik iyi işleyen bir kurumsal yapının var olduğu yargılarından hareketle sosyal ve kültürel 

belediyecilik uygulamaları noktasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı olduğunun altı çizilebilir. 
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ÖZET 

Kentleşme kavramı en yaygın şekliyle sanayileşmeye ve ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak kent sayısının 

artması ve bununla beraber kentlerdeki nüfus birikiminin de artması şeklinde tanımlanmaktadır. Kentleşme 

süreci ile birlikte kentlere göç eden çeşitli gruplardaki bireylerin göç etmesinin altında kente yükledikleri 

anlama bağlı olarak kentten beklentilerinin bulunması yatmaktadır. Dolayısıyla kente yerleşme özgürlüğü 

bulunan tüm bireylerin eşit koşullarda, kentin sunduğu ekonomik, toplumsal, kültürel, teknik ve siyasi 

imkanlardan faydalanma hakkının da bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kent hakkı olarak 

tanımlanan bu olgu kentte yaşayan insanların kentsel yaşam olanaklarından eşit biçimde yararlanabilmesi 

şeklinde ifade edilmektedir. 

Kentlerin içerisinde diğer bireylerden farklı şekilde özel olarak korunması ve dikkate alınması gereken 

gruplar da bulunmaktadır. Dezavantajlı gruplar şeklinde ifade edilen bu bireyler toplumda yetersiz yaşam 

koşullarına sahip olanlar, kendi imkanları ile toplumsal hayata uyum sağlama olanağı olmayanlar, fizyolojik, 

psikolojik, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve sağlık açılarından dezavantajları bulunan bireyler şeklinde 

ifade edilmektedir. Bunların içerisinde genel olarak; sokak çocukları, kadınlar,  yaşlılar, engelliler ve 
yoksullar bulunmaktadır. Nitelik ve nicelikleri her kentte farklı olmakla birlikte, bu bireylerin, toplumsal 
hayata kazandırılması ve kentsel imkanlardan faydalandırılabilmesi şüphesiz ilk olarak içinde yaşadığı kentin 

yönetimi eliyle mümkün olabilecektir. 

Bu çalışmada, söz konusu dezavantajlı bireylerin kentsel olanaklardan faydalanabilmesi, kentten başlayarak 

hayata dair motivasyonun yükseltilmesi, yerel hizmetlerden daha verimli şekilde yararlanabilmesi, toplumsal 

hayata aktif katılımının sağlanması, dolaşma hakkını layıkıyla değerlendirebilmesi ve vatandaş olmanın 

verdiği tüm imkanlara kavuşabilmesi için yerel yönetimlere düşen görevler incelenmiş olup çeşitli 

çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Dezavantajlı Gruplar, Kent Hakkı, Belediyeler. 

 

ABSTRACT 

Urbanization is defined as the increase in the number of cities depending on industrialization and economic 
development and at the same time the increase in the population of cities. With the process of urbanization, 
the migration of individuals from various groups in cities is due to the expectations from the city related to 
the meaning given for the city. Therefore, it would not be wrong to say that there is also the right to benefit 
from economic, social, cultural, technical and political opportunities provided by the city on equal terms for 
all individuals with the freedom to settle in the city. This phenomenon, which is defined as the right to the 
city, is expressed as the fact that the people living in the city can make equal use of the possibilities of urban 
life. 

There are groups in cities that need special protection and consideration, different from other individuals. 
These individuals, expressed as disadvantaged groups, are individuals who have inadequate living conditions 
and disadvantages from physiological, psychological, social, economic, political, cultural and health aspects 
and those who are unable to adapt themselves to social life. There are womans, street children, elderly people, 
people with disabilities and the poor in these groups. The qualities and quantities of these individuals are 
different in each city, and it will undoubtedly be possible with the help of the city administration to make 
them benefit from urban facilities. 

In this study, the duties of the local administrations were investigated in order to make use of the urban 
facilities of the disadvantaged individuals, to raise the motivation of the life from the city, to benefit more 
efficiently from local services, to actively participate in social life, to appreciate the right of circulation and to 
get all the opportunities given by being a citizen. Beside these investigations, we found some inferences, too. 

Key Words: City, Disadvantaged Groups, Right to the City, Municipalities. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

543 
 

 

1. GİRİŞ 

Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kentleşme süreci yoğun olarak yaşanmaya devam etmektedir.  
Yoğunlaşan kentleşme hareketleri kent sayılarını artırdığı gibi kentlerde yaşayan insan sayısını da artırmıştır. Dolayısıyla 

nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı kentler, insan hayatı için giderek daha da önemli mekânlar haline gelmektedir. 

Genel kabule göre Türkiye’de kentleşme hareketlerinin hız kazandığı dönem olarak 1950 sonrası işaret edilmektedir. Bu 

tarihten itibaren göçler yoluyla kentsel nüfusun kırsal nüfusa oranla giderek arttığını söylemek yanlış olmayacaktır  (Keleş, 

2008:61). 

Kamusal hizmetlerin daha iyi sunumu, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu şüphesiz kentleri cazibe 
merkezleri haline getirmektedir. Kırdan kente göç eden bireyler ve gruplar kentte daha iyi bir hayat standardı yakalama 

arzusu taşımakta ve kentten beklenti içerisine girmektedirler. 

Her türlü sosyal grup ve tabakadan bireylerin yaşadığı kent, içinde bulundurduğu bu heterojen yapıdaki nüfusun 

ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama noktasında politikalar üretmek durumunda kalmaktadır. Kentte yaşama özgürlüğü 

bulunan bireylerin kentin sunduğu tüm imkanlardan eşit bir biçimde faydalanabilme hakkının bulunduğunu kabul 
ettiğimizde kentsel hizmetlerin sunumu önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kentin sakinleri arasında bulunan ancak diğer kent sakinlerinden farklı şekilde özel olarak korunması gereken gruplar da 

bulunmaktadır. Dezavantajlı gruplar olarak ifade edilen bu bireyler kendi imkanları ile toplumsal hayata uyum sağlama 

olanağı olmayanlar, yetersiz yaşam koşullarına sahip olanlar fizyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve 

sağlık açılarından dezavantajları bulunan bireyler şeklinde ifade edilmektedir. Bunların içerisinde genel olarak; kadınlar, 
sokak çocukları,  yaşlılar, engelliler, bağımlılar, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler, parçalanmış aileler ve yoksullar 
bulunmaktadır (Bayraktar, 2014). 

Dezavantajlı gruplar olarak ifade edilen bu bireylerin diğer bireylerden farklı olarak kendi başlarına kentsel hayata adapte 
olmaları ve kentsel hizmetlerden faydalanabilmeleri mümkün olamadığından onlara yönelik hizmet sunum yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla tam da bu noktada yerel yönetimlerin ürettiği/üreteceği politikalar 

önem kazanmaktadır.  

Kentsel hizmetlerin sunumunda birincil sorumlu olarak görülen yerel yönetimler, pek çok alanda olduğu gibi dezavantajlı 

grupların kentsel hayata katılmalarında da önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu bu bireylerin diğer bireylerle eşit 

şekilde kentsel alandan faydalanabilmesi, büyük oranda yerel yönetimlerin sorumluluk alanı içerisinde değerlendirilebilir. 

 

2. DEZAVANTAJLI GRUPLAR 

Dezavantajlı gruplar bulundukları ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapısına bağlı olarak farklılık gösterebildiğinden her 
ülke için ortak ve genel bir tanım yapmak zordur (Alp, 2014:4). Dezavantajlı grup kavramı, genel itibariyle belirli 

özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik alanlara uyum olanağı sınırlı ya da hiç olmayan grupları tanımlamak için 

kullanılmaktadır (UNESCO, 1998; Mayer, 2003). 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (1998) dezavantajlı grupları şu şekilde tanımlamaktadır; 

"Dezavantajlı gruplar içerisinde yaşadıkları toplumda ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel 

kökenleri, dini veya politik statüleri (örneğin sığınmacılar) sebebiyle ekonomik ve toplumsal entegrasyon 

şartları diğer insanlara göre daha düşük olan gruplardır (UNESCO, 1998:10)". 

Dezavantajlılık kavramı, bireyin kendisini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu imkanlara erişememesini içermektedir. 

Dezavantajlı grupta yer alan bireyler toplumun büyük kısmının ulaşabildiği ve kullanabildiği araçlara ulaşamamaktadır 

(Kahraman ve Kahraman, 2017:257). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise dezavantajlılığa sebep olan engelleri genel olarak şu şekilde sınıflandırır 

(UNDP, 2005:156-158); 

 Ekonomik engeller 

 Yetersiz sosyal hizmet 

 Yasal ve kurumsal ayrımcılık 

 Alternatif araçlar için yetersiz destek 

 Sınırlı iletişim 

 Belirli ihtiyaçlara olan bilinç eksikliği veya duyarsızlığı 

 Resmi kurumlara olan güven eksikliği 

 Fiziksel erişim eksikliği 
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Daha önce de belirtildiği üzere dezavantajlı grupların kapsamı ve içeriği ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber 

ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapılarıyla da yakından ilgilidir. Ayrıca dezavantajlı grupların kimler olduğu ve 

özelliklerinin ne olduğu sorusuna sosyologlar, hukukçular ve ekonomistler farklı disiplinel tanımlarla farklı cevaplar 

verebilmektedir (Öcal, 2015:4). Ekonomistler dezavantajlı grupları doğrudan fakirlikle ilişkilendirirken ekonomik bir 

yaklaşım geliştirmekte, hukukçular dezavantajlı grupları hakların ve çıkarların korunması açısından ele alarak bu 

kesimlerin yasalarla güvence altına alınmasını ifade etmekte ve sosyologlar ise dezavantajlı grupları genel olarak düşük 

gelir durumu, yoksulluk ve düşük refah koşulları ile ifade etmektedir (Yıldırım, 2011:18). 

Bütün bunlardan hareketle bu çalışmada dezavantajlı grupların kapsamı ve içeriği ülkemizde genel kabul gördüğü ölçüde 

ele alınmıştır. Buna göre dezavantajlı gruplar; 

 Kadınlar 

 Yaşlılar 

 Sokak Çocukları 

 Engelliler 

 Yoksullar olarak ele alınmıştır. 

2.1. Kadınlar 

Kadınlar özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dezavantajlı gruplar içerisinde görülebilmektedir. Buna sebep 
olarak; kadının eğitim,  mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin görece daha düşük olması, istihdam konusunda ayrımcılığa 

maruz kalmaları, toplumun yapısal durumundan dolayı evin dışında çalışmasının tasvip edilmemesi, çalışmanın ve gelir 

elde etmenin genel olarak erkeğin sorumluluk alanı içerisinde olduğunun düşünülmesi, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev 

işleri ile ilgili faaliyetlerin genel olarak kadınların sorumluluğunda görülmesi sayılabilir (Gündüz, 2007:21). 

Geleneksel yaşam koşullarının hakim olduğu toplumlarda kadınların toplum tarafından algılanış biçimleri, onların sadece 

kendilerine biçilen rolleri yerine getirmesi gereken insanlar olduğu yönündedir. Kadınların ekonomik hayata katılması, 

kültürel faaliyetlerde bulunması, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmesi erkeklere nazaran daha zor ve kısıtlıdır. Bu 

durum onların dezavantajlı gruplar içerisinde yer almasına sebep olmaktadır. 

Ülkemizde hukuken kadınlara yönelik özel hükümler bulunmakta ve kadın hakları ile kadına yönelik pozitif ayrımcılık 

vurgulanmaktadır. Anayasamızın 10.maddesinde; 

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz (T.C.Anayasası, Madde:10)", 
hükmü yer almaktadır. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti anayasamızın ‘ailenin korunması ve çocuk hakları’ başlığı altında bulunan 41. Maddesinde; 

"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile 

özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için 

gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar… (T.C. Anayasası, Madde:41)", hükmü yer almaktadır. 

Anayasal hükümlerin haricinde Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi birçok 

yasal düzenlemede de kadın haklarına geniş yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her 

Türlüğü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW), ILO’nun eşit değerde işe kadın ve erkekler için eşit ücret ile 

ilgili 100 sayılı sözleşmesine, iş ve meslekte ayrımcılığın önlenmesine dair 111 sayılı sözleşmesine taraftır. 

Ülkemizde her ne kadar hukuki metinlerde kadın ve erkek eşitliğinin vurgusu yapılsa da toplumsal karşılık olarak kadın-
erkek eşitliğinin varlığı tam olarak söylenemez. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan istatistiki çalışmalar bunun 

bir göstergesi olarak sunulabilir (TÜİK, 2017): 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Seçilmiş Göstergeler 

 

Kaynak: TÜİK Cinsiyete Göre Seçilmiş Göstergeler, 2016. 
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Tablo 1’de yer alan verilere göre 25 yaş ve üzerinin baz alındığı okuryazar olmayan toplam nüfus oranında erkeklerin oranı 

%1,6 olarak gerçekleşmişken kadınların oranı %8,5 olarak gerçekleşmiştir. Yani 25 ve üzeri yaş kriterinde okuryazar 

olmayan kadınların sayısı okuryazar olmayan erkeklerin sayısının 5 katından fazladır. Yine 25 yaş ve üzerinin baz alındığı 

yüksekokul veya fakülteden mezun nüfus oranına bakıldığında mezun erkeklerin oranı %18,8 olarak gerçekleşmişken 

mezun kadınların oranı %14,2 olarak görülmektedir. Yani 25 ve üzeri yaş kriterinde yüksekokul veya fakülteden mezun 

olan erkeklerin oranı kadınların oranından yaklaşık %4,6 daha fazla gerçekleşmiştir. 

15 yaş ve üzerinin baz alındığı istihdam oranı göstergelerine bakıldığında erkeklerin istihdam oranı 65,1 olurken kadınların 

istihdam oranı %28,0 olarak gerçekleşmiştir. Verilerden de anlaşılacağı üzere istihdam alanında erkeklerin kadınlardan 

önemli ölçüde üstün olduğu görülmektedir. 

15 yaş ve üzerinin baz alındığı işgücüne katılım oranı göstergelerine bakıldığında erkeklerin oranı %72,0 olurken 

kadınların oranı %32,5 olarak gerçekleşmiştir. Yani anlaşılacağı üzere işgücüne katılımda erkeklerin oranı kadınların 

oranından yine bir hayli fazladır. 

15-24 yaş aralığının baz alındığı genç işsizlik oranı verilerine bakıldığında erkek genç işsizlerin oranı %17,4 olarak 

gerçekleşmişken kadın genç işsizlerin oranı %23,7 olarak gerçekleşmiştir. Yani genç kadın işsiz sayısı genç erkek işsiz 

sayısından oldukça fazladır. 

Bütün bu verilerden ve yasal düzenlemelerin varlıklarını gerektiren sebeplerden hareketle ülkemizde kadınların erkeklere 

nazaran dezavantajlı konumda oldukları, toplumsal olarak eğitim, ekonomi ve mesleki alanlarda erkeklere nazaran 

kendilerini gerçekleştirme oranlarının daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

2.2. Yaşlılar 

Yaşlılık ile ilgili olarak yaş kriteri değişiklik göstermekle birlikte genelde pek çok ülkede yaşlılık emeklilik yaşı olan 65 yaş 

olarak benimsenmektedir. Birleşmiş Milletler ise raporlarında yaş sınırını çoğu kez 60 olarak belirtmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü ise yaşlanma sürecini 3’e ayırmıştır; orta yaşlılar 45-59 yaş arası; yaşlılar 60-74 yaş arası; ileri yaşlılar 75 yaş ve 

üstü (Çilingiroğlu ve Demirel, 2004:226). 

Sanayileşme sürecine girilmesiyle beraber,  modern toplumlarda yaşlı bireylerin statülerine daha az değer verildiği 

belirtilmektedir. Endüstrileşme, kentleşme ve sosyal hareketlilik gibi süreçler ailelerin geniş aileden daha küçük olan 

çekirdek aileye evrilmesine, eğitimli ve nitelikli iş gücüne ve tabi  ki hızlı hareket edebilen insanlara ihtiyaç yaratmıştır. 

Böylece sanayileşme öncesi toplumlarda önemsenen yaşlılar, sanayi toplumlarında ise daha düşük statüde görülmüştür. 
Günümüz toplumlarında yaşlıların konumları değişkenlik göstermekte ve kimi zaman terk edilen, kimi zaman da otorite 
olmasından dolayı tecrübelerinden yararlanılan bir gözle görülmektedir (Baran, 2006:5). Bu yaş grubundaki bireyler sağlık 

sorunlarıyla karşılaşmakta, fiziksel olarak güçsüzleşmekte ve işgücü piyasasından genel olarak dışlanmakta ve çalışmaması 

gereken kişiler gözüyle görülmektedir. Bu durum bu bireyleri toplum karşısında dezavantajlı duruma düşürmektedir. 

2.3. Sokak Çocukları 

Sokak çocuğu kavramı tanımlama açısından zor bir kavramdır. Bunun sebeplerinden biri bu çocukların tamamen 

ailelerinden bağlarının kopmuş olabileceği gibi aynı zamanda ailesiyle belirli düzeyde ilişkisini sürdüren çocukların da bu 

grup içerisinde değerlendirilebilmesidir (UNİCEF, 2001:12). 

Sokak çocukları genel itibariyle ‘suça maruz kalan çocuklar’ olarak tanımlanmakta ve zamanının neredeyse tamamını 
sokakta geçiren, belli tehlikelerle karşı karşıya olan, ailesiyle kısmen teması olan veya hiç teması olmayan, suça itilen, 

denetim, koruma veya rehberlikten yoksun, 18 yaş altındaki bireyler olarak ifade edilmektedir (UNODC, 2005:27). 

Anayasamızda çocuklarla ilgili olarak; 

"Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla 

kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı 

çocukları koruyucu tedbirleri alır  (T.C. Anayasası, Madde:41)", hükmü ile çocuklara yönelik koruyucu bir 

bakış açısıyla yaklaşılmıştır. 

Sokak çocukları yaşıtlarından farklı olarak barınma, sağlık, beslenme, giyinme gibi temel gereksinimlerden uzak, suç 

işlemeye meyilli, alkol, uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları bulunan bireyler olmaktadırlar. Sokak çocukları, toplumda 
normal bir birey olarak algılanmaktan oldukça uzaktır. Bu durum onları dezavantajlı duruma düşürmektedir. 

2.4. Engelliler 

Bedensel engellere sahip olan bireylerin kültürel, sosyal ve ekonomik zeminlerde diğer bireylerle rekabet etmesi çok 

zordur.  Bu bireyler sahip oldukları bedensel engellerin yanı sıra, kendilerine toplumun atfettiği değerlerle de baş etmek 

zorundadırlar.  

Ülkemizde engelliler, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’da “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 

karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak 

tanımlanmıştır. 
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Engelliler, sosyal hayata katılım hususunda en çok zorluk çeken ve neredeyse toplumdan en fazla dışlanmaya maruz kalan 

kesimdir. Genellikle engellilik ve yoksulluk bir arada bulunmaktadır. Yoksul ailelerde ortaya çıkan yetersiz beslenme, 

hijyenik faktörlerin yoksunluğu, sağlıksız çevre koşulları, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinin mümkün olmayışı 

engelliliği doğuran nedenler arasında gösterilebilmektedir. Hal böyle olunca engelli kişiye bakmakla yükümlü bulunanların 

ekonomik yetersizlikler içerisinde olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla engelli bireylerin sosyal, kültürel, eğitim-
öğretim, sağlık ve mesleki hizmetlerden faydalanması ihtimali oldukça düşüktür.  

Tablo 2. Genel Nüfus Içinde Yaş Grubu Ve Cinsiyete Gore En Az 1 Engeli Bulunan Nüfus 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstatistik Bülteni Nisan, (2018:31). 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere 2011 yılında en az bir engeli bulunan bireylerin tüm yaş grupları içerisinde toplam nüfustaki 

oranı %6,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu hiç de azımsanacak bir oran değildir. 

Engelli bireylere yönelik; ulaşım araçlarında, kamu kurumlarında, park ve bahçelerde ve kentlerin diğer fiziksel 
çevrelerinde iyileştirme çalışmalarının yeterli düzeylerde olmaması onların sosyal dışlanmışlıklarını da artırmaktadır 

(Gündüz, 2007:31).  

Engelli nüfusunun yoğunluğu onların dikkate alınması için yeterli bir sebeptir. Toplum olarak dikkate alınması ve 

duyarlılık kazandırılması için ilk başta kamu kurumlarının öncülük etmesi gerekmektedir. Son yıllarda görece artan 

farkındalık durumu iyimser bir gelişme olsa da henüz yeterli düzeyde gerçekleşmemiştir. Hala toplu taşıma araçlarında ya 
da kamu binalarında engelli vatandaşlarımıza yönelik haksız tutumlar gündem olabilmektedir. 

Aşağıda verilen Tablo 3’te engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan anket sonuçları yer almaktadır. Engel çeşitlerine göre 

gruplandırılan vatandaşlarımızın beklentilerine yönelik sorulan sorulara verdikleri yanıtlar kategorize edilmiş olması 

açısından önemlidir.  

Tamamı fiziksel çevre düzenlemesi ile ilgili olan sorularda engelli vatandaşlarımızın oturdukları bina içerisindeki yapısal 

şartların uygunluk durumu, kaldırım, yaya yolu ve yaya geçitlerinin uygunluk durumu, kamu binalarının uygunluk durumu, 

postane ve bankaların uygunluk durumu, dükkan, market, mağaza ve lokantaların uygunluk durumu, spor tesislerinin 

uygunluk durumu, sinema ve tiyatro gibi yerlerin uygunluk durumu, park ve yeşil alanların uygunluk durumu ve son olarak 

tatil yerleri ve otellerin uygunluk durumuna dair sorular yer almaktadır. 

Tablo 3’te yer alan engelli vatandaşlarımızın verdiği yanıtların toplam değerlerine bakıldığında istisnasız tüm önermelere 
verilen yanıtların ne yazık ki olumsuz görüş bildirmek suretiyle gerçekleştiği görülmektedir. Oransal olarak en çok olumsuz 

yanıt verilen önerme ise “kaldırım, yaya yolu ve yaya geçitlerinin uygunluk durumuna” dair önerme olmuştur. Yanıtlar 

incelendiğinde bu önermeyi cevap veren engelli vatandaşlarımızın  %23.4’ü evet uygun, %66.9’ü hayır uygun değil, %9.8’i 

ise fikrim yok cevabını vermişlerdir. 

Engelli vatandaşlarımızın sokağa çıkıp normal bireyler gibi dolaşım haklarını kullanabilmeleri için vazgeçilmez bir 

gereklilik olan kaldırım ve yaya geçidi gibi yerlerin uygun hale getirilmesi, bu vatandaşlarımızın beklentileri arasında en 

önemli konu olarak öne çıkmaktadır.   
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Tablo 3. Engellilerin Sorun ve Beklentileri Anketi 

 

Kaynak: TÜİK - Engellilerin Sorun ve Beklentileri Anketi, 2010. 

(%)

Toplam 
Total

Görme 

engelli 
Visual 

disability

İşitme 

engelli 
Hearing 

disability

Dil ve 
konuşma 

engelli 
Language 

and speech 
disability

Ortopedik 
engelli 

Orthopedic 
disability

Zihinsel 
engelli 

Intellectual 
disability

Ruhsal ve 
duygusal 

engelli 
Mental and 
emotional 

disability

Süreğen 

hastalık 

Chronic 
illness

Çoklu 

engellilik 
Multiple 

disability

Oturduğu bina (katlara ulaşma, bina içinde hareketlilik)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 28,8 27,2 34,1 41,6 25,4 31,3 33,5 26,5 27,6

Hayır, uygun değil - Not appropriate 66,3 69,2 59,5 51,7 70,8 62,6 59,1 69,5 68,3

Fikri yok - No idea 4,9 3,7 6,4 6,7 3,8 6,1 7,4 4,0 4,1

Kaldırım, yaya yolu ve yaya geçiti

Sidewalks, walk ways and crosswalks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 23,4 19,2 31,3 37,9 19,3 26,5 28,6 21,5 20,9

Hayır, uygun değil - Not appropriate 66,9 71,3 59,8 54,1 71,9 62,5 59,1 69,8 69,7

Fikri yok - No idea 9,8 9,6 9,0 8,0 8,8 11,0 12,3 8,7 9,5

Kamu binaları

Public buildings 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 21,9 19,7 27,5 30,1 20,2 22,0 24,3 22,1 20,6

Hayır, uygun değil - Not appropriate 58,4 62,8 54,1 48,1 63,8 53,5 56,2 60,9 60,0

Fikri yok - No idea 19,8 17,5 18,4 21,8 16,1 24,5 19,5 17,1 19,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 19,7 18,7 25,5 29,2 19,8 19,8 22,6 19,7 17,3

Hayır, uygun değil - Not appropriate 55,4 60,8 52,1 44,9 60,6 49,9 54,2 58,5 56,6

Fikri yok - No idea 24,9 20,5 22,5 25,9 19,7 30,3 23,2 21,8 26,1

Dükkan, market, mağaza ve lokantalar

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 21,0 18,5 27,8 33,4 19,6 22,6 23,3 20,5 18,1

Hayır, uygun değil - Not appropriate 59,5 64,3 54,3 49,5 63,7 55,5 56,8 61,9 61,0

Fikri yok - No idea 19,5 17,2 18,0 17,2 16,7 21,9 19,9 17,6 20,9

Spor tesisleri

Sports facilities 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 9,7 9,6 15,6 20,9 8,0 11,5 11,7 8,6 6,4

Hayır, uygun değil - Not appropriate 38,4 37,6 36,5 34,2 41,5 38,1 40,6 39,1 37,0

Fikri yok - No idea 51,9 52,7 47,9 45,0 50,5 50,4 47,7 52,3 56,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 8,2 7,8 12,5 20,2 7,7 9,8 10,0 7,5 5,3

Hayır, uygun değil - Not appropriate 33,4 33,6 33,4 31,4 36,4 32,3 32,6 34,8 31,7

Fikri yok - No idea 58,4 58,7 54,1 48,4 55,9 57,9 57,4 57,7 63,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 22,3 19,4 29,1 36,4 22,2 24,7 23,8 20,4 20,0

Hayır, uygun değil - Not appropriate 43,3 46,2 40,0 38,5 48,2 40,7 43,4 45,2 42,4

Fikri yok - No idea 34,4 34,3 30,9 25,2 29,7 34,7 32,8 34,4 37,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evet, uygun - Appropriate 7,3 7,0 13,2 16,7 6,2 8,0 8,1 7,6 4,5

Hayır, uygun değil - Not appropriate 28,1 28,4 25,5 27,0 30,6 26,9 29,8 29,6 26,9

Fikri yok - No idea 64,6 64,7 61,4 56,3 63,1 65,1 62,1 62,8 68,7

Fiziksel çevre düzenlemeleri                             

Physical environmental arrangements

Inhabited building (accessing floors, mobility 
in the building)

Postane ve banka, vb.

Post offices and banks, etc. 

Tatil yerleri ve oteller

Holiday resorts, hotels

Shops, markets, stores and restaurants

Sinema, tiyatro vb. 

Cinema, theater, etc. 

Park ve yeşil alanlar

Parks, green areas
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Tablo 3’te yer alan tüm önermeler şüphesiz yerel yönetimlerin hizmet alanı içerisinde olan konularla ilgilidir. 

Görülmektedir ki engelli vatandaşlarımızın olağan hayat akışlarında karşılarına çıkan engellerin önemli bir çoğunluğu yerel 

yönetimleri ilgilendiren hizmetlerde meydana gelmektedir.  

Buradan da anlaşılacağı üzere engelli vatandaşlarımızın olağan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan imkanların 

sağlanmasında yerel yönetimlerin sorumluluğu büyüktür. Bu minvalde yerel yönetimlerimizin hizmet sunumlarında ve 

kentsel alanı tasarlamalarında gözetmeleri gereken en temel konulardan biri engelli vatandaşlarımızın kullanımına 

uygunluğu hususu olmalıdır. 

2.5. Yoksullar 

Çok boyutlu bir kavram olan yoksulluk içerisinde bulunulan zaman ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Yoksulluk sadece maddi gelire veya herhangi bir başka nedene bağlı olarak görülürse sonuç eksik ve yanıltıcı olacaktır. 

Yoksulluk ekonomik bir konu olmanın ötesinde, kişilerin içinde yaşadığı ve başa çıkmak için çabaladığı toplumsal bir 

olgudur (Erdoğan, 2002:9-10). 

Yoksulluk kişilerin temel gereksinimlerini karşılayamaması olarak ifade edilebilir. Birçok çalışmada yoksulluk 

istihdamdan, barınmadan, sağlık hizmetlerinden, eğitimden ve sosyal hayatın gereklerinden mahrum olma anlamında 

kullanılmıştır (Fortuijn – Ostendorf, 2004: 239'dan Akt.: Güloğlu ve Es, 2007:2). 

Yapılan tanımlardan hareketle yoksulluk kavramı için; bir toplumun veya toplumun bir bölümünün gelir düzeyinin 

ortalama yaşam düzeyinin çok altında; eğitim, sağlık, yeme-içme, barınma, giyinme ve sosyal hayatın gerekleri gibi 
zorunlu gereksinimleri karşılayamayacak derecede düşük olması tanımı yapılabilir. 

Tablo 4. Yıllara Göre Yoksulluk İstatistikleri 

 

Kaynak: TÜİK, Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine gore hesaplanan yoksul sayıları, oranı ve açığı 2006-2016. 

Tablo 4’te yer alan verilerden hareketle Türkiye’de yoksulluk oranı yıllara göre azalmaktadır. Ancak her ne kadar 

azalıyorsa da mevcut oranlar dikkate alındığında yoksulluk, Türkiye için ihmal edilmemesi gereken bir gerçektir. 2016 yılı 

için gerçekleşen TL cinsinden yoksulluk sınırı dikkate alındığında 5.693 TL yoksulluk sınırı olarak ifade edilmiştir. Her ne 

kadar yoksulluk kavramı sadece gelir düzeyi ile açıklanamayacak olsa da hanehalkının hayatını idame ettirebilmesi ve 

fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için en gerekli materyalin maddi kaynaklar olduğunu söylemek yanıltıcı 

olmayacaktır. Buradan hareketle toplam nüfusun içerisindeki yoksulluk oranının %10’a yakın bir oranda gerçekleştiğini 

söyleyebiliriz. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan yoksul vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımı ve kentsel 

imkanlardan faydalanabilmesi ellerindeki imkanlar ile mümkün olmamaktadır. Anayasamızda yer alan ‘Sosyal Devlet’ 

ilkesi gereğince yoksul vatandaşlarımıza yönelik sunulan hizmetlerde yerel yönetimlerin rolü, vatandaşlara en yakın 

kurumlar olması sebebiyle başat konumdadır.  

Kent, sadece belirli grupların tüketebildiği ve imkanlarından faydalanabildiği bir mekan değil içerisinde barındırdığı tüm 

heterojen gruplara yönelik eşit haklar sunması gereken bir yaşam alanı olmalıdır. Bu doğrultuda yoksul vatandaşlarımızın 

kent içerisinde kendi imkanları ile ulaşamadığı hizmetlerden faydalanabilmeleri için yerel yönetimlerin tedbirler alması 

gerekmektedir. Bunlara yönelik açıklamalar ikinci bölümde yapılacaktır. 

 

3. YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ 

Yerel yönetimler, anayasamızın 127. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzelkişileridir”. 

Tanımdan hareketle yerel yönetimler için il, belediye veya köyde yaşayan tüm insanlarımız için mahalli müşterek 

nitelikteki ihtiyaçları karşılamada başlıca sorumlu kurumlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 2017 TÜİK 

istatistiklerine göre 2017 yılında toplam nüfusun %92.5’i bir il veya ilçe merkezinde yaşarken, %7.5’i ise bir köy veya 

belde sınırı içerisinde yaşamaktadır. Bu durum da nüfusun çok önemli bir bölümünün belediye hizmet alanı içerisinde 
yaşadığını göstermektedir. 
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Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade 

eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yerel yönetimlerin giderek artan öneminin yanında hizmet sunmakla mükellef olduğu konularda birinci özne konumunda 

olduğunu ve kentsel hayatı büyük oranda şekillendirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kapsamda dezavantajlı 

gruplara sunulması gereken hizmetlerde de ilk akla gelen kurumlar yine yerel yönetimler olacaktır. Çünkü dezavantajlı 

gruplar içerisinde değerlendirilen vatandaşlarımız da diğer tüm vatandaşlarımız gibi yerel yönetimler üzerinde hak 

sahibidir.  

Dezavantajlı gruplarla ilgili olarak yerel yönetimlerle ilgili mevzuatlarda şu hükümler yer almaktadır; 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesinde “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, 

belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 

yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması 

zorunludur” ifadesi yer almaktadır. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet 

önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler” hükmü yer almaktadır. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin giderleri ile ilgili olan 60.maddesinde “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve 

kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” yer almaktadır. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 77.maddesinde; “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, 

kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere 

yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 

verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” ifadesi yer almaktadır. 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarının 

düzenlendiği 7.maddesinin ‘v’ bendinde “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 

geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya 

işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum 

örgütleri ile işbirliği yapmak” ifadesi yer almaktadır. 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarının 

düzenlendiği 7.maddesinde “ …yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel 

hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının 

yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem 

taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak” ifadesi yer almaktadır. 

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin giderlerinin düzenlendiği 24.maddesinde 

“Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” maddesi 

bulunmaktadır. 

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun görev ve sorumluluklar ile ilgili 6.maddesinde “…kültür, sanat, turizm, 

sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta 

öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 

hizmetleri… yapmakla görevli ve yetkilidir” ifadesi yer almaktadır. 

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun il özel idaresinin giderleri ile ilgili 42.maddesinde “Yoksul, muhtaç ve 

kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” maddesi yer almaktadır. 

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 65.maddesinde “İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür 

hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde 

dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin 

katılımına yönelik programlar uygular” ifadesi yer almaktadır. 

Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere dezavantajlı gruplar içerisinde 

değerlendirilebilecek vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunumlarında yerel yönetimlere bilhassa belediyelere çok ciddi 

görevler düşmektedir. Söz konusu vatandaşlarımızın kentsel imkanlardan rahatlıkla faydalanabilmeleri, kentsel dolaşım 

hakkını rahatlıkla kullanabilmeleri, sosyal hayata entegre olabilmeleri, engellerini mümkün olduğu kadar az hissetmeleri, 
kent yönetimine katılabilmeleri, kısacası diğer bireyler gibi kentin tüm imkanlarından faydalanabilmeleri yerel 

yönetimlerin politikalarıyla mümkün olacaktır. 
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Dezavantajlı gruplara yönelik uygulanması gereken yerel politikalar şu şekilde sıralanabilir; 

 Yerel yönetimler, sınırları içerisinde yaşayan ve dezavantajlı sayılabilecek bireylere yönelik bir sayısal tespitte 

bulunmalı ve dezavantajların çeşitlerini belirlemelidir. 

 Yapılan tespitlerden sonra dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bireylere yönelik bir politik plan belirlenmeli ve 

istikrarlı bir şekilde uygulanmalıdır. 

 Engelliler için fiziksel çevrenin uyumlaştırılmasında, kamu binalarına erişmelerinde, park, bahçe ve sosyal tesislere 

ulaşımlarında iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

 Dezavantajlı gruplar içerisinde sayılan engelliler, yaşlılar, sokak çocukları, kadınlar ve yoksullar için 

faydalanabilecekleri meslek edindirme kursları, hobi kursları, sığınma ve bakım evleri, sosyal tesisler gibi yerlerin 

açılmasına öncelik verilmelidir. 

 Sokak çocuklarına yönelik tedbirler alınmalı ve suça sürüklenmelerini engellemek için spora ve eğitime teşvik 

edilmesi sağlanmalıdır. 

 Dezavantajlı vatandaşlarımızın yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilmelidir.  

 Kent konseylerine söz konusu vatandaşlarımızın katılımı teşvik edilmelidir. 

 Yerel yönetimler tarafından sunulan ayni ve nakdi yardımların yoksul gruplara adil dağılımı sağlanmalıdır. 

 Yerel yöneticilerin dezavantajlı gruplarla sürekli iletişim halinde olması ve onları muhatap alması önemsenmeli ve 

ihmal edilmemelidir. 

 Yaşlılar için sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araç-gereç ve imkanlar sağlanmalı ayrıca sosyal 

tesisler açılmalıdır. 

 Belediye personelinin bilhassa zabıta memurlarının dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik tutum ve davranışlarında 

daha özenli ve dikkatli davranmaları gerektiğine dair eğitimler verilmelidir. 

 Toplu taşıma araçlarında iyileştirme çalışmaları yapılmalı ve araç görevlilerine dezavantajlı vatandaşlarımıza dair 

hizmet sunumunda daha özenli ve dikkatli davranmaları gerektiğine dair eğitimler verilmelidir. 

 Park, bahçe ve sosyal tesislerdeki hizmetlerin ulaşılabilir olması ve makul ücretlerde olması sağlanmalıdır. 

 Kaldırım, yaya geçidi ve üst geçit gibi yerlerde engelli vatandaşlarımıza dair düzenlemeler acil olarak yapılmalıdır. 

 Yoksul vatandaşlarımızın belediyelerin sunduğu ulaşım, halk ekmek, su, vs. gibi hizmetlerine ulaşımlarında maliyet 

en aza indirilmelidir. 

 Yoksul vatandaşların yaşadığı konutlarda düzenli olarak hijyenik çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmalıdır. 

 Kadınlar ve çocuklar için konukevi açılması teşvik edilmelidir. 

 

SONUÇ 

Kentleri cazibe merkezleri haline getiren bir takım unsurlar; kamusal hizmetlerin daha iyi sunumu, sosyal, kültürel ve 

ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu şeklinde ifade edilebilir. Kırdan kente göç eden bireyler ve gruplar kentte daha iyi bir 

hayat standardı yakalama arzusu taşımakta ve kentten beklenti içerisine girmektedirler. 

Kent, gerek mekansal gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan, insan davranışlarına ve ilişkilerine doğrudan etki eden bir 

varlıktır. Her kentte, oraya ait olan insanlardan izler bulunabileceği gibi her insanda da ait olduğu kente dair izler bulmak  
mümkündür. Dolayısıyla kent ile insan arasındaki bu karşılıklı etkileşim sürecini etkileyen en önemli kavramlardan birinin 

‘aidiyet’ olduğu söylenebilir. 

Kentte yaşayanların kente dair aidiyet hisleri kurması, bir anlamda kentten beklentilerini karşılama durumlarıyla doğru 

orantılıdır. Birey tarafından kente yüklenilen anlam karşılık bulursa aidiyet hissinin gelişmesi beklenir. Bunun tersi 

durumlarda ise dışlanmışlık hissi ve ötekileşme hissi ile beraber bireyde kente dair yabancılık duygusunun baş göstermesi 

muhtemeldir. 

Kentlerin heterojen yapısı dikkate alındığında diğer bireylerden farklı şekilde özel olarak korunması ve dikkate alınması 

gereken ve dezavantajlı gruplar şeklinde ifade edilen bireyler de bulunmaktadır. Toplumda yetersiz yaşam koşullarına sahip 

olanlar, kendi imkanları ile toplumsal hayata uyum sağlama olanağı olmayanlar, fizyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, 
siyasal, kültürel ve sağlık açılarından dezavantajları bulunan bireyler şeklinde ifade edilen bu grupların içerisinde genel 

olarak; sokak çocukları, kadınlar,  yaşlılar, engelliler ve yoksullar bulunmaktadır. 
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Söz konusu dezavantajlı grupların kente adapte edilebilmesi ve kent hayatına diğer bireyler gibi dahil edilebilmesi, onlara 

özel metotlarla sunulan kamu hizmetleriyle mümkün olacaktır. Dezavantajlı grupların kentten beklentileri, onların 

dezavantajlı olduğu durumlara dair yapılacak hizmet sunum teknikleriyle gerçekleşebilir.  

Küçük yaşta sokağa terk edilmiş çocuklara eğitim ve spor desteği vermek, ekonomik ve sosyal hayattan soyutlanan 

kadınlara meslek ve hobi kursları vermek, artık üretken olamayan ve çeşitli rahatsızlıklarla başa çıkmak zorunda kalan 

yaşlılara sosyal imkanlar tanımak, engelli vatandaşlarımızın rahatça sokağa çıkmaları ve dolaşım haklarından layıkıyla 

yararlanabilmeleri için kaldırım, park, bahçe, geçit gibi yerleri ve binaları uygun hale getirmek, yoksul ailelere yönelik 

yardım ve iyileştirme çalışmaları yapmak söz konusu bu dezavantajlı vatandaşlarımızın kente adaptasyon sürecinde ciddi 

rol oynayacaktır.  

Yapılan bu çalışmada dezavantajlı gruplara yönelik sayılan bu hizmetlerin sunumundaki temel aktörün ise yerel yönetimler 

olduğu anlaşılmaktadır. Yerel yönetimlerin gerek mevzuat hükümleri gerekse varlık nedenleri dikkate alındığında 

dezavantajlı grupları kent hayatına katmada başlıca aktör olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak dezavantajlı grupların kent hayatına katılmasında en önemli sorumluluğun yerel yönetimlere düştüğü 

anlaşılmaktadır. Dezavantajlı gruplara yönelik politika geliştirilmesi hem anayasada yer alan ‘Sosyal Devlet’ ilkesinin bir 

sonucu hem de yerel yönetimlerle ilgili mevzuat hükümlerinin bir gereğidir. Bu kapsamda yerel yöneticilerin gerekli 

hassasiyeti göstermesi ve belediye çalışanlarına da aynı hassasiyeti kazandırması için çalışmalar yapması gerekmektedir. 

Netice itibariyle dezavantajlı grupların kentsel hayata kazandırılması ve kente dair aidiyet hislerinin geliştirilmesi, onların 

kent hayatına hatta üretime bile katılmasına zemin hazırlayacaktır. Bütün bunlardan dolayı yerel yönetimlerin dezavantajlı 

gruplara yönelik özel politikalar üretmesi, mümkünse onlarla ilgili bir birim oluşturması bir gereklilik olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
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ÖZET 

20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek artan etkin ve verimli yönetim ile yönetilenler ile kamu 

kurumları arasında aktif bir iletişim doğurmuştur. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal 

refah politikalarını benimsemesi ile birçok kurum sosyal ve ekonomik hayatı geliştirmeye yönelik olarak 

programlar, projeler ve kurslar düzenlemeye başlamışlardır.Bu kapsamda KOSGEB girişimcilik eğitim 

faaliyetleri, kendi uhdesindeki faaliyet birimleri, ulusal veya uluslararası projeler, kamu 

kurum/kuruluşları tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile yükseköğretim veya 

ortaöğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen KOSGEB tarafından onaylanan 

girişimcilik derslerini içermektedir. 

Yeni yönetişim ve belediyecilik anlayışıyla birlikte belediyeler toplumun refah düzeyinin artırılması ve 

ekonomik hayatın iyileştirilmesine yönelik olarak yerel politikalar geliştirmeye başlamışlardır.  KOSGEB 

ile belediyeler ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesi için birlikte uygulamalı girişimcilik eğitimleri 

düzenlemektedirler.Bu bağlamda çalışmamızda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı 

ile Ankara ilindeki belediyelerin ortaklaşa düzenlediği girişimcilik eğitimleri incelenmiştir. 

Çalışma verileri KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın veri tabanından 

elde edilmiştir. 2010 yılından beri Ankara ili içerisindeki belediyeler ile KOSGEB arasında ortak olarak 

düzenlenen girişimcilik eğitimlerinde katılımcıların cinsiyeti, eğitim durumu, düzenlenen kurs sayısı, 

katılım sayısı, düzenleyen ilçeler, girişimcilik eğitiminden sonra açılan işletmelerin sektörleri ve 
işletmelerin yararlandıkları destek tutarları incelenmiştir. Sonuçta düzenlenen eğitime 9714 kişinin 

katıldığı, katılımcıların %42,27’sini erkek ve %57,73’ünün kadın olduğu, en fazla kursun (63 kurs) 

Sincan Belediyesince açıldığı ve en yüksek katılımın (1943 katılımcı) Sincan Belediyesince açılan 

kurslarda gerçekleştiği, girişimcilik eğitimi alanlara toplam 7.846.266 TL destek sağlandığı anlaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: KOSGEB, Girişimcilik Eğitimi, Yerel Yönetimler. 

ABSTRACT 

Since the second half of the 20th century, increasingly effective and efficient management has led to an 
active communication of government institutions. Moreover, with the adoption of social welfare policies 
of public institutions and organizations, many institutions have started to organize programs, projects and 
courses to develop social and economic life. Inthiscontext, KOSGEB entrepreneurship training activities 
include the entrepreneurial courses approved by KOSGEB given by the activity units of its own country, 
national orinternational projects, applied entrepreneurship trainings organized by public institutions / 
organizations and the formal education provided by higher education or secondary education institutions. 

With new governance and municipalism, municipalities have begun to develop local policies to improve 
the welfare of the community and improve the economic life. With KOSGEB, municipalities organize 
practical entrepreneurship trainings for the development of economic and social life.In this context, we 
have examined entrepreneurship trainings jointly organized by the Small and Medium Sized Enterprises 
Development Authority and the municipalities in Ankara province. 

The data were obtained from KOSGEB's database of the Directorate of Strategy Development and 
Financial Services. The gender, educational status, number of courses, number of participants, regulating 
districts, sectors opened after entrepreneurship training, and the amount of support that businesses benefit 
from have been examined in the entrepreneurship trainings organized jointly between municipalities in 
Ankara and KOSGEB since 2010.The main findings indicate that  9714 participants joined the trainings, 
42.27% of them male and 57.73% female, the most number of courses (63 courses) opened by Sincan 
Municipality and the high estparticipation (1943 participants) in Sincan Municipality, a total of 7.846.266 
TL has been provided to entrepreneurship participants. 

Key Words: KOSGEB, Entrepreneurship Training, Local Managements 
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1. GİRİŞ 

Bilgiye ulaşma olanaklarının artması ve gelişen bilgi ile birlikte girişimcilerin iş kurma arzularında son yüzyılda ciddi 

oranda artış gözlenmiştir. Gelişen bu girişimcilik oluşumları ile birlikte zamanla doğru ve yanlış bilgileri içeren bir 

girişimcilik kültürü oluşmuştur. Bu kültürün daha sağlıklı işlemesi adına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme Başkanlığı  (KOSGEB) , Belediyeler, Türkiye İş Kurumu, Sivil Toplum Örgütleri tarafından çeşitli 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (UGE) verilmektedir. Girişimcilik eğitimleri ile girişimcilere girişimcilik 

kültürünün aşılanması ve işletmecilik anlayışının ve piyasa şartlarına göre karar alma yeteneğinin oluşturulması 

amaçlandığı görülmektedir. 

Bu çalışmada 1990 yılından beri değişen ve gelişen dünyanın dinamiklerine ayak uydurarak Türk küçük ve orta ölçekli 

işletme (KOBİ)’lerine imalat ve hizmet sektörü başta olmak üzere birçok alanda hizmet vermekte ve yurtdışındaki 

birçok ülkeye ise rol model olan KOSGEB ile Belediyeler arasında Ankara ili ölçeğinde düzenlenen UGE’ler 

incelenecektir. 

 

2. KOSGEB 

Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KÜSGET) ve Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM)’in bir çatı altında 

birleşerek daha kapsamlı, ülke genelinde sürekli ve yaygın hizmetler verebilecek bir yapıya kavuşturulması amacıyla, 

3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun” 

hazırlanmış ve 20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda 

KOSGEB’in kuruluş amacı; gelişen ve değişen dünyanın iç ve dış dinamiklerine uyum yeteneğini sağlamak, 

KOBİ’lerin iç ve dış piyasada rekabet yeteneklerini artırmak, organizasyon yapılarını geliştirmek, kamu ve özel 

sektörlerdeki paydaşlarla işbirliğini geliştirerek KOBİ’lerin AR-GE faaliyetlerini geliştirmelerini saplamak, KOBİ’lere 

üretim sağladıkları malzemeler ile ilgili olarak test-analiz yapma imkânı sağlamak olarak tanımlanmıştır (KOSGEB 
Kuruluş Kanunu, 1990). 

KOSGEB, 2009 yılına kadar, hedef sektör olarak imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermiştir. Ancak imalat sanayisi 

dışındaki sektörlerdeki gelişmelerde göz önüne alınarak 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5891 sayılı 

Kanun ile hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ'ler de KOSGEB hedef kitlesine dâhil edilmiştir (KOSGEB, Değişiklik 

Kanunu, 2009). Bu kanunla KOSGEB hedef kitlesi; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler olarak belirlenmiştir. 

15.06.2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 

oluşturulan 11 destek programı ve Teminat Giderleri Desteği ile KOBİ’ler ve girişimciler desteklenmektedir. Destek 

programları, KOSGEB icra Komitesi tarafından onaylanmaktadır (KOSGEB, Destek Programları, 2010). 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede iş kurmak isteyen girişimcilere yardımcı olmak, girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması, işletme süreçlerinde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik KOSGEB tarafından yürütülen 

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Projelere yönelik, KOSGEB onaylı Kamu Kurum ve Kuruluşları, yükseköğretim ve 

ortaöğretim kurumları tarafından yürütülen en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. 

KOBİ ve girişimcilerin daha etkin ve verimli faaliyet göstermeleri amacıyla İŞ-KUR, Belediye, Sivil Toplum Örgütleri 

gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yaklaşık olarak 217 bin girişimci adayına 'Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi' verilmiştir (KOSGEB Faaliyet Raporu, 2017:2). 

 

3. BELEDİYE 

1982 Anayasasının 127. Maddesinde Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda belediyeler 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nda belirtilen görev ve yetki alanları içerisinde mücavir alanlarını kapsayan yerlerde faaliyet gösterirler. 

Belediyelerin yetkili organları ise Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile birlikte belediyelere kentsel altyapı, sosyal hayatın gelişimi, çevre sağlığı, kültürel ve 

ekonomik hayatın entegrasyonu ile ilgili birçok yetki ve sorumluluk yüklemiştir. Aynı kanunun 14.maddesinde 
“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır”, hükmü gereğince yasa koyucu belediye organlarına ekonomik ve sosyal hayatın 

geliştirilmesi için sorumluluk yüklemiştir. 

Bu kapsamda belediyeler birçok kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile protokol yaparak meslek 

edinme kursları, girişimcilik eğitimleri düzenlemektedirler. Bununla birlikte belediyeler ekonomik ve sosyal hayatın 

şekillendirilmesinde aktif bir rol oynamaktadırlar.  
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Bu amaçla belediyeler ile KOSGEB arasından etkili ve verimli bir şekilde uygulamalı girişimcilik eğitimleri 

düzenlenerek girişimcilerin ekonomik hayata katılımlarına katalizör etki yaratmakta olup toplumsal çarpanı tüm 

toplumu kapsayacak şekilde etki oluşturmaktadır. 

 

4. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ 

Bu araştırmaya konu olan veriler KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın veri 
tabanından elde edilmiştir. Araştırmada 2010 yılından beri Ankara ili içerisindeki belediyeler ile KOSGEB arasında 

ortak olarak düzenlenen girişimcilik eğitimlerinde katılımcıların cinsiyeti, eğitim durumu, düzenlenen kurs sayısı, 

katılım sayısı, düzenleyen ilçeler, girişimcilik eğitiminden sonra açılan işletmelerin sektörleri ve işletmelerin 

yararlandıkları destek miktarları incelenmiştir. 

Bu kapsamda yukarıdaki veriler ışığında 2010 yılından beri KOSGEB ile Belediyeler arasından yapılan girişimcilik 

eğitimlerine katılan kişilerin cinsiyet ve eğitim ile eğitim sonrasında girişimcilik eğitimi alan kişilerin ne kadarının 

ekonomiye ve sosyal hayata geri katılım sağladığı araştırılmıştır. 

Tablo 1’de, 2010 yılından beri Ankara ilinde belediyeler tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi 

katılımcılarının eğitim durumları ile ilgili sayısal veriler verilmiştir. Buna göre, en çok katılım %30,74(2968 kişi) ile 

ilkokul/ilköğretim düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunu %29,21 ile Lise/Ortaöğretim (2837 kişi) ve %27,39 ile (2661 kişi) 

Lisans mezunları takip etmiştir. En düşük katılımın % 0,15 ile doktora mezunları düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu 

durumda Ankara Belediyelerince düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katılım eğitim düzeyi daha düşük olanlarda daha 

yüksek oranda gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. Ankara İlinde Belediyeler Tarafından Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik  
Eğitimine Katılanların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu Girişimci Sayısı % 

Doktora 15 0,15 

İlkokul/İlköğretim 2986 30,74 

Lisans 2661 27,39 

Lise/Ortaöğretim 2837 29,21 

Meslek Lisesi 105 1,08 

Okur Yazar 6 0,06 

Ön Lisans 866 8,91 

Yüksek Lisans 238 2,45 

TOPLAM 9.714 100,00 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de  2010 yılından beri Ankara ilinde belediyeler tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi 

katılımcılarının cinsiyet durumları ile ilgili sayısal veriler verilmiştir. Buna göre, 4106 adet girişimci (% 42,27)  erkek, 
5608 adet girişimci (% 57,73)  kadın olduğu görülmektedir. Bu durumda kadınlar bu tür eğitimlere erkeklerden daha 

fazla ilgi göstermektedirler. 

Tablo 2. Ankara İlinde Belediyeler Tarafından Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik  
              Eğitimi Katılımcılarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Girişimci Sayısı % 

Erkek 4.106 42,27 

Kadın 5.608 57,73 

TOPLAM 9.714 100,00 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 3’de ise, 2010 yılından beri Ankara ilinde belediyeler tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 

ilçeler bazında kurs ve katılımcı sayısı bakımından dağılımına ilişkin sayısal veriler verilmiştir. Ankara içerisinde en 
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çok girişimcilik eğitimi düzenleyen ilçe 63 adet kurs ile (%18,05) Sincan ilçesi olmuştur. Sincan ilçesini sırasıyla 51 
adet kurs ile (%14,61) Keçiören,  45 adet kurs ile (%12,89) Polatlı ve 41 adet girişimcilik kursu ile (%11,74) Çankaya 

ilçesi takip etmiştir. Bu ilçeleri Ankara ilinde en çok girişimcilik kursu düzenleyen ilk dört ilçe içerisinde yer 

almaktadır. Ankara ilinde belediyeler tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden yararlanan girişimci 

sayısı ile ilgili veriler incelendiğinde ise 1943 adet girişimci sayısı (%20,0) ile Sincan ilçesi en çok girişimciye eğitim 

veren ilçe olmuştur. Sincan ilçesini sırasıyla 1379 adet girişimci sayısı (%14,20) Keçiören, 1259 adet girişimci sayısı ile 

(%12,96) Polatlı, 1043 adet girişimci sayısı ile (%10,73) Çankaya ilçesi takip etmiştir. Bu ilçeleri Ankara ilinde 
girişimcilik kursuna en çok karılımın sağlandığı ilçeler olmuştur. Bu durumda Sincan Belediyesi hem açtığı kurs sayısı 

ve katılımcı sayısı bakımından girişimcilik eğitiminde en başarılı ilçe olmuştur.  

Tablo 3. Ankara İlinde Belediyeler Tarafından Düzenlenen Uygulamalı  
Girişimcilik Eğitimlerinin İlçeler Bazında Dağılımı 

İlçe Kurs Sayısı % Girişimci 

Sayısı 
% 

Akyurt 20 5,73 591 6,08 

Altındağ 1 0,29 25 0,26 

Ayaş 3 0,86 70 0,72 

Beypazarı 20 5,73 583 6,00 

Çankaya 41 11,75 1.043 10,74 

Çubuk 12 3,44 337 3,47 

Elmadağ 11 3,15 330 3,40 

Etimesgut 13 3,72 385 3,96 

Evren 1 0,29 30 0,31 

Haymana 1 0,29 30 0,31 

Keçiören 51 14,61 1379 14,20 

Kızılcahamam 4 1,15 117 1,20 

Mamak 26 7,45 697 7,18 

Nallıhan 5 1,43 121 1,25 

Polatlı 45 12,89 1259 12,96 

Sincan 63 18,05 1943 20,00 

Yenimahalle 32 9,17 774 7,97 

Toplam 349 100,00 9714 100,00 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 4’de, 2012 yılından beri Ankara ilinde belediyeler tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi 

sonrasında işini kuran girişimci/sektör dağılımı ile ilgili sayısal veriler verilmiştir. Girişimcilik eğitimi sonrasında 340 

farklı girişimci işletmesini açmış olduğu görülmektedir. Girişimcilerin en çok işletme açtığı sektör 117 adet işletme 

(%34,41) ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü olmuştur. Bu 
sektörü 56 adet işletme ile (%16,47) diğer hizmet faaliyetleri sektörü, 55 adet işletme ile (%16,18) imalat sektörü, 45 

adet işletme ile (%13,24)  konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü takip etmiştir. 
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Tablo 4. Ankara İlinde Belediyeler Tarafından Düzenlenen Uygulamalı  
Girişimcilik Eğitimi Sonrasında İşini Kuran Girişimci Dağılımı 

Sektörler Desteklenen Firma Sayısı % 

Bilgi ve İletişim 8 2,35 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 56 16,47 

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 21 6,18 

İmalat 55 16,18 

İnşaat 12 3,53 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 45 13,24 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 26 7,65 

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının 

ve Motosikletlerin Onarımı 
117 34,41 

TOPLAM 340 100,00 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

2012 yılından beri Ankara ilinde belediyeler tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında işini 

kuran girişimcilerin yararlandıkları destek miktarları dağılımı ile ilgili sayısal veriler Tablo 5’de verildiği gibi 

gerçekleşmiştir. Uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında işini kuran girişimcilerden KOSGEB desteklerinden en çok 

yararlanan sektör toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü (%31,24) 

olmuştur. Bu sektörü diğer hizmet faaliyetleri sektörü (%18,66) ve  imalat sektörü (%17,75)  takip etmiştir. 

Tablo 5. Ankara İlinde Belediyeler Tarafından Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  
Sonrasında İşini Kuran Girişimcilerin Yararlandıkları Destek Tutarları 

Sektörler Yararlanılan Destek Tutarları ( TL) Oran (%) 

Bilgi ve İletişim 168.447 2,15 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 1.464.350 18,66 

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 411.011 5,24 

İmalat 1.392.372 17,75 

İnşaat 285.767 3,64 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 1.163.586 14,83 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 509.594 6,49 

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 
Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 

2.451.138 31,24 

TOPLAM 7.846.266 100,00 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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SONUÇ 

Belediyeler 5393 sayılı belediye kanunu ile yüklenen görev tanımları ile gelişen ve değişen yapılarıyla ekonomik ve 

sosyal hayatın gelişimi ve hemşerilerinin ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol oynamalarında gayret göstermektedir. 

KOSGEB ise 3624 sayılı kuruluş kanunu ile yüklenen görev tanımları ile girişimcilere ve start-up’lara iş dünyasına 

adım atmalarında yardımcı olmakta ve bu kapsamda bu kişilere girişimcilik eğitimleri vermektedir. 

Araştırma kapsamına giren girişimcilik eğitimine katılanların üçte ikilik kısmının eğitim düzeyinin lise ve altı düzeyde 

üçte birlik kısmının eğitim düzeyinin ise ön lisans ve üstü seviyede olduğu ve katılımcıların yarıdan fazlasının ise kadın 

aday olduğu tespit edilmiştir. Belediyelerin girişimcilik eğitim verdikleri kurs sayıları ve yararlanan katılım sayıları 

incelendiğinde Sincan, Keçiören ve Polatlı ilçelerinin girişimcilik kültürü açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu 

görülmektedir. Uygulamalı girişimcilik eğitim alanlardan 340 girişimcinin işletmesini açtığı görülmektedir. Girişimciler 

daha çok toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, imalat ve diğer hizmet 

faaliyetleri sektörlerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede uygulamalı girişimcilik eğitimleri 
sonrasında işletmesini açan 340 girişimcinin ülke ekonomisine ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlamış 

bulunmaktadır. Girişimcilik eğitimlerinden sonra girişimcilerin açtıkları işletmelere sağlanan destekler açısından 

bakıldığında en çok desteğin sırasıyla  toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, 

diğer hizmet faaliyetleri ve imalat sektörlerinde gerçekleştiği görülmüştür.. 

Araştırma sonucunda; Ankara ilinin artan genç nüfus ve dinamik ekonomik yapısı göz önüne alındığında KOSGEB ile 
Ankara ilindeki Belediyelerin ortak olarak düzenledikleri kurs ve ulaştıkları katılımcı sayıları düşük seviyede kaldığı 

görülmektedir. İki kurum arasındaki işbirliğinin gelecekte daha etkin bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Nüfus hareketlerinin bir ülkenin sınırlarını aşarak yeni bir coğrafi mekâna yönelmesi olarak uluslararası göç, 

sosyal, ekonomik ve kültürel tüm öğeleri beraberinde taşıyarak kentlerin toplumsal ve fiziksel yapılarını 

önemli ölçüde değiştirmekte ve kentlerin hızla büyümesi nedeniyle yeni sorunsal alanlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu tarz bir büyümenin kontrol edilmesi ve yönetilmesi için gelen göçlerin kent içerisinde sindirilmesi, 

ekonomik (barınma ve istihdam), güvenlik ve uyum konusunda gerekli adımların atılması gerekmektedir.  

Uluslararası göç olgusu, özellikle Suriyeli mülteci akını sebebiyle Türkiye’de önemli bir gündem maddesini 

oluşturmaya devam ederken bu konu yerel yönetimleri de daha fazla ilgilendiren bir hal almaktadır. Özellikle 

sınır bölgesinde yer alan illerde göç yönetim sürecinde sıkıntılar yaşanmakta ve sorunların çözümü için halka 

en yakın yönetimi birimi olan yerel yönetimlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Geçici koruma 

kapsamında aldığı Suriyeli sayısının nüfusa oranı açısından ülkemizde ilk beş kent arasında yer alan Mardin, 

genel tespitler açısından çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde merkezi ve yerel 

yönetimler, ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları gibi aktörlerin göç süreçlerine ilişkin yönetim ve 
politikalarına kısaca değindikten sonra Suriyeli mültecilere yönelik Mardin Büyükşehir ve bağlı ilçelerdeki 

belediyelerin yürüttüğü çalışmalar, karşılaşılan sorun ve engeller (mevzuat, bürokrasi vd.) konusunda genel 

tespitler yaparak göçlerle ilgili süreçlerin doğru yönetilmesi konusunda öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Göç, Suriyeli Mülteciler, Yerel Yönetimler, Mardin. 

 

ABSTRACT 

Population movements as the new geographical space orientation beyond the borders of a country's 
international migration, social, economic and cultural all items change by moving to the city of social and 
significant physical structures in together and are emerging problematic areas due to rapid growth of cities.  
In order to control and manage such a growth, necessary steps must be taken in order to digest incoming 
immigration, economic (housing and employment), security and harmony. 

International migration, particularly while continuing to build the influx of Syrian refugees in Turkey due to 
an important agenda item, the more this issue is a state interest to local governments. Particularly in the 
border regions, there are many problems in migration management and important tasks and responsibilities 
fall into the local governments which are the closest administrative unit to solve the problems. Mardin, which 
is one of the top five cities in our country in terms of the ratio of the Syrian population to the population it 
obtained under temporary protection, has been determined as a study area in terms of general determinations. 
In this study, we will examine the problems, problems and obstacles (legislation, bureaucracy etc.) that are 
carried out by the municipal municipalities and the municipal municipalities in relation to the Syrian refugees 
after briefly mentioning the management and policies of the immigration processes of the actors such as 
central and local governments, national and international NGOs in our country and tried to develop 
suggestions on correct management of migration related processes by making general determinations. 

Key Words: Migration, International Migration, Syrian Refugee, Local Governments, Mardin. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde başta savaşlar, iç karışıklıklar, şiddet, işsizlik ve daha iyi bir yaşam için kendi bulunduğu toprakları terk ederek 
başka ülke topraklarında mülteci konumuna geçen milyonlarca insan bulunmaktadır.  Ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafi ve 

siyasi konumu nedeniyle hem yerleşmek ve hem de transit geçiş yapmak üzere her yıl binlerce insanın göçüne maruz 

kalmaktadır. Özellikle 2011 yılının başlarında patlak veren Suriye iç savaşı nedeniyle şimdiye kadar 3.5 milyonun üzerinde 
Suriyeli ülkemize sığınmaya çalışmıştır. Her geçen gün sayısı giderek artan mülteciler ekonomik ve sosyo- kültürel 
anlamda birçok etkiye neden olmakta ve ortaya çıkan sorunlara yönelik yeni kamu politikalarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Önümüzdeki kısa ve uzun zaman dilimleri içinde sayıları ve kalış süreleri kestirilemeyen Suriyelilerin iaşe,  
eğitim, sağlık, barınma dışında istihdam ve vatandaşlık vb. birçok konuda taleplerinin karşılanması ve topluma uyumlarının 

sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, mültecilerin idaresi ile ilgili politikaları yönlendiren merkezi hükümet olsa da 

yerel düzeyde uygulanacak politikaların da önemi giderek artmakta ve zorunlu hale gelmektedir. 

Uluslararası göç bağlamında, ülkemize gelen göçmenlerin en çok etkilediği kurumların başında yerel yönetimler 

gelmektedir. Yerel yönetimler, bu davetsiz misafirler için istihdam, barınma, temel insani ihtiyaçlar ve sağlık, eğitim, 

sosyal yaşam ve kültür gibi alanlardaki ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayamadığında yerelde ciddi uyumsuzluklar, 
çatışmalar yaşanmaktadır. Bu sebeple, ülkemizin hemen her kentine yerleşen Suriyelilerin topluma ve bulundukları 

kentlere ayak uydurabilmeleri için merkezi, yerel ve sivil toplum kuruluşları (STK)’nın yönetişim mantığı içerisinde 

işbirliği ve eşgüdümü gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada, göç ve göçe ilişkin kavramlara değinildikten sonra 

uluslararası göç ve mültecilik bağlamında dünyada, ülkemizdeki göç yönetimi konusunda yerel yönetimlerin, STK ve diğer 

kurum ve kuruluşların rolüne değinilmekte ve Mardin’deki mülteciler örneğinden yola çıkarak başta belediyeler olmak 

üzere yerel dinamiklerin izlediği politikalara ilişkin tespitler yapılmaya çalışılmaktadır. 

 

2. KAVRAMSAL OLARAK GÖÇ 

Canlı varlıkların mekândaki yer değiştirmeleri olarak göç, durağan olmayan, farklı toplumsal yapılarda farklı biçim ve 

içerikte gerçekleşen, farklı bağlamlarda ela alınan ve birçok bilim dalının (ekoloji, coğrafya, siyaset, ekonomi vb.) içinde 

vuku bulan bir olgudur. Göç olgusunun birçok bilim dalını ilgilendirmesi onu çok boyutlu ve tanımlanması zor bir kavram 

hale getirmektedir (Oris, 2003:208; Akşit, 1998:67; Gündüz ve Yetim, 1997:110 İçduygu ve Ünalan, 1998:38). Literatürde 

nedenleri, türleri ve tarihsel süreç içerisindeki yeri açısından çeşitli yazarlar tarafından farklı şekillerde göç tanımları 
yapılmıştır. Faist (2003:41), Lee (1966:47-57) ve Özer, (2004:11) gibi yazarlar göçün demografik bir nüfus hareketi 

özelliği üzerinde dururken Gündüz ve Yetim (1997:110), İçduygu ve Ünalan (1998:38), Karpat (2013:71), Keleş (1998:58), 
Tekeli ve Erder  (1978:62) gibi yazarlar da coğrafi mekân değişikliğini ön plana çıkartmışlardır. Göç olgusuna mekan 

açısından bakmak, yerini göç eyleminin kendisine ve oluşturan etkene bakmaya terk etmiştir. 

Genel olarak iç göçler açısından göç olgusuna bakan Akkayan göçü, “kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını 

veya bir parçasını geçirmek üzere, tamamen veya geçici bir süre için bir iskan ünitesinden (şehir, köy gibi) diğerine 

yerleşmek kaydıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayı” olarak tanımlar (Akkayan, 1979:21). Marshall, “bireylerin ya da 

grupların sembolik veya siyasal sınırların ötesine yeni yerleşim alanlarına doğru kalıcı hareketleri” olarak tanımlamaktadır 

(Marshall, 1999:685). Şimşek ise, “kişilerin ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerle yaşadıkları mekânları geçici veya 

sürekli olarak terk edip diğer bölge veya ülkelere gitmesi” olarak tanımlamakta ve olaya nedenler üzerinden bakmaktadır 
(Şimşek, 2006:78). Tüm bu tanımları içine alarak genel bir göç tanımı yapan Yalçın ise, “ ekonomik, siyasi, ekolojik veya 

bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli yerleşim 

hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketi” olarak tanımlamaktadır (Yalçın, 2004:13).  

Göçün nedenleri ve türlerine bağlı olarak çeşitli kavramlar
1 literatüre girmiştir. Bunlardan en önemlileri göçmen, sığınmacı 

ve mülteci kavramlarıdır. Uluslararası düzeyde evrensel olarak kabul edilmiş bir “göçmen” tanımı bulunmamakla birlikte, 

genellikle ekonomik ve diğer sosyal sebeplerle başka bir ülkeden, bir yerden, ya da yöreden hareket eden kişi olarak 

tanımlanır (Papademetriou, 1997-1998:21). Birey göç etme kararını, kendi özgür iradesiyle ve kendileri ve ailelerine ilişkin 

beklentilerini geliştirmek amacıyla isteğe bağlı olarak gerçekleştirmektedir (Aktel ve Kaygısız, 2018:582). 2006 yılında 

çıkarılmış bulunan 5543 sayılı İskân Kanunu madde 3(1) (d) “göçmen”i, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, 

yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunan” kişiler olarak 

tanımlamaktadır (mevzuat.gov.tr, 2018). Uluslararası Göç Örgütü (İOM) göçmen tanımını yaparken normal ikamet 

yerinden uzaklaşarak başka yöne yapılan hareketliliği esas almaktadır. Bu haraketliliğin kişinin yasal statüsü, hareketin 

                                                           

1     Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), uluslararası göçler bağlamında anayurtlarından ayrılmak zorunda kalan insanları yedi 

farklı statüde takip etmektedir. Bu statüler şunlardır; mülteciler (refugees),  sığınmacılar (asylum-seekers), geri dönenler (returnees), ülke içinde 
yerlerinden edilenler (ınternally displaced persons-IDPs), vatansızlar (stateless persons), ülke içinde yerlerinden edilen ama eve geri dönenler ( IDPs 
who have returned home) ve bu sayılanlara dahil olmayan ancak, BM Ofisi’nin koruma ve/veya yardım faaliyetlerini genişlettiği diğer insanlar olarak 

belirtilmiştir (UNHCR,2009:5). De Tapia ise, mülteciler ve sığınmacılar, sürekli yerleşenler, süreli sözleşmeli işçiler, süreli profesyonel çalışanlar, 

gizli veya yasadışı çalışanlar olarak ayırmaktadır (De Tapia, 2002:17). 
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gönüllü veya istemsiz olup olmadığı, hareketin nedenleri, kalış süresi önem kazanmaktadır (www.iom.int, 2018).  Birleşmiş 

Milletler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) süre için bir yılı esas alırken (King, 2012:7; Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü, 2018:44-45), Faist ise, en az üç aylık bir süreyi esas almaktadır (Faist, 2003:42). Bu nedenle, bireylerin iş 

seyahati, tatil, tedavi, ziyaret vb. amaç için yapılan yer değiştirmeleri göç olarak değerlendirilmemektedir (Akkayan, 
1979:22). Yine de ne kadar kısa veya ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar kolay ya da ne kadar zor olursa olsun, her göç 

eylemi bir köken, bir varış noktası ve engeller içermekte ve her mesafe bu tanım kapsamına alınmaktadır (Lee, 1966:49). 

Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde mülteci;  

“ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından 

haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istenmeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür 

olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs” olarak tanımlanır (www.unhcr.org, 2018; Papademetriou, 1997; 
Mutluer, 2003; Kınık, 2010). 

Göçmen, göç eden kişinin sosyo-ekonomik nedenlerle isteğe bağlı mekân değişikliği iken mülteci, ülkesinde zulme 

uğrayacağından korkan kişinin zorunlu nedenle güvenli olan bir başka ülkeye göç ederek sığınan (Mutluer, 2003:13), 
sığındığı ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişidir (Kınık, 2010:37).  

Sığınmacı ise, mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu henüz karara bağlanmamış kişiler olarak tanımlanmaktadır. Baskı 

gördüğü için veya baskının hâkim olduğu kendi ülkesinden zülüm korkusuyla kaçarak ulaştığı ülkenin korumasını talep 

etmek veya kendi ülkesine geri dönmek istemeyen kişinin bir ulus, elçilik veya diğer kurum tarafından korunma altına 

alınmasıdır (Papademetriou, 1997-1998:21). Ulusal ve ya uluslararası belgeler çerçevesinde mülteci olmak için başvuruda 

bulunan kişinin ret ve ya kabul için onay bekleme durumudur. Aynı zamanda, henüz başvuru yapmamış veya başvurusu 

hakkında cevap bekleyen kişiler de sığınmacı statüsünde görülmektedir. Sığınmacı olarak görülen bir kişinin başvurusu 

kabul edilmesi durumunda sığınmacılıktan mülteci durumuna geçer. Mülteci ve sığınmacıyı göçmen olarak 

adlandırabilmekle birlikte her göçmen kişiyi sığınmacı ve mülteci olarak tanımlamak mümkün değildir.  

 

3. GÖÇ NEDENLERİ VE TÜRLERİ 

Uluslararası göç literatüründe sıklıkla karşılaşılan göç nedenlerini Castles ve Miller, dört ana başlık altında 

değerlendirmektedir (Castles ve Miller, 2008:14); Kapitalizmin devresel krizleri, bölgeler arası gelir farklılıkları, 

ülkelerarası farklı demografik özellikler ve küresel olarak yeniden yapılanmaya zorlanan ekonomilerdir. Laczko ve  Anich 
ise, küresel ekonomik faktörlere ek olarak az gelişmiş ülkelerdeki zayıf yönetim/yönetişime bağlı olarak kamu 

hizmetlerinin yetersizliği,  uluslararası ağlar, savaş ve doğal felaketler ve gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerdeki nüfusun artış 

ve azalış oranlarının istihdam üzerindeki etkileri şeklinde sıralamaktadır (Laczko ve Anich, 2013:31-33). Arsenault ise, 
ekonomik (ekonomik koşulların yetersizliği, işsizlik, yoksulluk, daha iyi bir gelir düzeyine sahip olma veya iyi bir iş 

edinme isteği); siyasal (savaş, darbe ve istilalar, dini, politik sebeplerden kaynaklanan zulüm vb. durumlardan, suç işlendiği 

için haklarında yapılan kovuşturmalardan kaçma, işlenen suçtan dolayı cezalandırma korkusu, köleleştirme ve siyasi 

anlaşmalar), sosyal (daha önce göç etmiş kişilerin aile ve arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelme isteği; kişilerin daha fazla 

özgür olma isteği, aşırı nüfus oranı) ve çevresel (depremler, tsunami gibi doğal felaketler, sel, heyelan, aşırı veya uzun 

sürekli kuraklık, kötü iklim koşulları ve ani iklim değişiklileri) nedenler olarak sıralamıştır (Arsenault, 2011:6-11). 

Literatürde “nedenleri” “mekânsal”, “gidilen yer”, “göç etme kararı”, “statüsü”, ” süresi”, “amacı” vb. birçok açıdan 
sınıflandırmalar yapılmaktadır (İçduygu ve Ünalan, 1998, Deniz, 2014; Toksöz, 2006; Yalçın, 2004; Tümertekin ve Özgüç, 
1998; Çiçekli ve Demir, 2013). En yaygın göç çeşitleri olarak; ‘sürekli yerleşimciler, geçici sözleşmeli işçiler, geçici 

meslek misafirler, gizli ya da illegal işçiler, sığınma hakkı arayanlar ve mülteciler’ şeklinde ayrılmıştır (Faist, 2003:47). 
William Petersen, göçleri insanlığın ilkel dönemleri ilişkilendirerek itici faktörlerin etkili olduğu ilkel göç; sosyo-ekonomik 
ve kültürel olarak toplumun zorunlu unsurlarından kaynaklanan zorlama göç; 19. yüzyıldan itibaren sanayileşme ve 

aydınlanmaya paralel gerçekleşen bireyin ön planda olduğu serbest ve kitlesel göç olarak ayırmaktadır (Yalçın, 2004:14-
16). Göçler genelde gönüllülük temeline dayanmaktadır. Ancak insanın yaşadığı çevrenin koşulları onun yaşamını 

zorlamaya başladığında zorunlu hale kolaylıkla dönüşebilmektedir (Kaypak ve Bimay, 2016-a:88). 

Gidilen yer açısından göç, bir ülke içinde meydana gelmişse “iç göç”, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılmışsa “dış göç 

veya uluslararası göç” adı verilir (Kaypak ve Bimay, 2016-b:432). İç göçlerin birçok sebebi olmasına rağmen ülkemizde 

yaşanan iç göçlerin sebebi yapısal değişimlerdir. Sanayileşme süreci, kır-kent dengesizliği, işgücünün yüksek düzeyde arzı, 

ücret politikalarındaki farklılık, göç veren yerlerin negatif koşulları veya varılan yerdeki olumlu koşullar (Bal, 1999:65) ve 

terör olaylarıdır. Uluslararası göçler ise savaş, iş arzı vb. koşullar nedeniyle bir ülkeden başka bir ülkeye göç edilmesidir . 
Uluslararası göç, geçici ve ya kalıcı kalmak üzere çalışmak veya yerleşmek amacıyla bir ülkenin siyasi sınırlarını aşarak 

başka bir ülkeye doğru olan göç hareketleridir (Lewis, 1982:15; Üner, 1972:77; Yalçın, 2004:19; Bolat, 2013:125). Göç 

veren ve göç alan birimler arasındaki farklı düzeylerdeki fiziksel, ekonomik ve kültürel uzaklık, siyasal anlamda göç 

hareketlerinin kontrolünün belirli olması ve göç edenlerin uyum sorunlarının farklı boyutları gibi noktalar uluslararası göçü  
iç göçten ayıran en önemli yönlerdir (İçduygu ve Ünalan, 1998:39). Uluslararası göç, istikrarsızlaştırma ve halkı tehdit 

etme unsuru gibi devletlerin reaksiyonlarındaki değişikliklerin sebep olduğu çeşitli nedenlerle de ortaya çıkan bir 

http://www.iom.int/
http://www.unhcr.org/
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tanımlamadır (Castels, 1997:273). Uluslararası göçler, genellikle savaş, etnik çatışmalar, iç isyanlar, terör, baskı veya 

zulümden kaçarak hayatlarına devam edebilmek amacıyla başka ülkelere yapılanların yanında, aile birleşimi ve çocuk 

bakımı, evlilik göçü, öğrenci göçü, emeklilik göçü, yüksek vasıflı göç ve beyin göçü, çevresel ve iklim değişikliği göçü, 

mübadele göçü ve insan ticareti ve cinsel sömürü şeklinde de gerçekleşebilmektedir (King, 2012:9). 

Bu çalışmanın konusu edilen Suriyeli göçmenler, genellikle kendi istekleri dışı ve zorunlu nedenlerle (siyasal gerginlik, iç 

savaş, çatışma, şiddet veya terör) kitlesel olarak, kendi ülkesi sınırları dışına çıkarılarak yerinden edilmiş kişiler olarak 
sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla, göç eden kişilerin, yukarıda sayılan birden fazla göç türü içinde yer alması mümkün 

olabildiği gibi; gerçekleşen göç eyleminin de birden fazla nedeni de olabilmektedir.  

 

3. ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE: YÖNETİM VE POLİTİKALAR  

Dünya, her geçen gün çeşitli nedenlerle yaşadıkları toprakları terk eden insanların sorunları ile yüzleşmekte ve kullanılan 

ifade biçimleri mülteci, sığınmacı, göçmen, misafir vb. olarak değişebilmektedir. Ancak adı ve biçimi ne olursa olsun 

uluslararası göçlerin tümünde dram ve döngüler yaşanmaktadır. Bu sebeple iyi yönetilemeyen bir göç sürecinin sosyo-
ekonomik ve kültürel etkileri çok daha ağır olabilmektedir. Özellikle güvenlik eksenli politikalar ırkçılık söylemlerini 

arttırmakta ve toplumsal uzlaşma kültürünü de yok edebilmektedir. Göçler iyi yönetildiğinde, verimliliği ve uluslararası 

ekonomik sistemin refahını artırabilme kapasitesine sahip olabilmektedir (Aktel ve Kaygısız, 2018:590). Ayrıca iyi 
yönetilen göç süreciyle toplumsal barış sağlanmakta ve beyin göçü sayesinde ekonomik ilerleme gerçekleşebilmektedir. 

Göç yönetimi, sınır ötesine taşan göçleri düzenli şekilde yönetebilmek için devlet kurumlarından oluşan ulusal bir sistemin 
adıdır (Çiçekli, 2009:22; Aktel ve Kaygısız, 2018:583). Bu kavram göçe ilişkin politikaların geliştirilmesi, idari ve yasal 

düzenlemelerin yapılması amacını taşımaktadır (IOM, 2013:36). Ancak birden çok ülkenin egemenlik alanına giren 

uluslararası göç hareketleri, bir güvenlik kaygısının doğmasına ve güvenlik algılarının değişimine, yeni uluslararası göç 

politikalarının geliştirilmesine yol açmıştır. Söz konusu göçlerden kaynaklanan sorunlar yalnızca ulusal çabalar ve 

düzenlemelerle çözüme kavuşturulamadığı için ülkeler arası işbirliğini de zorunlu hale getirmektedir (Kara ve Kara, 
2016:4). Bu sebeple ulusal ve uluslararası göç aktörlerinin göç süreçlerine ilişkin politikaları önem taşımaktadır. 

3.1. Uluslararası Göçlerdeki Eğilimler ve Politikalar 

Göç yeni bir olgu değildir. İlk göçler doğal nedenler ve ekonomik kaygılarla başlamıştır.  Klasik göçler diye bilinen bu göç 

türünde daha varlıklı mekânlara ve ülkelere ve daha uygun koşullara doğru gidilmiştir. Bunu siyasal nedenler takip etmiştir. 

Sosyal ve kültürel ve psikolojik nedenler göçü belirleyen etkenler olarak daha sonraki çağlarda eklenmiştir. Göçler tekil 

başlamış, aile daha sonra göçe eklenmiş, kitle halinde göç ise olağanüstü durumlarda ortaya çıkmıştır. 

Tarihte, toplumların karşı karşıya kaldığı kıtlık, iklim değişikliği, savaş vb. birçok olay nedeniyle mekân hareketliliği 

yaptığı bilinmektedir (McNeill, 1984:3-4). Tarihsel olarak göçler, genellikle kıtlık, iç savaşlar, dinsel ve diğer şiddet 

olayları, soy kırım ve siyasi sürgün gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmakta ve insanlık için çok acılı süreçleri 
içermektedir (İçduygu ve Sirkeci, 1999:260). Eskiden insanlar kuraklık, toprakların verimsizleşmesi, deprem ve olumsuz 

iklim şartları gibi doğa olaylarına karşı güçsüzlüklerinden dolayı göç etmek zorunda kalırken, günümüzde göç büyük 

ölçüde insanlar ve toplumlar arasındaki sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 
uluslararası göç, ne modern öncesi dönemin ne de sömürgecilik ve kapitalizmin ortaya çıkardığı bir kavramdır. 

İnsanoğlunun varoluşu ile başlayan bireysel ve kitlesel hareketlerdir (Castles ve Miller, 2008:7). 

Ancak uluslararası göçler, 16. yüzyılda  “bireyin” ortaya çıktığı Aydınlanma Çağı ve 17. yüzyılda ulus devletlerin ortaya 
çıkmasıyla birlikte modern bir sürece girmiş ve göç sürecinde yeni bir dönemi ortaya çıkartmıştır (Tekeli, 2011:43). Bu 
yeni dönemde ekonomik, siyasal ve sosyal değişimlere bağlı olarak tüm dünyada ulus devletlerarasında mücadele ve 

çatışmalar gerçekleşmekte ve göçler yeni biçimleriyle ortaya çıkmaktadır (Abadan Unat, 2002:252). Kapitalizmin Batı’da 

hâkim olmasıyla birlikte sömürgeciliğin Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde yol açtığı ekonomik, siyasal ve sosyal yıkımlar 

nedeniyle göçlerin yapısında değişmeler ortaya çıkmış ve göçler dünyanın bugünkü nüfus dağılımını, sosyo-ekonomik 
yapısını ve kültürel gelişimini şekillendirerek toplumlar üzerinde kalıcı izler bırakmıştır (Gün, 2011:271).  

Eski çağlarda kıtlık, iklim değişikliği gibi sebeplerle kitlesel göçler yaşanırken, modern dönemde küreselleşme ve siyasal 

süreçlere bağlı olarak ekonomik ve siyasal savaşlar nedeniyle bireysel ve kitlesel göçler ön plana çıkmaktadır. Ekonomik 
ve siyasal çatışmalara bağlı olarak son elli yılda dünya çapında meydana gelen göçler, genel olarak sığınma hareketleri ve 

illegal işçi göçü olarak karşımıza çıkmaktadır (Abadan Unat, 2002:252-253). Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 
çok uluslu devletlerin parçalanmasıyla birlikte ortaya çıkan etnik yapıların kendi aralarındaki siyasi ve ekonomik 
çekişmeleri beraberinde birçok zorunlu ve kitlesel göçü meydana getirmiştir (Çelebi, 2011:13). İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra bağımsızlık savaşı veren birçok Üçüncü Dünya Ülkesinden sığınma hareketleri şeklinde göçler yaşanırken;  eski 
düzenini tekrar kurmaya çalışan Avrupa ülkeleri ise, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden işgücü imkânını karşılamak 

istemiş ve 1950 yılından 1970’lere kadar İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Türkiye'den emek gücü 

alımını gerçekleştirmiştir (Tekin, 1970:1). 1980’li yıllardan itibaren küreselleşmenin ve siyasal mücadelelerin meydana 

getirdiği krizler nedeniyle kitlesel mülteci akımları artmaya devam etmiştir. Soğuk Savaşın başlaması ve 1961 yılında inşa 

edilen Berlin Duvarı’nın çöküşü ile birlikte Doğu Almanya’nın Batıya kayması ve 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği (SSCB)’nin dağılmasıyla birlikte Batı’ya doğru kitlesel göçler yaşanmıştır (Castles ve Miller, 2008:11-15). İran-Irak 
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Savaşı ve İran Devrimi’nden sonra yaşanan baskılardan kaçanların ülkemiz üzerinden yeni bir göç geçiş koridoru açarak 

Doğu’dan Batı’ya doğru yönelmişlerdir. Tüm bu süreçlerin sonucunda uluslararası göçler, küreselleşmiş, hızlanmış, 

farklılaşmış, kadınsallaşmış ve giderek siyasallaşmıştır (Castles ve Miller, 2008:13-14).  

Bugün dünyada dört ana göç koridorundan söz edilebilir. Bunlar (Anich vd., 2013:53); 

•   Kuzey-Kuzey: Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, daha sonra İngiltere’den Avustralya ve Kanada’ya Kore 
Cumhuriyeti ve İngiltere’den Amerika Birleşik Devletleri'ne. 

•  Güney-Güney: Ukrayna’dan Rusya Federasyonu'na ardından Rusya’dan Ukrayna’ya, Bangladeş'den Bhutan'a 
Kazakistan'a Rusya Federasyonu’na ve Afganistan’dan Pakistan’a. 

•  Güney-Kuzey: Meksika’dan ABD’ye, ardından Türkiye’den Almanya’ya ve daha sonra Çin, Filipinler ve 

Hindistan’dan Amerika Birleşik Devletleri'ne. 

•   Kuzey-Güney: Amerika Birleşik Devletleri’nden Meksika ve Güney Afrika’ya, ardından Almanya'dan Türkiye'ye, 

Portekiz'den Brezilya'ya ve İtalya'dan Arjantin'e. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Ekonomik ve Sosyal İşler Nüfus Dairesi tarafından hazırlanan Uluslararası Göç 

Raporu verilerine göre; son elli yıllık dönemde 180 milyondan fazla insanın kitlesel olarak göç ettiği ve 2017 yılında dünya 

üzerinde 257,8 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun % 3,3’ü oranında uluslararası göçmenin bulunduğu belirtilmektedir. 
2000 ile 2017 yılları arasında Asya, diğer bölgelere göre daha fazla uluslararası göçmen almıştır. Asya, bu dönemde 

yaklaşık 30 milyon uluslararası göçmen ağırlarken; Avrupa, 22 milyon göçmen ile söz konusu dönemler arasında en fazla 

ikinci uluslararası göçmen alan bölge olmuştur (International Migration Report, 2017). 

Şekil 1. Yıllara Göre Birleşmiş Milletler Küresel Göç Verileri 

 

 Kaynak: International Migration Report, 2017. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, söz konusu dönemde Kuzey Amerika 17 milyon göçmen, Afrika 10 milyon göçmen alırken; 
Latin Amerika ve Karayipler ve Avusturalya bu dönemde nispeten daha az sayıda göçmen almışlardır. Bu sürekli 

büyümeye rağmen, uluslararası göçmenler, Afrika, Asya ve Latin Amerika ve Karayipler toplam nüfusunun %2’sini veya 
daha azını oluştururken Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya'da uluslararası göçmenler, toplam nüfusun en az %10'unu 
oluşturmaktadır (International Migration Report, 2017:5). 2014 yılına kadar, dünya genelindeki mülteci ve sığınmacıların 

yarısından fazlasını (%55) Afganistan, Somali, Irak ve Sudan gibi iç savaş ve çatışma yaşanan dört ülkeden kaçanlar 

oluşturmuştur (Deutsche Welle, 2013). Bu göçlerin birçoğu, Asya, Afrika ve Ortadoğu coğrafyasından Avrupa Birliği ve 
diğer Batı ülkelerine yapılan göçlerdir. Soğuk Savaş’ın son yıllarında Afganistan’da Sovyet işgaliyle başlayan iç savaşlar 

ve 21. yüzyılın başlarında ABD’nin Afganistan’ı işgali bu ülkeyi dünyanın ana mülteci kaynağı haline getirmiştir (Tunç, 
2015:31). 1980’li yıllardan sonra aynı coğrafyada 1.6 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ve onun 

arkasından İran en fazla mülteci kabul eden ülkelerin başında gelmektedir (UNHCR, 2011:15). 

Bugün dünyadaki her yedi kişiden birinin göçmen olduğu düşünüldüğünde; yaklaşık 1 milyar göçmenin var olduğuna 

tanıklık etmekteyiz (www.iom.int, 2018). Uluslararası göç açısından günümüzde 68.5 milyon insanın yerinden edildiği ve 

bunların 12.5 milyonunu ise Suriyelilerin oluşturduğu göz önüne alındığında, bugün en çok göç veren ülke Suriye iken, göç 

alan ülke ise, 3 milyon 589 bin 384 kişi ile Türkiye olmuştur (UNHCR, 2018; www. goc.gov.tr). 

3.2. Suriye Krizi Bağlamında Dünyada ve Ülkemizde Göçlerin Yönetimi 

Göç olayının ortaya çıkmasıyla başlayan göç yönetimi, genellikle kitlesel göçlerde ve özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş 

nedeniyle ortaya çıkan göç krizinde önem kazanmıştır. 2010 yılı Aralık ayında Tunus’ta başlayan, kısa sürede Arap 

dünyasına yayılan ve  “Arap Baharı”  olarak nitelendirilen halk hareketleri Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve 2011 yılı Mart 

ayında Suriye’ye sıçramış ve iç çatışmalara neden olmuştu. Suriye’de başlayan ve günümüze kadar devam eden iç savaşın 

uluslararası göç tarihi üzerindeki etkisi diğer dönemlerden çok daha farklı olmuştur. Suriye krizinin patlak vermesinin 
ardından BM Mülteci Örgütüne göre, 2017 yılı sonu itibarıyla Dünya genelinde 68,5 milyon kişinin yerinden edilmiştir ve 
bunun 25,4 milyonunu ise, ülkelerinde yaşanan çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk eden mülteciler oluşturmuştur. Bu 
rakamın yarısını ise, Suriyeliler oluşturmaktadır (UNHCR, 2018:3). Suriyelilerin %15’i, kamplarda kalmaktadır; geri kalanı 
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kent ve kırsalda yaşamaktadır (UNHCR, 2015:21) Ne yazık ki, uluslararası yönetimlerin Suriyeli göçmenler konusunda 

yeterli çabayı göstermediği ortaya çıkmıştır. Uluslararası Af Örgütü, bugüne kadar 400 binden fazla insanın hayatını 

kaybettiğini ve bundan çok daha fazlasının yaralandığını ve 5.6 milyon mültecinin dünyanın farklı ülkelerine dağıldığını 
belirtmiştir. Bunların %90’ına yakın bir oranının, komşu ülkelerde bulundukları ifade edilmektedir. 75 binden fazla insanın 
Suriye hükümeti tarafından zorla kayıt altında tutulduğu; 8 binden fazlasının ise, silahlı muhalif gruplar ile kendisini İslam 

Devleti (İD) olarak adlandıran silahlı grup tarafından kaçırıldığı belirtilmektedir (Amnesty International, 2018). Bu sebeple, 
hem ülkemizde, hem dünyada sayıları her gün artan Suriyelilerin dünyada ve ülkemizde hangi politikalar doğrultusunda 

yönetildikleri ve aktörlerin bu süreçlerdeki rolleri onem kazanmaktadır.  

3.3. Dünyada Göçlerin Yönetimi 

Uluslararası göçün bilimsel anlamda kayıt altına alındığı 19. yüzyıl itibarıyla, ulus devletlerin ulusal sınırlarını belirlemek, 

egemenliklerini kendi ulusal sınırları içinde korumak amacıyla, sınır içindekileri “yurttaş”; sınırları geçen kişilerin 

“yabancı” kimlikleri ile kayıt içine alınması ile “pasaport” uygulamalarıyla gerçekleştirilmiştir (İçduygu vd., 2014:13). 
İzleyen yıllarda, uluslararası göç sorunlarını çözmek, bu yönde politikalar geliştirmek üzere, başka küresel kuruluşlar da 

tesis edilmeye çalışılmıştır. Göç sorunu, 20. yüzyılın başlarına kadar ulusal çabalarla yönetilmeye çalışılmıştır. Uluslararası 

küresel kuruluşların ortaya çıkmasıyla birlikte, göç yönetimi şekil değiştirmeye başlamıştır. Başlangıçta Millet Cemiyeti 

gözetim ve denetimi altında “Hükümetlerarası Mülteci Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevi daha çok Almanya ve 

Avusturya’dan kaçanlara yeni yerleşim yerleri bulmak ve onları rehabilite etmektir. Bu oluşumu Birleşmiş Milletler 

Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi takip etmiştir. 1946’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Mülteci Örgütü 

Anayasasını kabul etmiştir. 1951’de Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, yerini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliğine bırakmıştır (IOM, 2004:18; Demirhan ve Aslan, 2015:31). 

Günümüzde uluslararası göçlerin önlenmesi, yönetilmesi ve yaşanan sorunların kısa sürede çözülmesi için devletlerin 

ulusal yapılarından farklı olarak birçok uluslararası kuruluş bulunmaktadır. Bunların başında, International Migration 
Research Centre (IMRC) ve International Organization for Migration ( IOM) gelmektedir. Bölgedeki öncü kuruluşlardan 

biri olarak IOM, yerinden edilmiş kişilere doğrudan destek sağlar ve insani yardım ortakları arasında yardım çabalarını 

eşgüdümlemeye yardımcı olur. Bugün IOM, IOM'un göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarına hitap etmesini ve hükümet 

kurumları, BM ajansları ile işbirliği yolunu geliştirmek için iki yıllık bir strateji ve pratik bir araç olan “IOM Türkiye Göç 

Krizleri Operasyonel Çerçevesi (MCOF) 2018-2019” u yayınladı.  Krizlere daha iyi hazırlanıp yanıt vermek için sivil 

toplum örgütleri, MCOF, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (DGMM), Göç İdaresi Stratejisi, Bölgesel Mülteci Müdahale ve 

Esneklik Planı (3RP) ve İnsani Müdahale Planı (İKP) ile ortak bir platform oluşturmaya çalışmıştır (IOM, 2018). 

Göç sorunu ve buna devletler üstü politika üreten küresel kuruluşlar içinde Türkiye’yi de doğrudan etkilemesi bakımından 

Avrupa Birliği (AB) önemli bir yer tutmaktadır.  Avrupa Birliği, kurulduğu andan tarihten itibaren demokratik siyasal 
yapıları ve ekonomik gelişme açısından uluslararası göçlerin yönetilmesinde önemli bir konuma sahiptir. AB’nin göç ile 

ilgili politikalarını üç döneme ayırabiliriz. İlk dönem, 1975’lere kadar olan dönemde İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok 

genç insanın hayatını kaybetmesi ve Almanya, Fransa, Belçika gibi birçok ülkenin iş sektörlerinde ortaya çıkan emek 

açığının ucuz işgücü için güney Avrupa, Türkiye ve Kuzey Afrika’dan işçi kabul etmesiyle başlamıştır (Koçak ve Gündüz, 
2016: 68). Bu süreç, 1970’lerde OPEC’in uyguladığı petrol ambargosu, küresel durgunluk ve 1973’te ortaya çıkan petrol 

krizinin ardından paradigma değişikliği geçirmiş ve 1975’te Roma Zirvesi’nde üye devletlerin içişleri ve adalet 

bakanlarının katılımıyla oluşturulan ve amacı sivil havacılık güvenliği, nükleer güvenlik ile terörizm konularını görüşmek 

olan “Trevi Grup” adlı örgütün kurulmasıyla yeni döneme girilmiştir (ORSAM, 2012:12-13). AB, bir yandan günden güne 

sınırları kaldırılmış, ekonomik bakımdan bütünleşmiş bir Avrupa için üye ülke vatandaşlarının birlik içinde serbest 

dolaşımını “Schengen”  vb. antlaşmalarla sağlamaya çalışırken, diğer yandan 1970’li yıllara kadar göç etmiş olanları AB 
toplumuyla bütünleştirme yönünde olumlu adımlar atmıştır (Demirhan ve Aslan, 2015:32). 

İkinci dönem olarak, 1980’li yıllardan sonra ortak pazar kurma arayışlarının ortaya çıkmasıdır. Ortak Pazar’ın 

oluşturulmasıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçişkenlik artmış, göçmenler açısından girişimlerin hukuki niteliğe 

büründürülmesi gerekmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, hükümetler arası bir organ olarak Avrupa’da ortaya çıkan 

Uluslararası Göç Örgütü (1989) ile Avusturya ve İsviçre öncülüğünde kurulan Uluslararası Göç Politikaları Merkezi (1993) 
bu kuruluşların önemlilerindendir. Üye ülkelerin sığınma politikalarını standart hale getirme, AB içinde işbirliğini arttırma, 

birlik ülkeleri arasında sorumlulukları adil dağıtma ve mültecilere yüksek koruma standartları geliştirme amacıyla 1987 

tarihli Tek Avrupa Senedi, AB’nin sınırlarının kalktığı, siyasi ve ekonomik bir örgüt halini aldığı 1993 tarihli Maastricht 
Antlaşması, Avrupa Birliği’nin göç ve mülteci politikasının şekillenmesinde önem taşıyan bir anlaşmadır. 1997 yılında 

yürürlüğe konulan Dublin Anlaşması, 1999 yılında Tampere Zirvesi, 2000 yılında gerçekleştirilen Nice Zirvesi’nde 
imzalanan “Temel Haklar Şartı” önemli belgeler olarak kabul edilmektedir (Akdoğan ve Atalay, 2017:2443-47). Bunun 
yanında 2001’de Geçici Koruma Direktifi düzenlemesi yapılmış, Avrupa Mülteci Fonu oluşturulmuş, Avrupa Sınır 

Güvenliği Ajansı (FRONTEX) kurulmuştur (Murat ve Taşkesenlioğlu, 2009:72).  Son dönem, 2010 Lizbon Anlaşması ve 

2013 yılında Avrupa Birliği Sığınma Sistemi (CEAS)’ ile gerçekleşmiştir (IOM, 2004:9). Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 

Sözleşme, Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi, Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 

Sözleşme, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 143 sayılı Kötü Koşullarda Çalışan Göçmen 

İşçilere Fırsat Eşitliğini Sağlama ve Haklarını İyileştirme Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’nin Yabancıların Yerel Kamusal 

Yaşama Katılımı Sözleşmesi de bu konuda düzenlemeler içeren diğer uluslararası metinlerdir (www.goc.gov.tr, 2018). 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHAQ_xMwCA&url=http%3A%2F%2Fimrc.ca%2F&ei=BCbiUuuiKYGjhgfWhICgAg&usg=AFQjCNH9g5PHGZUZgXTCOFWbKikjkToUng&sig2=xRnPGorBxyUGSoBM1NbY-w&bvm=bv.59930103,d.ZG4
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHAQ_xMwCA&url=http%3A%2F%2Fimrc.ca%2F&ei=BCbiUuuiKYGjhgfWhICgAg&usg=AFQjCNH9g5PHGZUZgXTCOFWbKikjkToUng&sig2=xRnPGorBxyUGSoBM1NbY-w&bvm=bv.59930103,d.ZG4
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.iom.int%2F&ei=mSbiUtaoLsbBhAen3oG4BA&usg=AFQjCNGzcWzJepUzkSz8nDF9PupGk5h4PQ&sig2=sqVWbNsZNLKCnfOE2vY5kQ&bvm=bv.59930103,d.ZG4
http://www.goc.gov.tr/
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Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı’nda  göçmen işçilerin ve ailelerin 

korunmasıyla ilgili haklar yerel yönetimler açısından anlam taşıyan ikinci kuşak haklar olarak tanımlanmış ve bu konuda 

düzenlemeler yapılması istenmiştir. 16 Aralık 2013 tarihinde taraflar arasında imzalanan ve 1 Ekim 2014 tarihinde 
yürürlüğe giren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, Türkiye’de veya AB’ye üye ülkelerden birinde, ülkeye giriş, ülkede 

bulunma veya ikamet etme koşullarını sağlamayan veya sağlayamaz duruma düşen kişilerin Anlaşma’da belirlenen şartlar 
ve kurallar çerçevesinde ilgili ülkeye geri gönderilmesini amaçlamıştır  (www.ab.gov.tr, 2018).  

Suriye iç savaşı nedeniyle yaşanan uluslararası göçler neticesinde, söz konusu göçlerin, yalnızca hükümetlerin ulusal 
çabalarıyla yönetilemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son dönemlerde, insan hakları konusunda yeni yaklaşımların 

ortaya çıkması, eşit yurttaşlık temelinde mültecilere vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda yapılan yasal düzenlemeler, 

uyum politikalarının geliştirilmesi konusunda atılan adımlar ulusal bazda yaygınlık kazansa da, uluslararası anlamda ilkesel 

ve bütünleşik bir yapıdan yoksun görünmekte ve uluslararası göç konusunda ortak bir zemin üzerinde fikir birliği 

oluşturacak herhangi bir yapının kurulamadığı ortaya çıkmaktadır (Alonso, 2015:15). 

3.4.Türkiye’de Uluslararası Göç Yönetimi 

Tarih boyunca Türkiye, hem göç alan ve veren, hem de diğer ülkelere göç etmek için bir geçiş ülkesi olmuştur. Türkiye’nin 

Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda olması, mevcut bölgesel olaylarda, Türkiye’yi çatışma, yoksulluk ve 
felaketten kaçan insanlar için temel varış ya da transit ülkesi konumuna getirmiştir (IOM, 2018). Ülkemizde göç yönetimi 

konusunda mevzuat yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı, merkezi idarenin etkin rol oynadığı görülse de kamu 

yönetiminin bütünleşik ve süreklilik arz eden yapısı nedeniyle uluslararası göçlerle ilgili özellikle sınır bölgelerinde 

bulunan başta yerel yönetimler olmak üzere tüm devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ilgilenmektedir. Bu bölümde, 
hem merkezi yönetim, yerel yönetim ve STK’ların göç yönetimi konusunda görevleri ve sınırlılıklarına değinilecektir. 

3.5. Merkezi Yönetim Açısından Göç Yönetimi 

Ülkemizde göç politikaları genel olarak mevzuattan kaynaklanan nedenlere bağlı olarak anayasa, yasalar, hükümet 

programı ve kalkınma planları gibi temel düzenleyici metinler bağlamında hükümetlerin yürüttüğü faaliyetler olarak 

görülmektedir. Mülteciler konusunda ilk genel düzenleyici  belge olarak kabul edilen 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı 

İskân Kanunu, gerek  muhacir ve mülteciliğin tanımlanması, gerek sığınma ve göç hareketlerinin  düzenlenmesi adına 

belirlediği şartlar bakımından dönemin özelliklerini birebir  yansıtmaktadır. Söz konusu yasaya göre; Türkiye’ye yerleşmek 

amacıyla dışarıdan gelen “soydaş” kimselere “muhacir”; Türkiye’ye yerleşmek amacında olmayıp bir zorunluluk nedeniyle 

geçici olarak sığınan  “soydaş” kimselere ise “mülteci” denmiştir. Ülkemiz, 1960’li yıllardan sonra, Avrupa’ya yönelik 

yapılan işçi göçleriyle tanışmış ve sözkonusu göçlerin yönetimi konusunda devlet politikası geliştirmiştir. Osmanlı’dan beri 

devam eden etnik, dini ve tarihi boyutun etkili olduğu göçlerin yerini emek göçleri almaya başlamıştır. Bu tarihten sonra, 
Batı’da insan hakları konusunda atılan adımlarla eş zamanlı olarak, göç ve mültecilik konusunda da adımlar atılmaya 

başlanmıştır. Türkiye, 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne 1967 tarihli EK  
Protokol’e “coğrafi çekince” ile taraf olmuş ve  bu metin ile uluslararası mülteci rejimine katılmıştır. 1960 yılında  

BMMYK’nin Türkiye temsilciliği  açılmıştır (Goularas ve Sunata, 2015:17-19). Türkiye, coğrafi kısıtlama ile yalnız Batı 

ülkelerinden gelenleri mülteci statüsüne kabul etmektedir. Ancak Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci 

tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma 

talebinde bulunan kişileri “şartlı mülteci” olarak kabul etmektedir. Uluslararası korumanın üçüncü türü olan “ikincil 

koruma” ise, mülteci durumunda olmayan; ancak menşe ülkelerine ölüm cezası, işkence ya da silahlı çatışmalar nedeniyle 

dönemedikleri için koruma ihtiyacı olan kişilere sağlanmaktadır (Çelik, 2015:76-78). 

Türkiye, 1980’li yıllardan sonra transit ülke konumuna geçerek Batıya yapılan göçlerin ana geçiş merkezi haline gelmiştir. 

Türkiye’nin çevre ülkeleriyle coğrafi ve kültürel  yakınlığı, transit ülke konumunun önemini artırmaktadır (İçduygu ve 

Yükseker, 2012:443). 1990’lı yılların başından itibaren, önce Irak, Bulgaristan ve Yugoslavya, daha sonra ise tekrar 
Irak’tan olmak üzere kitlesel göç alan ülke haline gelmiştir (İçduygu ve Yükseker, 2012:452). 1990’lı yıllarda ülkemize 

iltica eden veya başka bir ülkeye  iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden münferit yabancılar ile topluca  

sığınma amacıyla gelen yabancı nüfus hareketlerine uygulanacak usul  ve esasları içeren yasal boşlukların doldurulması 

amacıyla 1994 yılında “mülteci yönetmeliği” çıkarılmıştır (Goularas ve Sunata, 2015:20-21). Reformlar dönemi” olarak 
adlandırılan 2000’li yıllarla birlikte göç ve iltica anlamında köklü değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde 

Türkiye, hem transit ülke konumunu sürdürmüş hem de AB mevzuatına uygun bir şekilde göç politikalarını yönlendirmiştir 

(İçduygu ve Yükseker, 2012:453). Türkiye’de merkezi yönetimin 2000’li yıllardan sonra göç politikaları ile ilgili en önemli 

düzenlemelerinden birisi de, uluslararası göçlerin AB müktesebatına uydurulması amacıyla iltica ve göç konusunda “Ulusal 

Eylem Planı” nı yürürlüğe koyarak kapsamlı düzenlemelerin yolunu açmasıdır (Goularas ve Sunata, 2015:21-87). Ancak 
ülkemizin hukuk sisteminde iltica konusunda yasal sürecin tamamlanamadığı Suriye’den gelen kitlesel göçlerde ortaya 
çıkmıştır. Savaş nedeniyle ülkemize sığınmak zorunda kalan Suriyeliler için mevzuat, süre ve beklenti açısından hangi 

kategoride değerlendirilecekleri ve hangi kurumların yetkili olacağı konusunda bir belirsizlik hâkim olmuştu. Belirsizlik, 
göç edenlere olan bakış açısını da değiştirmişti (Yaşar, 2014:11). Bu süreçte mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici 

koruma kavramları ortaya atılmış ve mülteci kavramı da aynı şekilde kalmıştır (Gülyaşar, 2017:680). 

Türkiye’nin dünyanın gördüğü en büyük mülteci krizinde en çok etkilenen ülkelerin başında gelmesi, iç savaşın süresi ve 

göç miktarını tahmin edememesi nedeniyle hukuksal, sosyal, ekonomik ve daha birçok alanda düzenlemeler yapma 

gereğini duymuştur. Bu sebeple yasal mevzuatında değişikliğe gitmiş ve gelenler mülteci olarak tanımlanarak 04/04/2013 

http://www.ab.gov.tr/
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tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun “Geçici Koruma” başlıklı 91 inci maddesiyle “geçici 

koruma” uygulamasına tabi tutmuş ve “açık kapı” politikası uygulamasına devam etmiştir (Kirişçi ve Karaca, 2015:301-
309). Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından 13/10/2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarılmıştır. Geçici 

koruma uygulamasıyla, coğrafi sınırlama koşulu kaldırılmadan gelen sığınmacılara “geçici sığınma” hakkı verilerek ve 

mülteci statüsü edindikten sonra onlara üçüncü ülkelere yerleşme hakkı tanıyarak bu konudaki taleplerin karşılanmasını 

kolaylaştırmıştır (www.goc.gov.tr, 2018). Türkiye’nin savaşın başından beri sürdürdüğü bu politika (World Migration 

Report, 2015: 94), genel olarak sağlığa erişimi, eğitime erişimi, sosyal yardıma erişimi ve iş piyasasına erişimin yanında 
kısmen vatandaşlığı da kapsamaktadır. Bu çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı dâhil ilgili bakanlıkların gelecekteki kararlarına tabidir (multeciler.org.tr, 2018). Bunun yanında, geçici koruma 

ve geri dönmek istemeyenlerin zorla gönderilmemesi, sınırın açık tutulması ve kayıt altına alma işlemlerinin uygulaması, 

yasadışı giriş ve kalıştan dolayı cezalandırılamaması ve kamp sınırları içinde desteklenmeleri gibi haklardan 

yararlanmaktadırlar (Özden, 2013:5; 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014). Ülkemizde sığınmacıların kaldığı süre 

içerisinde geçimlerini sağlayabilme, barınma ve her türlü imkânları tamamen BMMYK tarafından karşılanmaktadır. 

Mültecilerle ilgili her türlü yükümlülük ise ülkemize aittir (TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 2010:58). 

2014’te yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’a göre Türkiye’nin ulusal 
sığınma sisteminin temel dayanaklarını ortaya koyup; politika oluşturma ve Türkiye’deki tüm yabancılara ilişkin 

işlemlerden sorumlu olan başlıca kurum olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur (UNHCR, 2018). 81 il, 148 ilçe 

ve yurtdışında teşkilatlanan Genel Müdürlük taşradaki yapılanmasını tamamlayarak 18 Mayıs 2015 tarihi itibariyle bütün 

illerde görevleri Emniyet Genel Müdürlüğünden devralmıştır (www.goc.gov.tr, 2018). Yurtdışında ise, göç müşavirlikleri 
ve göç ataşelikleri yer almaktadır (Kara ve Kara, 2016:13). Genel Müdürlük, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve 

eşgüdümü sağlamakla yetkilidir. YUKK’un 105. maddesinde göç süreçlerini takip etmek ve göç alanında görev yapan 

kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar almak amacıyla “Göç Politikaları 

Kurulu”, 114. maddesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve kamu kurum ve kuruluşlarına tavsiye niteliğinde kararlar 

almak amacıyla “Göç Danışma Kurulu” ve 117. maddesine uygun olarak; Genel Müdürlüğün Eğitim Dairesi Başkanlığına 

bağlı “Göç Araştırmaları Merkezi”oluşturulmuştur. Bunların dışında Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları 

Merkezi (HÜGO), İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Koç Üniversitesi Göç 

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gaziantep Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. 

Suriyeli göçünde, iaşe, barınma, istihdam, eğitim, sağlık, vatandaşlık, en önemli konulardır. Genel olarak Suriyeli 
mültecilere yönelik sunulan hizmetler Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındadır. Hükümet, destek ve ilgisinin büyük 

çoğunluğunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Geçici Koruma Merkezleri (GKM) personeli tarafından 

yönetilen yerlerde gerçekleştirebilmektedir. Suriyelilerin tüm ihtiyaçları, AFAD’ın eşgüdümünde; ilgili bakanlık, Göç 

İdaresi, Kızılay, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi birçok kurum kuruluşların ortak çalışmalarıyla 

karşılanmaya çalışılmaktadır (Ağır ve Sezik, 2015:101).  Türkiye şu anda, yaklaşık 7 yıldan bu yana 10 kentte kurulan 26 
geçici barınma merkezinde 256.971 Suriyeli yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunun dışında, geçici barınma merkezleri 

dışındaki 2.521.907 Suriyeli yabancıya sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlanmaktadır (www.goc.gov.tr, 2018). Diğer 

yandan, Suriyeli sığınmacıların geçici koruma kapsamında olmaları nedeniyle 1994 Tarihli Sığınma Yönetmeliği 

kapsamında oluşturulan uydu kentlere yerleşme zorunlulukları bulunmamaktadır (Kahya ve Sallan, 2017:1390-1391). 

İstihdam konusunda, 2016 Şubat’ta yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Suriyeli olan mültecilere çalışma hakkı 

verilmiştir. Ancak mültecilerin ve sığınmacıların yasal olarak çalışabilmeleri için 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanun kapsamında çalışma izni almaları gerekmektedir (Türk, 2016:150). Altı aylık ikamet alan her mülteci 

çalışma izni alabilmektedir (TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 2010:58). Sağlık konusunda, AFAD 2013 tarihli 
ve 1 sayılı “Suriyeli Misafirlerin Sağlık hizmetleri” konulu Genelge ile 11 ilde kayıtlı Suriyeli mültecilerin tedavi giderleri 

ile ilaç ve protez giderlerinin “Sağlık Uygulama Tebliği”ne göre kayıtlı olduğu il valiliğine faturalandırılması ve sevk 

zincirine göre başka yerlere sevk edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Ancak genelgede bahsedilen 11 il dışında kalan diğer 

illerdeki mülteciler sağlık hizmetlerinden ancak ücret karşılığı faydalanabilmektedirler (Türk, 2016:149).  

Eğitim konusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme Hizmetleri 

Genelgesi ile düzenlenmiştir. Bu genelge ile Suriyeli ve resmi olarak kayıt altına alınmış çocukların MEB’e bağlı okullarda 

veya Suriyelilere yönelik oluşturulmuş Geçici Eğitim Merkezleri’nde eğitim alabilecekleri belirtilmiştir. Ek olarak, 

genelge, Suriyeli çocukların okula yerleştirilmeleri ve eğitim haklarına erişimlerinin takibi konusunda İl/İlçe Eğitim 

Komisyonları kurulmasını öngörmektedir. Ayrıca, Türkiye’ye pasaportsuz bir şekilde giriş yapan üniversite çağındaki 

Suriyelilerin yedi ildeki üniversitelerde “özel öğrenci” olarak yararlanabilmelerinin sağlandığı belirtilmektedir (Türk, 
2016:151). UNICEF raporuna göre, 5-17 yaş arasındaki Suriyeli mülteci çocuk nüfusu 1.6 milyondur. 2017 eğitim 

döneminde 25 kampta yaşayan okul çağındaki çocukların 350 bini okul dışında kalmıştır (UNICEF, 2018). Ancak bu oran 
Türkiye’deki tüm Suriyeli mülteci çocukların % 13’ünü teşkil etmektedir (HRW, 2015:16). 

Vatandaşlık, 1982 Anayasası’nın 66. maddesinde  “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk 

babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen 

hallerde kaybedilir” şeklinde düzenlemiştir. Türk vatandaşı olmak sonradan da belli şartlar altında mümkün olsa da kan ve 

toprak esasının bir arada olması şartını getirmektedir. Yani anne veya babanın Türk olması yanında bir de Türkiye’de 

http://www.goc.gov.tr/
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgoc.bilgi.edu.tr%2F&ei=aCTiUqi9AcWQhQfq-ICwAg&usg=AFQjCNGTLmX50v_azQeK-yj3HxX5KnUECg&sig2=x-MG-HLUXjHjhTaIwuMexA&bvm=bv.59930103,d.ZG4
http://mirekoc.ku.edu.tr/tr
http://mirekoc.ku.edu.tr/tr
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doğma şartı söz konusudur. 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’n 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 ve 17. maddelerinde vatandaşlığın 
doğum, evlenme yahut sonradan kazanılabileceğini hükme bağlamıştır. Türk vatandaşlığını kazanma başvurusu için, 5 
yıllık ikamet süresi gerekmektedir. Türk vatandaşlığı evlenme yoluyla elde edilebilir. Evliliğin 3 yıl sürmesi ve evliliğin 

gerçek olması kaydıyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedirler (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016:106). Ergin 

olmayan birinin bir Türk tarafından evlat edinilmesi suretiyle vatandaşlık kazanılmaktadır. Ancak söz konusu durumlar 

geçici koruma kapsamındaki kişiler için geçerli değildir. Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 25. maddesine, geçici koruma 

kimlik belgesi süresinin ikamet izni toplamında dikkate alınmayacağını ve sahibine vatandaşlığa başvuru hakkı 

sağlamayacağını belirtmektedir. Tüm bu usuller bakımından geçici korunanlar her türlü şartı taşısalar da, vatandaşlık alma 

konusunda takdir yetkisi idareye bırakılmıştır. Bu sebeple Suriyeliler vatandaşlık başvurusu konusunda mutlak bir hakka 
sahip olamamaktadır (SETAV, 2015:64). Yine de, vatandaşlığa alınacaklar söylemleri olmaktadır. 

 Uluslararası hukuk açısından, sığınmacı ve mülteci hakları konusunda hareket serbestisi olmasına bağlı olarak sınırlarımız 

dâhilindeki sığınmacı ve mültecileri tanımlamak ve onlara yönelik politikalar geliştirmek amacıyla farklı dönemlerde farklı 

göç politikalarını hayata geçirildiğini görmekteyiz. 1989 yılında Bulgaristan’dan göç eden Türklere 1934 yılında çıkarılan 

İskân Kanunu’na göre vatandaşlık dâhil her türlü imkân sağlanırken, 1991 yılında Kuzey Iraktan göç eden Kürtlere 
uluslararası tepkiye rağmen ilkinin tam tersi bir uygulama sergilenmiştir. 2011 yılında Suriye’den göç eden çoğunluğunu 

Müslüman Arapların oluşturduğu kitlesel akımlarda farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır (Erdoğan, 2015:317). 

3.6. Yerel Yönetimler Açısından Göç Yönetimi 

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda kurulan, özel gelirleri ve bütçesi olan ve kendine has örgüt yapısı ve personeli  
bulunan, karar organları yerel halk tarafından seçilen, görev ve yetkileri yasalarla belirlenen, merkezi otoriteden bağımsız 

kamu tüzel kişileridir (Urhan, 2008:85). Yerel yönetimler, belediyeler, il özel idareleri ve köylerden meydana gelmektedir. 
İl Özel İdareleri ise, kendisine has meclisleri olmasına rağmen günümüzdeki işlevleri ve denetimlerinden dolayı hükümetin 

yereldeki temsilcileri gibi algılanmaktadır. Bu algı, bir diğer yerel yönetim birimi olan köy ve mahalle muhtarlıklarını da 

kapsamaktadır. Bu çalışmada, belediye ve diğer yerel dinamikler örneğinin incelenmesinin nedeni, uluslararası göçün 

özellikle kentlere doğru yönelmesi ve kentin sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerini değiştirmesi dolayısıyla sorunun 
yereldeki birinci muhatabı ve yerel yönetim sisteminin temeli olmasındandır. Kentteki bu dönüşümü kent açısından 

modernleşme, kırsal göçmen açısından ise kentlileşme olarak tanımlayabiliriz (Özer, 2015:8-14).  

Gelişmiş ülkelerde, bütün vatandaşları ilgilendiren hizmetlerin merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesi; bölgesel ve 
yerel nitelikteki hizmetlerin, o bölgenin yerel yönetim birimi tarafından sunulması ilkesi benimsenmektedir (Sezer ve 
Vural, 2010:208). Söz konusu ülkelerde, yerel ve bölgesel yönetimler uluslararası göç ile ilgili alanda önemli paydaşlar 

olarak görülmekte ve bu şekilde yetkilendirilmektedir. Uluslararası göç konusunda, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak 

üzere gelişmiş ülkelerdeki merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında belli bir yetki ve yük paylaşımı söz konusudur. 

Ülkeye giriş ve yerleşme, vize ve ikamet, çalışma izni ve belirli süre sonra vatandaşlığa giriş gibi “egemenlik alanları” ile 
güçlü ilişkisi olan konular merkezi yönetimlerin yetkisi dâhilindeyken; göçün kentteki sosyal ve kültürel boyutlarındaki 

hizmetler ise, (yerli toplum ile uyumu, kültürel hizmetler, sosyal hizmetler, eğitim ve mesleki eğitim, birçok ülkede 
istihdam da dâhil olmak üzere) yerel yönetimlere devredilmiştir (Daoudov, 2015:4).   

Ülkemizde genel olarak Suriyeli mültecilerin %90’ı kamp dışında kentlerde yaşadığı ve merkezi hükümetin zamanında ve 

etkin bir şekilde söz konusu göçü yönetmekte zorlandığı görülmektedir. Bu sebeple, ortaya çıkan boşluğu genel olarak 
STK’lar ve yerel yönetimler doldurmaya çalışmaktadır. Ancak Suriye krizinde, yerel yönetimler, uzun süre şaşkınlık halini 

üzerlerinden atamamışlardır. Göç konusunda duyarlı olma konusunda yasalarda tanımlanan görevleri ile eşgüdüm eksikliği, 

mevzuat boşluğu, uzmanlaşma ihtiyacı, yetersiz bütçe ve insan kaynağı nedeniyle sağlıklı bir hizmet sunamamış ve uyum 
sürecini uzatmıştır (Özer, 2015:12-13). Göç sonucu kentlerin gerek nüfus gerekse fiziksel açıdan büyümesi, buralarda yeni 
sorunsal alanların oluşmasına neden olmaktadır (Güreşçi, 2016:519). Gelen sığınmacıların temel gereksinimleri olan 

eğitim, sağlık, barınma ve beslenme konusunda merkezi yönetimin, tüm sorumlulukları göğüslemesi sorunun ilk muhatabı 

olan yerel yönetimleri zor durumda bırakmıştır (Yaşar, 2014:11). Merkezi yönetim, yerel yönetimlere rol aktarmamakta, 

sadece mecbur kalındığında başvurma yoluna gidilmektedir. Belediyelere ikamet eden vatandaşa göre bütçe ayrılması ve 

ödenek verilmesinde mültecilerin hesaba katılmaması birçok belediyenin hukuki, mali ve siyasi olarak rahat çalışamamaları 

nedeniyle ortaya çıkan eksiklikleri kurdukları STK ve dernekler aracılığıyla gidermeye çalışmaktadırlar (Özservet, 2016:2; 
Woods ve Kayalı, 2017:16). Örneğin, UNDP-UNHCR “Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Etkilerinin 

Azaltılması” anlaşması çerçevesinde, UNDP, atık yönetimi ve mesleki eğitim konularında doğrudan Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki belediyelere destek vermesi bu kapsamda görülmektedir (UCLG-MEWA, 2016:18-22).  

Göç mevzuatı konusunda özellikle 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 13. maddesinde herkes ikamet ettiği beldenin 

hemşerisi olduğunu dolayısıyla belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve 

belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları olduğunu; 14. maddesinde, belediye sınırları içinde sosyal devlet 

anlayışı çerçevesinde sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda başta belediyeler, çevre ve çevre sağlığı başta olmak üzere, 

konut ihtiyacının karşılanması, sosyal hizmetlerin sunulması ve sosyal yardımlarda bulunulması, ipsizliği azaltmak 

amacıyla yerel halka meslek ve beceri kazandırdığı faaliyetlerin yapılması ve özellikle korunmaya muhtaç kadın ve 

çocuklar için koruma evleri açılabileceğini; 38. maddesinde, belediye başkanı, belediyesinde ikamet eden yoksul ve 

muhtaçlar için bütçesinden sosyal yardım ödeneği ayırabileceğini; 69. maddesinde, belediyeler, düzenli kentleşmeyi 

sağlamak amacıyla, beldenin konut veya toplu konut ihtiyacının karışlanması için kamulaştırma yapmak ve bu ihtiyaçların 
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karşılanmasında ticari kurumlarla işbirliği yapmak, hatta bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme 

tesis edebileceğini belirtmiştir  (www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr, 2018). Ancak “sığınmanın” mümkün ve mantıklı olduğu 

vurgulanmış olsa da belediye yasasında hemşeri hukukunun “vatandaşlık” üzerine kurulması ve 2013 yılında çıkarılan 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da mülteciler konusunda sadece “danışma “ niteliğinde öneri sunmayı yeterli 

bulması mültecilere yönelik hizmetlerde yetersiz görülmektedir (Erdoğan, 2016:34).  

Yine belediyelerin mülteciler konusunda bir rol sahibi olması ve mültecilere hizmet vermesi konusunda 2013 yılında 

çıkarılan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da yeterince dayanak oluşturmaktan uzaktır. Ayrıca 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 96. maddesinde yerel yönetimlerin “öneri ve katkılarından faydalanmak” 

ibaresi belediyelere son derece belirsiz bir görev verildiğini göstermektedir. 31 Ekim 2016 tarihinde kararlaştırılan 678 

sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belediyelere 

zorunlu hallerde ortak çalışmayı öngörmüş olmasına rağmen, ortaya çıkan boşluğu doldurmaktan uzak bir düzenlemedir. 
Ülkemizde olağanüstü hal koşullarında, her şey dondurucuya konmuş gibidir. Türkiye’de bulunan büyükşehir 

belediyelerinin stratejik planları üzerine yapılan araştırmada genel olarak göçler tehdit olarak algılanmış olsa da göç ve 

mültecilik ile ilgili herhangi bir çalışmaya yer verilmediği görülmüştür (Şahin ve Söylemez, 2017).  

Suriye krizinin başlangıcından bir yıl önce Türkiye’de kayıtlı 10.391’i mülteci, 6.680’i başvuru sonucu bekleyen 

sığınmacılar olmak üzere 17.271 kişi bulunmaktaydı. BMMYK verilerine göre bu dönemde Türkiye’ye gelen sığınmacı 

nüfusunun %90’ını Irak, İran, Afganistan ve Somali’den gelenler oluşturmaktaydı (Özer vd., 2016:151). Günümüzde bu 

sayının 4 milyona ulaştığı ve %90’ının kentlere akın ederek doğrudan yerel yönetimlerle temasa geçtiği görülmektedir 

(Yıldız ve Çakırer-Özservet, 2016:129). Kamplar dışında yaşayan mülteci ve sığınmacıların hiçbir ilave kaynak, kapasite 

ve yetki artırımı olmaksızın belediyelerin ilgilenmesi gereken bir konuya dönüşmüştür. Yeni gelen nüfusun istihdam, 

barınma, temel insani ihtiyaçlar ve sağlık, eğitim, kültür gibi alanlardaki ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayamadığında 

yerelde ciddi uyumsuzluklar, çatışmalar yaşanacaktır. Yerel aktörlerin sürece katkısı azımsanmayacak kadar önemlidir. 

Yerelin yaşanan sorunları tespiti merkeze göre daha isabetli olacağı ve halkın göçmenlerle olan ilişkisini geliştirmede yerel 

yönetimler oldukça katkı sağlayabileceği düşünülmektedir (Çakırer-Özservet, 2016:48-49). Özellikle 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 76. maddesinde görevleri belirtilen kent konseylerinin, Çanakkale Kent Konseyi Mülteci Sığınmacılar 

Çalışma Grubu, İzmir Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu, Bursa Kent Konseyi’nin 

“Yabancılar Çalışma Grubu” örneklerinde olduğu gibi yereldeki sivil inisiyatif ile işbirliği içinde göç yönetim sürecine 
dâhil edilmesi ve daha çok işlevsel hale getirilmesi sürece katkı sağlayacaktır. Bazı belediyeler, veri tabanı oluşturarak 

doğrudan yardım etmekte, bazıları yardımları dernekler üzerinden sunmayı tercih etmekte, diğerleri bireysel bağışları 

ilçedeki mültecilere yönlendirme konusunda aracı görevi görmektedir (Marmara Belediyeler Birliği, 2015:6). 

Kalkınma planlarında da göç ve yerel yönetimler konusuna değinmekle beraber genellikle iç göçlerden kaynaklanan 

etkilerin bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda Türkiye’deki kentlerin göç, teknolojik 

gelişme, sanayileşme gibi sosyal, kültürel ve ekonomik etkenlerin baskısı altında büyüyüp geliştiğini, göçler nedeniyle 

kentlerdeki hızlı nüfus artışı ve yoğun yapılaşma açık ve yeşil alanların azalması gibi nedenlerden dolayı 9. Kalkınma 

Planında yoğun göç ve düzensiz kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunlarını azaltmak amacıyla ulusal ve yerel düzeyde, 

topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin 

artırılması gerektiği belirtilmiş ve uluslararası göç konusuna hiç değinilmemiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014:27). 

Suriyelilerin kente uyum sağlamasında, yerelde oluşan boşluğun doldurulmasında en önemli aktörlerden birisi de 
uluslararası, ulusal ve yerel STK’lardır. Ancak STK’ların da önünde en büyük engeller, hiyerarşik ilişkiler, dil bariyerleri 

ve kültürel farklılıklar, üst düzey işbirliğini baltalayan ana unsurlar olarak sıralanmaktadır (Mackreath ve Sağnıç, 2017:62). 
Sivil topluma yönelik olumsuz algı vardır. Buna rağmen, birçok STK, Suriyeli mülteciler konusunda çeşitli çalışmalarda 

bulunmuşlardır. Uluslararası anlamda 2014 yılı öncesinde, Türkiye, herhangi bir Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu 
(İNGO)’nun faaliyette bulunmasına izin vermek konusunda çeşitli endişeler taşımaktaydı. 2013 yılının sonuna kadar sadece 

10 ila 12 STK’nın kayıt yaptırmasına izin verilmiş ve diğerleri reddedilmiştir. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Norveç 

Mülteci Konseyi ve Norwegian’s People’s Aid gibi diğer INGO’lara, ancak Türkiye’de 7 Haziran 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen seçimler nedeniyle izin verilmiş ve Haziran 2015 itibarıyla Suriye üzerine çalışan toplam uluslararası 

STK’ların sayısı 42’ye ulaşmıştır. Öte yandan, hükümet, Batı ile olan ilişkilerin güvensiz bir hal aldığı 15 Temmuz 2016 

tarihli darbe girişiminden sonra İNGO’lar üzerindeki denetimleri arttırmış ve karşılıklı kısıtlamalara gidilmiştir (Mackreath 
ve Sağnıç, 2017:20-21). BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) görevi, uluslararası, ulusal ve yerel STK’lar 

arasındaki eşgüdümü sağlamaktır. Türk hükümeti, OCHA’ya sadece Suriye içerisindeki STK faaliyetlerini koordine 

etmekle sınırlı bir faaliyet izni vermiş ve nihayet OCHA Gaziantep’te bir ofis açabilmiştir.  

Ulusal anlamda, STK’lar genel olarak Suriyelilere sosyal hizmetler, kültür ve sanat projeleri ve psiko-sosyal faaliyetler 
yönelmektedirler. STK’ların bazıları hükümetin belirlediği “inanç temelli” etrafında hayırseverlik odaklı bir çizgi izlerken 

diğerleri hak temelli’ ve ‘ihtiyaç temelli’ yardım ile örgütsel ve cemaat merkezli himaye arasında gidip gelen seküler tarzda 
da olabilmektedir. Bazı STK’lar da uyum aşamasında hükümet ile Suriyeliler arasında arabuluculuk görevini de 

görmektedirler (Mackreath ve Sağnıç, 2017:24). STK’lar haklara erişim ve mülteci sorunları ile ilgili izlemeleri gereken 
hukuki süreçlerle ilgi bilgilendirmeler yapmaktadırlar (Kılıç, 2016). İktidara yakın ideolojiye sahip STK’lar, bu süreçte 

daha rahat hareket alanı bulabilmekte ve iş yapabilmektedirler. İzmir Müzik Derneği (IMD), Okmeydanı Derneği 

(OKDER), Gaziantep merkezli diğer bir kültürel platform, Anadolu Platformu, İHH, Mazlum Der, Sığınmacıları İzleme 

Platformu, USAK, İGAM, Bilgi Çoça, Başak Kültür Sanat Vakfı, Mavi Kalem Derneği, BMMYK, SKYGD, İKGV, Urfa 

http://www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
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Barosu. İGAMDER, Sivil Düşün Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği, İHH ve bunların şubeleri olan küçük 

toplum merkezleri gibi STK’lar yaptıkları araştırmalar, çalıştaylar ve hazırladıkları rapor ve broşürlerle hem devlet 

kurumlarını hem halkı hem de Suriyelileri durumdan haberdar etmektedir (Türk, 2016:148).  

 

4. MARDİN’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİNDE YEREL DİNAMİKLERİN RÖLÜ 

Mardin ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alır. Suriye ile sınır komşusudur. Güneyinde Suriye, 

batısında Şanlıurfa ili, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman illeri, kuzeydoğusunda Siirt ili ve doğusunda Şırnak ili bulunur. 
Süryani dilinde kentin adı “Marde” iken, Araplar ve Türkler tarafından “Mardin” adı verilmiştir. Özellikle tarihi çok eski 

çağlara dayanan ve hemen her kültürün etkisi ve izinin olduğu önemli bir ilimizdir. Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve 
görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini verir (tr.wikipedia.org, 2018). Mardin, İpek Yolu güzergâhındadır. Sanatsal 
açıdan da tarihi değeri olan cami, türbe, kilise, manastır vb. dini eserler barındırır (yurthaber.mynet.com, 2018). 

Birçok farklı dil, din ve kültür mozaiğiyle farklı tarihi geçmişe sahip dünyadaki kadim kentlerden bir tanesi olan Mardin,  
M.Ö. 50.000’e kadar dayandırılan tarihsel sürecinde birçok göç olayına şahitlik etmiştir. Ancak kent üzerinde en çok etki 

bırakan ve şekillenmesinde rol oynayan göç süreçlerini beş döneme ayırabiliriz. İlk olarak,  M.Ö. 4500 yıllarından beri 

Sümer, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yaparak Araplar, 

Kürtler ve Süryaniler olmak üzere üç alt toplumsal gruplu bir kozmopolit bir kent haline gelme sürecini oluşturan 
dönemdir. Türkiye'deki en farklılaşmış nüfusa sahip illerinden biridir. İkinci dönem olarak, 16. yüzyılda Yavuz Sultan 
Selim’in Mardin ve çevresini Osmanlı topraklarına katmasıyla Müslüman ve Süryani göçü gerçekleştiği bilinmektedir 

(ORSAM, 2017:16-19). Üçüncü dönem olarak, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında gerçekleşen Süryani, Ermeni 

ve Keldaniler başta olmak üzere Hıristiyan nüfusun Lübnan başta olmak üzere dışarıya göç etmesidir. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarına dayanan şehir eşrafının ve seçkinlerinin Mardin’den diğer büyük kentlere göç ettiği bilinmektedir (Apak, 
2014:56). Dördüncü dönem, 1990-1991 yılları arasında gerçekleşen 1. Körfez Savaşı nedeniyle Irak’tan gelen Kürt kökenli 

insanların bölgedeki diğer illerde olduğu gibi Mardin’e göçleri gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde, kentin kırsal alanlarda 

yaşanan çatışma ortamından kaçanların yurt içinde bulunan metropollere ve yurtdışına göçleri gerçekleşmiştir. Son olarak, 
gerek coğrafi, gerekse sosyo-kültürel yakınlığı nedeniyle Mardin, Nisan 2011 yılından itibaren devam eden kargaşa ve 

savaş ortamından kaçan Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak akın ettiği ilk sınır kentlerinden birisi olmuştur.   

Tablo 1. Ülkemiz ve Mardin’de Bulunan Suriyelilere İlişkin Göç İstatistikleri 

MÜLTECİ SAYISI MARDİN TÜRKİYE 

Nüfus 809.719 80.810,515 

Toplam Suriyeli Sayısı 92.417 3.562.523 

Geçici Barınma Merkezleri Toplam Mevcudu 2604 219.721 

Geçici Barınma Merkezlerinde Bulunan Suriyeli Sayısı 2604 213.743 

Kaynak: http://www.goc.gov.tr 

Bugün Türkiye’de bulunan 3.5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin 92.417’sini kendi içinde barındıran Mardin, sosyo-
ekonomik ve kültürel açıdan en çok etkilenen kentlerden birisi olmuştur. Mardin’deki mültecilerin yaklaşık % 4’ü Midyat 

ilçesinde bulunan çadır kentte yaşarken, geri kalan mültecilerin tamamı kent merkezinde yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu 
sebeple, nüfusun %11,44’ünü oluşturan Suriyelilerin kalıcı olarak yerleşeceği düşünüldüğünde önümüzdeki dönemlerde de 

kent üzerinde sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel birçok etkiye neden olacağı tahmin edilmektedir. 

Tablo 2. Mardin İlinde Demografik Özelliklere Göre Suriyeli Mültecilerin Oransal Dağılımı 

Kamp İçi 

Cinsiyet 0-12 (%) 13-18 (%) 19-54 (%) 55-64 (%) 65 yaş ve üstü  (%) 

Erkek 62,50 8,30 29,20 0 0 

Kadın 44,40 11,10 44,40 0 0 

Kamp dışı 

Cinsiyet 0-12 (%) 13-18 (%) 19-54 (%) 55-64 (%) 65 yaş ve üstü  (%) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mardin
http://www.goc.gov.tr/
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Erkek 33,00 7,80 56,90 2,30 0 

Kadın 32,00 7,30 54,90 5,30 0,50 

Kaynak: www.afad.gov.tr 

Kentte bulunan Suriyelilerin demografik yapılarına baktığımızda genç ve çocuk nüfusun ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Kamp içinde yaşayanların yarısından fazlasını küçük çocuklar oluşturduğu için merkezi hükümetin belirlediği çerçeve 

içerisinde ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamp dışındakilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması, yerelde istihdam, 
güvenlik ve vatandaşlık tartışmalarını gündeme getirmektedir. İstihdam gibi genç nüfusun temel sorununun yerelde hızlı bir 

şekilde çözülememesinden kaynaklanan birçok sorun kısa vadede ortaya çıkmakta ve bu sorunların uzun vadede kalıcı 

olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Vatandaşlığa kabul konusunda, Suriyeliler istekli görünse de halkın buna sıcak 

bakmadığı ve bu nedenle ilerleme sağlanamadığı görülmektedir (Gülyaşar, 2017:702-703). Halk onları ‘ortakçı’ 

görmektedir. Örneğin, Mardin’deki mültecilerin %76,5’inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istedikleri (Apak, 
2015:133), ancak yerel halkın ve kurumların ise bu konuda daha temkinli olduğu bilinmektedir. 

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılan incelemede Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temel ihtiyaç 

maddeleri ve çeşitli nakdi yardımlar şeklindeki sosyal yardımlar yapıldığı ve bunun dışında herhangi bir yardımın 

yapılmadığı yapılan görüşmelerden ve basında yapılan taramalardan anlaşılmaktadır. Mardin’de yaşayan mültecilere 

yönelik genel olarak merkezi yönetimin yukarıda belirtilen yasal mevzuat çerçevesinde barınma, iaşe, eğitim ve sağlık gibi 

temel insani ihtiyaçları karşıladığı ve bu yardımların Mardin Valiliği tarafından sosyal uyumun sağlanması amacıyla Sosyal 
Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen projeler ve Vali’nin başkanlık ettiği il Koordinasyon Toplantıları 

neticesinde büyük ölçüde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Örneğin 

“Sosyal Uyum ve Saç Kesimi Projesi”, “Geleceğimi İnşa Et” projesi, Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 

yürüttüğü eğitim projeleri bulunmaktadır.  Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim ve 

uyum konusunda destekler sağladığı ancak bunlarında yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Uyum konusunda Şanlıurfa, Hatay, 

Maraş gibi illerde mültecilerle yerel halk arasında zaman zaman çıkan çatışmalar ile ilgili  basına yansıyan haberlerin 

Mardin’de hiç duyulmadığı ve uyum sürecinin daha kolay gerçekleştiği anlaşılmaktadır (www.milliyet.com.tr, 2018). 
Bunların dışında Artuklu Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK–UNHRC) arasında 

yapılan işbirliği sonucu çeşitli projelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir (www.artuklu.bel.tr, 2018). 

Başta büyükşehir belediyesi olmak üzere, yerel yönetimlerin mültecilere yönelik sunduğu kamu hizmetleri konusunda 

herhangi bir yasal mevzuat olmadığı için, Mardin’de bulunan yerel yönetimlerin göç ve mültecilik sorununa bütçe 

ayırmadığı ve planlanmış proje veya herhangi bir çalışma yürütmediği tespit edilmiştir. Bilindiği gibi, ülkemizde 

belediyelerin borçlanma dışındaki gelirleri öz gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan transferler şeklinde 

gerçekleşmektedir.  Belediyelerin verimli öz gelir kaynakları olmadığı için genel olarak nüfus kriteri esasına göre genel 

bütçe vergi gelirlerinden yapılan transferlerle gerçekleşmektedir. Bu sebeple, nüfusunun %11’inden daha fazla mülteciye 

sahip Mardin’de, kent nüfusunun içine göçle gelenler dâhil edilmediği için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mültecilere yönelik yardımlar, ya dernekler üzerinden yapılmakta, ya da bireysel bağışları mültecilere yönlendirme 
konusunda, günü kurtarma şeklinde aracılık yapılmaktadır. Sonuç olarak, yerel yönetimlerin mültecilere yönelik sunduğu 

kamu hizmetleri değerlendirildiğinde, genel olarak eşgüdüm ve önceden belirlenmiş standartların bulunmadığı ve 

mültecilere sağlanan psiko-sosyal destek ve tercüme hizmetlerinin sınırlı olduğu görülmektedir.  

Yukarıda yapılan tespitler sonucunda, Suriyeli mültecilerin çoğunluğu merkezi veya yerel bir kurum tarafından verilen ayni 

veya nakdi destek ile geçinmediği ortaya çıkmaktadır. Merkezi veya yerel kurumlar tarafından verilen ayni veya nakdi 

desteklerin hanelerin yaklaşık %6’sına tekabül ettiği görülmektedir. Mültecilerin çoğu yerli ve yabancı dernek, vakıf gibi 

STK’lar tarafından yardımlarla ayakta durmaktadır. Ancak, kendi işini kuran ve ekonomik bağımsızlıklarını kazananlar da 

olmaktadır. En kolay iş yapabilecekleri işyerlerini, giyecek-yiyecek dükkânlarını, fırın ve lokantalarını açmaktadırlar. 
STK’lar genelde 1992'de kurulan Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO) ve BM’den destek alarak çalışmalarını 

yerelde yürütmektedirler. Mardin'de genel itibarı ile Suriyeli mülteciler üzerinde çalışan ve uluslararası projelerle faaliyet 

gösteren sayabileceğimiz 6 STK'nin aktif olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, 1979’da kurulmuş AAR Japan 

sivil toplum kuruluşudur (www.aarjapan.gr.jp, 2018). İkincisi, 2013 yılından itibaren Merkezi Gaziantep’te bulunan 

Almanya Federal Cumhuriyetinin himayesinde onursal üyeler tarafından yürütülerek kurulan Welthungerhilfe (WHH), 
Türkiye ve Kuzey Irak, Suriye’deki yerlerinden edilen aileler (IDP) için destek sağlamaktır (welthungerhilfe.org.tr, 2018). 
Söz konusu dernek, Kızıltepe merkezli  “Lider Kadın Derneği” ve Mardin merkezli “Her Yerde Sanat Derneği”  ile ortak 
çalışmalarını yürütmektedir.  2000 yılında faaliyetine başlayan, İsviçre menşeli  RET İnternational, mülteciler içinde okul 
dışında kalmış çocukların ve gençlerin çoğunluğunun Türk okullarında eğitim görebilmeleri için çalışmakta ve Mardin 

ÇATOM’larında kız ve kadınlarla çalışılarak katkıda bulunmaktadır (tr.theret.org, 2018). SGDD-ASAM, mültecilerin ve 

sığınmacıların Türkiye'de karşılaştıkları sorunlara çözüm yolu bulmaya, birincil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. 
Temel hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için destek vermekte ve çeşitli etkinlik ve projeleri hayata 

geçirmektedirler (sgdd.org.tr, 2018). Kuruluşundan bu yana SGDD-ASAM, çatışma bölgelerinden gelen sığınmacılara ve 

mültecilere psiko-sosyal desteklerde sağlamaktadır. Bunların dışında “Hayata Destek Derneği (STL)”, temel hak ve 
hizmetlerle ilgili bilgilendirme ve farkındalık oturumları düzenleme hizmetlere erişim amacıyla ihtiyacı olan bireylere 

gerektiğinde yönlendirme, eşlik etme, tercüme ve ulaşım desteği sağlama, çocuk, yaşlı, engelli, ağır sağlık sorunu gibi 

http://www.milliyet.com.tr/
http://www.artuklu.bel.tr/
http://www.aarjapan.gr.jp/
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hassas durumu olan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır (www.hayatadestek.org, 
2018). Ayrıca, Türk Kızılay’ı tarafından göç hizmetleri kapsamında dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın  yardım faaliyetleri 
yürütülmektedir.  Mardin’de kurduğu “Toplum Merkezi” ve “Sınır Yardım Noktası” aracılığıyla söz konusu yardımları 

ihtiyaç sahibi mültecilere ulaştırmaya çalışmaktadır (www.kizilay.org.tr, 2018).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bugün ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli sorunu olarak görülen mültecilik sorunsalı ile mücadele konusunda tam 
anlamıyla baş edebilen hiçbir ulus, kurum veya kuruluş bulunmadığı görülmektedir. İnsanlığın ortaya çıktığı ilk günden 

itibaren yaşanan göç olgusunun uzun vadede daha büyük dalgalar şeklinde karşımıza çıkacağı düşünüldüğünde, dünyada ve 
ülkemizde güvenlik vb. önleyici tedbirler nedeniyle maalesef kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. 
Gelişmiş ülkelerde insan hakları alanında sağlanan gelişmelere paralel olarak, yerel yönetimler bu alanda önemli paydaşlar 

olarak görülebilmekte ve artan ölçüde yetkilendirilerek gelen şoklar minimize edilebilmektedir. Göçün ilk muhatabı olan 

yerel yönetimlerin başta barınma, iaşe, eğitim, sağlık ve istihdam konularında gelen mültecilere yardım etmesi uyumu 

kolaylaştırıcı ve merkezi yönetimleri rahatlatıcı işlev görebilmektedir. Ancak ülkemiz açısından duruma bakıldığında, yerel 
yönetimler, uluslararası göçe ilişkin merkezi yönetim ile eşgüdüm, uzmanlaşma, bütçe eksikliği ve insan kaynağı 

yetersizliği nedenleriyle istenilen standartlara uygun bir hizmet sunamamışlardır. Yerel yönetimlerin kendileri de bu 

konuda pek istekli olmamışlardır. Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılı itibarıyla hükümet tarafından başta mevzuat olmak 

üzere birçok konuda adımlar atılmış olsa da, yerel yönetimler konusunda sağlıklı adımların atılmaması nedeniyle söz 

konusu sorun ile baş etmede yetersiz kalınabilmektedir. Özellikle ilk şokların atlatılmasında birinci derece muhatap yerel 
yönetimler için hiçbir yetki ve mali destek sağlanmaması önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gelinen noktada, yerel yönetimlerin mevzuatından kaynaklanan durumlar ve merkezi otoritenin güvenliğin sağlanması 

konusundaki hassasiyeti nedenleriyle, yerel yönetimlerin mültecilere yardım konusunda genel olarak merkezi yönetimin 

ardında kalarak pasif bir görev üstlendiği ve ortaya çıkan boşluğun ulusal ve uluslararası STK’lar tarafından karşılandığı 
görülmektedir. Bu sebeple, ülkemizde uluslararası göç olgusunun insan hakları bağlamında etkileri ve yansımalarının ne 

şekilde ela alınacağı, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ne tür stratejilere ihtiyaç duyulduğu ve merkezi ve 
yerel yönetimlerin bu konuda ne tür sorumluluklar üstlenmesi gerektiği mevzuat ve uygulama açısından yeniden gözden 

geçirilmelidir.  Yoğun göçün yaşandığı kentlerde ilk muhatap olarak yerel yönetimlerin daha hızlı ve etkin olabilmesi için, 
mevzuatın bu konuda yenilenmesi, bütçe ve insan kaynağının arttırılması ve batıdaki uygulamalardan yola çıkarak göçün 
kente olumlu yansıması ile fırsata dönüştürülmesi amaçlanmalıdır. Özellikle sınır bölgelerinde bulunan Mardin gibi 

büyükşehir belediyelerin daha fazla destek alması ve mültecilere yönelik vatandaşlık dışında her türlü imkânı sağlama 

konusunda bütçe ve personel yetkisi verilmesi uluslararası göçün yönetilmesini kolaylaştıracaktır. 
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ÖZET 

Ekonomik, sosyal veya daha iyi bir yaşam kalitesi beklentisiyle ülkelerini terk ederek başka bir ülkeye 

yerleşen göçmenler, dünya üzerindeki birçok ülkenin karşılaştığı önemli bir sorun olarak bilinmektedir.  Bu 
sorunu çözecek olan esas merci de göçmenler ile direkt etkileşim halinde olan yerel yönetimler olarak kabul 

edilmektedir. Yerel yönetimlerin müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere almış oldukları kararlar ve 

yönetsel politikalar ilgili yerel birimlere göre farklılık göstermektedir. Türkiye’deki göçmen sorunları ise 
Suriye kriziyle birlikte artış göstermiştir. 

Bu çalışmada, bir yerel yönetim birimi olan belediyelerde göçmen sorununu çözmeye yönelik geliştirilen 

yerel politikalar hakkında araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda ilgili politikaların yerel 

yönetimlerdeki göçmen sorununa hangi ölçüde katkı sağladığı incelemeye alınmıştır. Çalışmada kullanılan 

yöntem, birincil ve ikincil kaynakların araştırılmasıdır. Yapılan alan araştırmasında belediyelerin göçmen 
sorununu çözmeye yönelik yönetsel politikaları, çalışmanın sınırı olarak kabul edilmiştir. Diğer yerel 

birimler,  alan araştırmasının sınırı dışında bırakılmıştır. Çalışma sonucunda yerel yönetim birimlerinin 

göçmenlerin toplumsal nitelikteki temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve toplumla olan bütünleştirme süreçlerini 

kolaylaştırmaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Çalışma, alana katkı sağlama 

potansiyeli taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Göçmen, Yerel Politika, Belediye, Türkiye. 

 

ABSRACT 

Immigrants who have settled in another country by abandoning their countries economic, social cultural or 
for a better quality of life that has known to be an important problem  encountering of many countries on the 
world.Authority is essential to solve this problem are also accepted as local governments, which are directly 
interaction with the immigrants. Decisions are taken by local governments to meet needs in local quality and 
administrative policies have indicated variety  according to the relevant local units. The problems of 
immigrants in Turkey has increased with the Syria crisis.  

n this study, local policies developed to solve the immigrant problem were investigated in the municipalities 
which are a local government unit .At the result of researching, has been examined relevant policies that how 
much extent  contributed to the immigrant problem in local governments. The method used in the study is 
researched for primary and secondary sources. In the field researching, the administrative policies of the 
municipalities to solve the immigrant problem were accepted as the limit of the study. Other local units are 
excluded from the field researching. At the result of study, it was understood that the local government units 
carried out important studies to meet the basic needs of the immigrants in the social quality and facilitating 
the integration processes with the society.The study has the potential to make a major contribution to the 
field. 

Key Words: Local Government, Immigrant, Local Politics, Municipality, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, coğrafi konumu itibari ile sürekli göç alan ülkeler arasında yer almaktadır. 2018 yılı araştırmalarında 3 milyonu 

aşan bir yabancı göçmen akımına uğramış Türkiye genellemesi ise bu durumun bir kanıtıdır. Bir ülkeden başka bir ülkeye 

giderek orada hayat sürmeye çalışan göçmenler, bir düzen kurmak istedikleri ülkede başta dil olmak üzere birbirinden 
farklı zorlayıcı durumla karşılaşmışlardır. Göçmenlerin yanı sıra ülke coğrafyasının kendi vatandaşları dahi sosyo-kültürel 

yönde huzursuzluklar yaşamıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumdan en çok payını aldığı yönetim birimleri ise 
başta belediyeler olmak üzere diğer bütün yerel yönetim kurum ve kuruluşlarıdır. Bir yerel yönetim birimi olan belediyeler, 

yerel halkın huzur ve esenliğini sağlamakla yükümlü bırakılmış önemli kuruluşlardır. Bu bağlamda belediyeler, yabancı 

göçmenlerin toplumsal entegrasyonunu sağlayacak, göçmenlerin ötekileştirilmesine izin vermeyecek ve temel insani 

ihtiyaçlarını karşılayacak yeni politikalar geliştirmek durumundadır. Ancak uygulamayı düşündüğü politikalar, kendisine 

tanınan yasalar çerçevesindedir. Kanunların belediyelere göçmen yönetimine yönelik tanıdığı bir yasal düzenleme mevcut 

değildir. Belediyeler, yalnızca göç yönetiminden sorumlu olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gerekli desteği vermekle 

görevli sayılmışlardır. 

Bu çalışmada, belediyelerin göç yönetimindeki statüsüne ve yerel bütünleşme sürecinde uyguladığı göçmen politikalarına 

yönelik bir araştırma yapılması planlanmıştır. Çalışma, belediyelerin toplumsal huzuru sağlamaya yönelik geliştirdiği 

göçmen politikalarının boyutlarını yasal zeminde incelemektedir. İncelemeye başlamadan önce kapsamlı bir literatür 

araştırması yapılmış ve araştırmalar sonrasında Çankırı belediyesinin uygulamadaki örnek göçmen politikaları analiz 

edilmiştir. Bu analizlerde belediyenin yetkili personelleriyle görüşülmüş ve görüşmelerin değerlendirme sonuçları 

çalışmada belirtilmiştir. Çalışma, konuya netlik kazandırma amacı doğrultusunda öncelikle göç ve göçmen olgularına 

kavramsal bir açıklama getirmiş, sonrasında Türkiye’nin göçmen politikalarını ve yerel yönetimler boyutunu incelemiştir. 

Belediyelerin göçmen politikaları ve uyumlaştırma çalışmaları ise çalışmanın sınırı olarak kabul edilmiştir. Çalışma 

sonunda Çankırı belediyesi ve uyumlaştırma sürecinde uyguladığı göçmen politikaları hakkında bilgi verilerek bazı öneri 

ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 

2. GÖÇ - GÖÇMEN: KAVRAMSAL AÇILIM 

Dünya üzerindeki hemen hemen bütün devletlerin stratejik politikalarında önemli bir kavram olarak ortaya çıkan göç, 
tarihsel süreçte birbirinden farklı ifadelerle anlatılmaya çalışılmıştır. Kavram olarak temelinde bir değişimi ve hareketliliği 

barındıran göç, anlatımda ise farklı türleriyle bir arada ele alınmıştır. Ulusal ve uluslararası göç ilgili türlerin en genel 

boyutu olarak açıklanmaktadır.  

Tarihi süreç içerisinde farklı dönemlerde farklı şekiller alan göç, bugün hala varlığını sürdürmektedir. Ulusal veya 

uluslararası platformda göç hareketliliğine giren bireylerin durumları araştırıldığında göçün çok sayıda sebebinin olduğu 

gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Ekonomik ve demografik etkenler, yönetim sistemindeki yetersizlik ve verimlilik, savaş, 

çatışma veya mücbir sebepler, işsizlik, ailevi durumlar karşısında gidenin arkasından diğerlerinin de gitme gereksinimi, bu 
sebeplerin en önemlileri olarak kabul edilmektedir (Demirhan ve Aslan, 2015:28). Bu bağlamda göç olgusu, 
yalınlaştırılarak ifade edilen bir yer değiştirme anlatımından uzak tutulmalıdır. Çünkü içerik olarak kapsamlı ve toplumsal 
yapı üzerinde oldukça önem arz eden bir hareket tarzıdır. Göç, ekonomik, sosyal, kültürel veya siyasal sebepler 

doğrultusunda yaşanan, bölgesel, devletlerarası, dinsel veya dilsel çatışmalar, insan hakları ihlali, çevresel sorunlar, 

güvenlik tehdidi veya daha iyi bir yaşam biçimi isteği ile insanların veya insanlar topluluğunun kendi yerleşim 

merkezlerinden uzaklaşarak farklı bir yerleşim merkezine yerleşmeleri durumu olarak anlatılmaktadır. Göç olgusuna ait bu 

geniş tanımlama, göç hareketinin zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiği gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Zorunlu göçte, istenmeyen bir sebep (mücbir sebep, zulüm, baskı vb.) söz konusu iken, gönüllü göçte, 

tamamen kişisel bir istek, daha iyi yaşam standardı ve beklenti durumu söz konusudur. Her iki göç hareketindeki ortak 

nokta ise yapılan göçte bir coğrafi yerleşim durumunda yaşanan değişimdir (Ateş ve Yavuz, 2017:1288). 

Göç hareketinin dünya gündeminki önemi, stratejik politikalarda göçün anlatımını kolaylaştıran bazı aktörler grubunun 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu aktörler, ulusal ve uluslararası platformda “göçmen”, “mülteci”  ve “sığınmacı” 

kavramlarıyla anlatılmaktadır. 

Göçmen, zulüm veya baskı sebebi ile değil, yaşam kalitesinin daha iyi olduğunu düşündüğü bir coğrafyada hayatını devem 

ettirme isteği ile ülkesinden ayrılan ve başka bir ülkeye yerleşen gerçekleşmesinde tamamen hür iradenin egemen olduğu 

birey veya bireyler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Mülteci kavramı ise en net açıklamasını, 1951 Sayılı Cenevre’de 

imzalanan “Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme” de göstermektedir. Sözleşme ilgili maddesinde; 

“ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti 

yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 

söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen”, birey veya bireyler topluluğunu mülteci olarak tanımlamıştır 
(United Nations, 1951). 
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Mültecilik ve göçmenlik, göç kapsamında değerlendirilen iki önemli kavramdır. Ancak aralarında birtakım farklılıklar 

bulundurmaktadır. Mülteciler, hayatlarını kaybetme korkusuyla mal varlıklarını arkalarında bırakarak, koşarcasına 

güvenilir olduğuna inandıkları bir başka ülkeye göç etmekteyken göçmenler, ekonomik ve sosyal anlamda daha rahat 
edebileceği başka bir ülkeye göç etmektedirler. Yukarıdaki anlatım perspektifinden bakıldığında birinin zorunlu göçe, 
diğerinin gönüllü göçe örnek olduğunu görmek mümkündür (Ziya, 2012:232-234). 

Göç politikaları kapsamında yer alan bir diğer önemli kavram “sığınmacı”dır. Sığınmacı da mülteci ile temelde aynı anlamı 

taşımaktadır. İkisi de ülkesinden zorlayıcı koşullarda göç etmiş, başka bir ülkeye sığınmış bireyleri ifade etmektedir. 
Özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkede yaşanan durumlar sonrasında gelişen bu kavramlar,1948 yılında İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nde yer edinerek varlığını derinleştirmiştir. Beyannamede, “herkesin zulüm altında başka ülkelere 

sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır” denmektedir. Bu doğrultuda, 1951 yılında hazırlanan Cenevre 

Sözleşmesi’nde mülteci kavramının yanı sıra sığınmacı kavramına da açıklama getirilmiştir. Bu açıklama, “zulüm 

görmekten haklı bir korku duyduğu için kendi ülkesinden ayrılan ve başka bir ülkeye sığınan ve mülteci olarak kalıcı 

yerleşimi bekleme sürecindeki kişiler” olarak belirtilmektedir (Buz, 2008: 121). 

Mülteci ve sığınmacı kavramları literatürde çoğu zaman birbirlerinin yerlerine kullanılan iki kavram gibi görünse de 

temelde birbirlerinden tamamen farklı kavramlardır. Mülteci, oturma izni yasal boyutuyla garanti altına alınmış bir yabancı 

olarak tanımlanırken, sığınmacı da yasal bir durum söz konusu değildir. Sığınmacı statüsündeki yabancı, oturma izni için 

talepte bulunmuştur. Ancak, oturma talebi değerlendirme aşamasındadır. Resmi değildir. Bu sebeple, mültecilerin başta 

sığınmacı pozisyonunda olduklarını, oturma izinleri yasal bir boyuta dayandırılınca da resmi anlamda birer mülteci sıfatını 

kazandıklarını söylemek mümkündür (Reçber, 2014:251). 

Göç politikalarının önemli aktörleri olarak kabul edilen göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramlarının Türk yönetim 

yapısındaki yeri yadsınamayacak kadar büyüktür. Özellikle Suriye’de yaşanan savaş sonrası gelişen uluslararası göç, 

Türkiye’de dengeleri değiştirecek göç düzenlemelerinin yapılması gerektiği kanaatini ortaya koymuştur. Çünkü Suriye 

krizi ile birlikte Türkiye, göçün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri haline gelmiştir. 

 

3. TÜRKİYE’NİN GÖÇMEN POLİTİKALARI 

Göç hareketliliği mevzusuna Türkiye çerçevesinden bakıldığında, Türkiye’nin farklı dönemlerde yoğun göç alan ülkeler 

arasında olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye’nin sanayi öncesi dönemde gelişmiş batı ülkelerine kendi eliyle göç 

veren ülke konumundan çok sayıda mülteci ve sığınmacı akımına kaynaklık ederek göç alan ülke konumuna geçiş yaptığını 

gözler önüne sermektedir. 2011 yılında yaşanan Suriye krizi sonrası ise Türkiye, göç alan bir ülke statüsünü zirveleştirmiş 
ve kitlesel yığınlığa ulaşan göçmen topluluğunun istihdamını en iyi şekilde karşılayacak göçmen politikaları geliştirme 

yönünde önemli adımlar atmıştır (Kartal, 2018:1-3). 

2011 yılında Suriye’de yaşanan rejim karşıtı görüş, ülkeyi bir savaş ortamına dönüştürmüştür. Durum karşısında mağdur 

olan halk, hayati tehlikeye karşı ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. İlk kaçışı sınır ülkelere sığınmada bulan 

Suriyeliler, savaşın şiddeti karşısında tamamen farklı ülkelere yerleşme durumunu bir zorunluluk olara görmüş ve göç 

etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye, ilgili göç hareketinden derin boyutlarda etkilenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 

hazırlanan bir raporda bu durum net bir şekilde ifade edilmektedir. Rapor, dünya üzerinde yaşayan mülteci sayısının 19,5 

milyon kadar olduğunu ve bu mültecilerden 1,6 milyonunun da Türkiye topraklarında yaşadığını açıklamaktadır (United 
Nations, 2015).   

Türkiye’deki göç alanına ilişkin projeleri düzenleyen ve yürüten bir kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlülüğü, 2011 yılı 

itibari ile girişleri başlayan ve sayı olarak 14.287’yi bulan Suriyeli sığınmacı göçmenlerin 2018 yılı tarihi itibari ile toplam 
sayısının 3.533.822 ulaştığını belirtmektedir. Müdürlük, 2011 yılında Türkiye’ye koruma statüsünde başvuran Suriyeli 

sayısının 17.925,  2017 yılı son verilerine göre ise bu sayının 112.415 olduğunu söylemektedir. Bu durum Suriye’ye, 2017 

yılı itibari ile Türkiye’de çalışma izni birinci, ikamet izni ise ikinci olan bir ülke statüsünü vermiştir (Göç İdaresi 

Müdürlüğü,2018). 

İstemeyerek göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin toplumsal yapı içerisindeki tanımsal statüsü sürekli tartışılmıştır. Bu 

tartışma, Suriyelilerin bir mülteci mi yoksa bir sığınmacı mı olduğuna yöneliktir. Türkiye, yalnızca Avrupa ülkelerinden 

gelenler için mültecilik sıfatını hak olarak tanımıştır. Çünkü Türkiye, mülteci statüsü verebilmek için bireylere “coğrafi 

sınırlama şerhi” gibi bir şart koymaktadır. Mültecilik koşullarını taşıyan ve Avrupa dışından gelenler için ise “şartlı 

mülteci” kavramını kullanmaktadır. Türkiye, yalnızca “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı” olanları belirledikleri yasal 

düzenlemelere dayandırarak göçmen olarak kabul etmektedir. Türk soyundan gelmeyen ve ülke güvenliğine tehdit 

oluşturabilecekler göçmen olarak kabul edilmemektedir. 5543 Sayılı İskân Kanunu, göçmen kavramını farklı türleriyle 

şöyle detaylandırmıştır: “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde 

Türkiye'ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır. Serbest göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, 

yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip, Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla yurda 

kabul edilenlerdir. İskânlı göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurt dışından getirilen ve 

bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlananlardır. Münferit göçmen, Türk soyundan ve Türk 

kültürüne bağlı olup, yurdumuza yerleşmek amacıyla bir aile olarak gelenlerdir. Toplu göçmen, Türk soyundan ve Türk 

kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen 
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ailelerdir”(İskân Kanunu, 2006). Türkiye, yasal düzenlemelerinde sığınmacı kavramını da öngörmemiştir. Sığınmacı yerine 

kullanılan kavram “şartlı mülteci”dir (Babaoğlu ve Kocaoğlu,2017:501). 2013 yılında yayımlanarak kabul edilen 6458 

Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), kuruluş amacı olan koruma politikası çerçevesinde şartlı 

mülteci olarak tanımlanan bu kişiler için “Bir yere gönderilemez” ibaresini kullanmaktadır. Şöyleki, “Bu kanun 
kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında 

bulunacağı bir yere gönderilemez” (YUKK, 2013).Bu doğrultuda, Suriyelilerin gerçekleştirdiği göç hareketinde Suriyeli 

bireyleri veya bireyler topluluğunu mülteci değil, sığınmacı/şartlı mülteci göçmen olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.  

Türkiye’deki göç politikaları, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana çıkarılan ulusal mahkeme kararları, yönetmelikler ve 

genelgeler gibi yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmelerle yürütülmüştür.  Avrupa Birliğine uyum sürecinde 

hazırlanan Ulusal Programlar, kalkınma politikaları ve Stratejik Göç Eylem Planı ise göç politikalarının iyileştirilmesinde 

ve etkinleştirilmesinde etkili olan önemli düzenlemeler olarak varlığını sürdürmüştür. Farklı dönemlerde gerçekleştirilen bu 

düzenlemeler farklı amaçlar taşımaktadır. Örneğin Cenevre ile 1995 yılında yapılan sözleşmede amaç uluslar arası hukuka 

uygunluk ve batı düşüncesine yakınlaşmaktır.1994 yılında göç politikaları çerçevesinde“İltica Yönetmeliği Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği” adında bir düzenleme geliştirilmiştir. Buradaki amaç, toplumsal sorunlara kısa 

süre içerisinde çözüm bulabilmektir. 2005 yılında kabul edilerek yasallaşan “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” ise Avrupa 

Birliği’ne üyelik sürecinin bir gerekliliği olarak kendini göstermektedir (Demirhan ve Aslan,2015:43). 

Avrupa Birliği’ne uyum süreci, Türkiye’nin ulusal göç mevzuatı düzenlemesinde önemli bir nokta olarak kabul 

edilmektedir. Avrupa Birliği tarafından aday ülkelerin üye ülke olabilmeleri için yerine getirmesi gereken kural ve kaideleri 
düzenleyen Katılım Ortaklığı Belgeleri ve üyelik sürecinde geldikleri nihai noktayı görebilmeleri için hazırlanan İlerleme 

Raporları bu süreçte önem arz etmektedir. Türkiye Katılım Ortaklığı Belgeleri ve İlerleme Raporları çerçevesinde 2005 

yılında Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden yabancılar” için 

“İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” nı kabul etmiş (Resmi Gazete, 2018) ve daha sonra hazırladığı göç yasalarıyla da göç 

politikalarının genel planını belirlemiştir. İlgili yasa 1994 yılında hazırlanan İltica yönetmeliğinin genişletilmiş 

halidir.Gittikçe artış gösteren göç dalgasına bu doğrultuda hazırlanan yönetmeliklerle ayar verilmeye devam edilmiştir 

(Yıldız ve Çakırer Örservet,2016:122-125). 

Türkiye göç politikalarına ulusal ve uluslararası düzeyde yeni yönetmelikler, bakanlar kurulu kararları, genelgeler ve 

mahkeme kararlarıyla şekil vermeye devam etmektedir. “ İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği, Geçici Koruma Yönetmeliği, 

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların 

Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Yabancıların Pasaport Süresi ve Sınır Kapılarında Verilen Vizelerle İlgili Bakanlar 

Kurulu Kararı”,göç politikalarının gelişmesi amacı ile oluşturulan çok sayıdaki önemli düzenlemelerin sadece bir 

bölümünü oluşturmaktadır (Göç İdaresi Müdürlüğü, 2018). 2013 yılında kabul edilerek “Göç Politikaları Kurulu” ve “Göç 

İdaresi” gibi kurumsal yapılanmaların oluşumuna katkıda bulunan “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu” ise Türkiye’nin göç politikaları çerçevesinde attığı çok önemli bir adımdır. İlgili kanun, göç politikalarının 

iyileştirilmesinde etkili olmuş ve ilgili yönetimin gelişiminde çok önemli rol oynamıştır. 

 

4. YEREL YÖNETİMLER VE GÖÇ 

Göçten en fazla etkilenen bireyler kırsal kesimde veya kent merkezinde yaşayan toplusal gruplardır. Bu grupların yaşadığı 

yerel birimler ise sorunlara ilk elden bakacak en yetkili birimdir. Bu sebeple, göç yönetiminin sadece merkezi yönetimin 

kontrolünde olmayan yerel yönetimlerinde süreçte önemli bir görev ve sorumluluğu olan mekanizma olduğunu bilmek 

gerekmektedir. 

Uluslararası göç, ülkelerin en çok etkilendiği göç türlerinden biridir. Farklı bir ülkeden mülteci veya sığınmacı olarak gelen 

her göçmenin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak yerel yönetimlerin görevidir. Yerel yönetimler kayıt altına 

almaktan başlayarak vatandaşlığa kabul etmeye kadar geniş yetkilerle donatılmıştır (Erdoğan, 2016:34). Yerel yönetimlerin 

yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi yerel düzeyde büyük sıkıntılar doğuracaktır. Yerel ortamda geliştirilen her 
türlü sosyal ve kültürel üretimler yerel yönetim birimlerinin sorumluluğundadır. Yerel yönetimler, merkezi yönetim ile eş 

güdüm altında bu sorumluluğunu yerine getirmek ve yerel bütünleşmeyi sağlamak durumundadır (Yıldız ve Çakırer 

Örservet, 2016:129-130). 

Yerel bütünleşme, kavram olarak yereli oluşturan kurum ve kuruluşlar ile birey ve bireyler topluluğunun arasındaki 

uyumluluktur. Göçmenler de yerel de yaşayan bir toplumsal gruptur. Farklı bir sosyal ve kültürel yapıya sahip olan 

göçmenlerin yerelle bütünleşmesini sağlama görevi yerel yönetimlere aittir. Bu sorumluluğunu ise göçmenlere yasal bir 

statü sağlayarak, yaşam standardını bozmayacak doğrultuda bir ekonomik destekte bulunup, sürdürülebilir yaşam hakkı 

sunarak ve yaşadığı toplumda ayrım görüldüğü düşüncesine kapılmadan sosyal ve kültürel haklar tanıyarak yerine 

getirmektedir (Çakırer Örservet, 2016:51). 

Türkiye’de yerel yönetimlerin göçmenlere yasal statü tanıma gibi bir durumu söz konusu değildir. Yerel yönetimlerin 

göçmenlerin yerel bütünleşmesini ve uyum sürecini sağlamakla sorumlu olduğu görevleri belgelendiren bir yasal 

düzenlemenin varlığı da söz konusu değildir. Suriyeli göçmen krizi sonrasında Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 

oluşturulan “İltica ve Göç Eylem Planı” ve 6458 Sayılı YUKK’ta göç sorunu üzerinde daha çok durulmuş ve sonrasında 
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“Göç İdaresi Genel Müdürlülüğü” kurumu kurulmuştur. Ancak yerel yönetimlere özel bir düzenleme yapılmamıştır. 

Yalnızca merkezi yönetimin kontrolünde kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlülüğü’ne ait görev sıralamasında YUKK’un  
96. ve 104. maddelerinde yerel yönetimlerden şu şekilde bahsedilmiştir (YUKK, 2013):  

“Madde96/1: Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile başvuru sahibinin 

veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını 

kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal 

hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak 

bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum 

faaliyetleri planlayabilir. 

Madde 104/2: Genel Müdürlük, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu 

sağlamakla yetkilidir”.  

Maddelerde ifade edildiği üzere yerel yönetimler,  göçmenlerin temel haklarını ele alan YUKK’ta sadece isim olarak 

geçmiştir. Yerel yönetimlere özel görev ve sorumluluklardan söz edilmemiş sadece yerel yönetimlerin Genel Müdürlülük 

karşısındaki duruşu belirtilmiştir.   

Yerel yönetimlerin göç politikaları ile yetkilendirilmemesi, bazı yerel politikacıları pasif hale getirmiştir. Karar alımında 

özerklik derecesi sınırlı olan, mali konular kapsamında da yeterli olmadığı savunulan ve bu sebeple verimliliği sorgulanan 

yerel yönetimlerin göçmen politikaları konusunda çaba sarf etmesi muhtemel çerçevededir. Yerel yönetimlerin göçmen 

politikalar üzerine kafa yorması sadece kendi halkının huzur ve esenliği içindir. Çünkü oy veren halkını mutlu etmek ve 

küstürmemek yerel yönetimlerin en önemli görevidir (Global Göç Çalışmaları Merkezi, 2016). Ancak bazı yerel yönetim 

birimi sorumlularının özellikle Suriye krizi sonrasında yaşanan göç sorununu çözmek ve sığınmacı statüsüne giren Suriyeli 

göçmenleri yerel halkla bütünleştirmek için büyük çaba gösterdiği görülmektedir. Nitekim yapılan göç çalıştaylarında da 

bu durum, zikredilmiştir. Örneğin Marmara’da yapılan bir Göç Çalıştayı’nda belediyeler birliği belediye başkan vekili, 
Suriyeli göçmen durumundan en çok etkilenen birimlerin yerel yönetimler olduğunu, bu konuda yerel yönetim birimi 

sorumluları olarak taşın altına ellerini koymaları gerektiğini,  uygulamadaki direkt muhatabın kendileri olduğunu ve bu 
durumun ulusal bir meseleye dönüştüğünü dile getirmesi yerel bütünleşme sürecinin sağlanacağının ve göçmen sorunun 
çözüleceğinin işareti olduğunu göstermektedir (Marmara Belediyeler Birliği Göç Çalıştayı, 2018). 

4.1. Belediye Yönetiminde Göçmenler  

Türkiye’deki göçmenlerin sorun olarak görüldüğü en önemli yönetsel birim, bir yerel yönetim birimi olan belediyelerdir. 
Vatandaşın bire bir iletişim kurabildiği ve en yakın yönetim birimi olarak gördüğü belediyeler, yerel halkın huzur ve 

refahını sağlayan ve göçmen sorununu çözmekle yükümlü olan birinci derece sorumlu yönetim birimidir.   

Belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 5393 sayılı yasa, göçmen statüsündeki bireyler topluluğunun müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik belediyelere herhangi bir sorumluluk tanımamıştır. İlgili yasa yalnızca 14. 
maddesinde, yerel düzeydeki toplumsal refahın sağlanmasında belediyeleri yetkilendirmiştir. Bu doğrultuda belediyeler, 
sosyal devlet ilkesi anlayışı çerçevesinde çevresel ve kentsel düzenlemelerle birlikte, barınma ihtiyacının giderilmesi, 

işsizliği azaltacak, sosyal yardımları hızlandıracak, kimsesiz çocukları veya yardıma muhtaçları ortada bırakmayacak 

politikalar geliştirecektir (Babaoğlu ve Kocağlu, 2017:502).  

Belediyelerle ilgili 5393 sayılı yasanın 69. maddesi, “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve 

ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması 

gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve 
bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. 
Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir”, diyerek toplumsal refahı 

sağlamada belediyelerin barınma konusunu giderecek arsa ve konut üretimi ile ilgili hak ve sorumluluklarını belirtmiştir 

(Belediye Kanunu, 2005). Bu kanunla belediyeler, yoğunlaşan göçmenleri istihdam edecek ve konut üretim 

düzenlemelerini yerel halkın da huzurunu bozmayacak doğrultuda gerçekleştirecek yetkiye muktedir bırakılmıştır. 

Belediyelerin özel yönetim usulü olarak bilinen büyükşehir belediyeleri de belediyeler gibi göçmen politikaları konusunda 

yasal anlamda yetkilendirilmemiştir. Ancak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası’nın 7 maddesinin, “İl düzeyinde 

yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; 

gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; 

patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi 
kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda 

mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek” ve “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve  
bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri 

yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” 
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gibi farklı fıkralarında büyükşehir belediyelerinin sosyal refahı sağlayacak noktadaki görev ve sorumlulukları 

detaylandırılmıştır (Büyükşehir Belediye Kanunu, 2004). 

Yasalarla sorumlulukları resmiyet kazanmamış belediyelerin göçmen politikalarında geri bırakıldığı söylenemez. Çocuk 

ölümlerine, cinsel istismara, kimsesizliğe ve yoksulluğa karşı çıkan Türkiye’deki gerek yönetsel yapının gerekse ülke 

vatandaşının bizzat kendisinin yerel bütünleşmenin oluşturulmasında ve toplumsal mutabakatın sağlanmasında duyarsız 

kaldığını söylemek mümkün değildir. Özellikle savaş ortamından kaçarak başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalan Suriyeli 

göçmen akımında belediyelerin fonksiyonel katkısı yadsınamayacak kadar fazladır. Edilen ekonomik yardımlar ve 

oluşturulmaya çalışılan uyumlaştırma politikaları ise bu katkıların en önemlileri olarak kabul edilmektedir.  

Yerel halkın refahı ve karmaşıklığın çıkmaması için belediyeler istemezse bile coğrafi sınırları içerisinde yer alan 

göçmenlerin dilek ve şikâyetlerini dinlemeli ve şehre entegre olmalarına yardımcı olmalıdır. Bir coğrafyanın kendi içinde 

çatışmalar yaşaması veya farklı kültürlerden gelerek kendi kültürlerini dayatma çabası asimilasyon olgusunun ayak 

seslerinin çıkmasını sağlayacaktır. Bu durum da ülke coğrafyasına istemeden kültürel bir erozyon süreci yaşatacaktır. 
Bütün bu olumsuzlukları giderecek yegâne kuruluş ise üyelerinin seçilerek oluşturulduğu ve vatandaşın en yakın yerel 

birim olarak gördüğü belediyelerdir. Bu sebeple, belediyelerin stratejik düzenlemelerinde göçmenler ve uyum politikaları 

hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.  

4.2. Göçmenler ve Toplumsal Uyum 

Temel niteliklerinden birinin göç hareketliliği olduğu 20. yüzyıl, göç hareketliliğine ve mevcut sorunlarına yönelik farklı 

politikalar geliştirmiştir. Politikalar, iki farklı soru üzerinde fikir yorarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu soruların ilki, 

ortaya çıkan göç hareketliliğine yönelik en etkili ve verimli stratejik yönetim modeli nasıl olmalıdır iken, diğeri göçmen 

topluluğunun kendi ülkelerindeki yerel halkla nasıl bütünleşeceği, çıkması muhtemel huzursuzlukların nasıl önlenebileceği 

ile ilgilidir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası göç yönetimciler veya politikacılar, yerel bütünleşmeyi sağlayarak sosyal 

refahın sağlanmasına yönelik yeni bir kavram çerçevesinde harekete geçmişlerdir. Bu kavrama da “uyum” adını 

vermişlerdir. Uyum kavramının genel çerçevesini de “toplumla, göçmenin iki yönlü, karşılıklı etkileşimi, insani değerlere 

saygılı, hak ve yükümlüklerin bir arada sunulduğu yaklaşımın benimsenmesi, göçmenin istihdama katılımının sağlanması, 

yaşanan ülkenin dili, tarihi, kültürü ve temel kurumları ile ilgili bilgi sahibi olma, eğitimden eşit faydalanma, kamusal ve 

özel hizmetlere erişimin sağlanması” noktasında ortak bir yasal düzenleme olarak belirtmişlerdir (TBMM, 2018). 

Türkiye, göçmenlerin toplumsal uyum konusundaki ilk yasal çerçevesini 2011 yılında çıkararak 2013 yılında kabul edilen 

YUKK’un 96. maddesinde belirtmiştir. İlgili yasal düzenleme, göç alan ülkedeki göçmenler ve yerel halk arasındaki 

sürtüşmenin çıkmasını önlemektedir. Göçmen yerleştiği ülkede bir uyum süreci yaşamaktadır. Uyum süreci ise göçmenin 

yaşadığı çevreyle dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi devam ettirebilmesi ile ilgilidir (Çakırer Örservet, 2016:50). 
Birden fazla aşaması bulunan uyum süreci, ilk olarak ülkeye girerek başlamakta ve daha sonra bireye yönelik uyum 

çalışmaları ile devam etmektedir. Bireysel aşama sonrasını,  grupsal durumların dikkate alınması ve uyumlaştırılmasına 

bırakmakta, sonrasında ise ilgili coğrafyadaki yerel karar alımlarına katılım durumu söz konusu olmaktadır. Kararlara 

katılım aşaması, yerelde seçme ve temsil hakkını doğurmaktadır. En son aşamada da tüm bu hakların sonucu olan 

vatandaşlık hakkı yer almaktadır (Daoudov, 2015:40-46). 

Uyumlaştırma süreci aşamaları, daha çok sistemsel bir düzeni anlatmakta ve mevcut düzene uyum yönündeki aşamaları 

sıralamaktadır. Bu doğrultuda uyum politikalarında sistemsel uyum ve sosyal uyum olmak üzere iki farklı yapılanmanın 

olduğunu söylemek doğru olacaktır. Göçmenlerin, yükümlü olduğu vergileri ödeyerek ve işgücündeki verimliliği arttırarak 

ekonomiye katkıda bulunması ile hukuki kurallar çerçevesinde hareket etmesi göçmenlerin sistemsel uyumu durumunu 

anlatmaktadır. Sosyal uyum ise yerine getirilmesi gereken kurallar bütününden ziyade göçmenlerin geldiği ülkede oradaki 

yerel halk ile iletişim halinde olması ve o toplumun bir parçası olarak dışlanmışlık hissi duymaması durumu olarak 

anlatılmaktadır. Farklı bir kültür, farklı bir dil anlaşmayı zorlamaktadır. Bu sebeple iletişim sorununu çözecek ve kültürel 

kaynaşmayı sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir (Esser, 2000:50-65).  

Türkiye, temel gereksinim olan dil ve iletişim eksikliği sorununu gidermeye yönelik göç hareketliliği işlemlerini düzenleme 

ve koordine etmekle sorumlu Göç İdaresi Genel Müdürlülüğü’ne bağlı yeni bir birim geliştirmiştir. Bu birimin adı, 

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER-ALO 157)’dir. Genel Müdürlük, YİMER ile göçmenlerin bilgi sahibi olmak istediği 

ikamet, eğitim, koruma veya vize gibi her önemli konuda 157 numaralı hattı arayarak sorabilir ve cevap alabilmektedirler. 

7/24 ulaşılabilen, Türkçe, Almanca, Farsça, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere toplamda altı dilde hizmet verebilen 

bir kurum olarak geliştirilmiştir (TBMM,2018). Kurumsal bu yapılanmaların yanı sıra, göçmenlerin toplumsal uyum 
sürecinde özel sektörde kendini gösteren, mesleki deneyimini gerçekleştirebilen istihdam politikaları da geliştirilmektedir. 

İstihdam, toplumsal çatışmayı önleyecek önemli bir adımdır. Merkezi yönetim tarafından Suriyelilerin istihdamı için özel 

sektör ve işletmeye “Suriyeli sınırı” verilebileceği bu doğrultuda uzmanlık alanları ile ilgili her türlü mesleği icra 

edebileceği yönünde yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve sağlık konularıyla da yakından ilgilenen Türkiye, 

hazırladıkları destek politikalarıyla süreci kolaylaştırmaktadır. Eğitim üzerine verilen seminerler, sosyolojik ve psikolojik 
kongreler yine göçmenlerin uyum sürecinde etkinlik göstermiştir (Çakırer Örservet, 2016:52-53). 

Türkiye, Cenevre Sözleşmesi bağlamında oluşturulan YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği ile coğrafi sınırlarında yaşam 

sürdüren Suriyeli göçmenlere geçici kimlik kartı vermektedir. Verilen bu kimlik kartı statüsü ile Suriyeli göçmenlere 

eğitim, sağlık, sosyal hizmet, adli  ve sosyal yardım gibi alanlarda imkan sunulmaktadır. Ancak bu statü, uluslar arası 
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düzeyde bir koruma veya vatandaşlık hakkı olarak tanınmamaktadır. Geçici koruma statüsü kazanan Suriyeli göçmenler 

mütakiben çalışma iznine de sahip olmaktadır (Babaoğlu ve Kocaoğlu, 2017:483-484).  

Türkiye’de göçmenler için gerek yerel halk gerekse özel veya kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından ayni 

yardımlar da yapılmaktadır. Kuruluş amacı muhtaç olan topluma yardım etmek olan Kızılay da önemli yardım 

birimlerinden biridir. Kızılay’ın yine muhtaç insanlar için verdiği Kızılay Kartı da yardım etmede kullanılan önemli bir 

araç olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, Göçmenler için yapılan yardımlar ve sağlanan destekler her yıl Türkiye Büyük 

Millet Meclisi(TBMM) tarafından oluşturulan bir inceleme komisyonunca incelenmekte ve uyumlaştırma politikasına 

sundukları katkı bağlamında bir rapor olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye,  yapılan olumlu veya olumsuz bütün değerlendirmeler sonrasında göçmen politikalarını toplumsal uyumu 

sağlayacak şekilde oluşturmaya devam etmektedir. Ancak oluşturulması istenen politikalar, Avrupa Birliği müktesebatına 

uyum sağlamak durumundadır. Çünkü Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için önemli bir hedeftir. Göç İdaresi Genel 

Müdürlülüğü, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen 2016 yılı 

Zirvesi ile Türkiye’den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin geri dönüşleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

kontrolünde gerçekleşmiştir. Bu durum, Ege bölgesindeki düzensiz göç olayının kontrol altına alınmasını ve suda 

boğularak hayatını kaybeden göçmen sayısını azaltmıştır.  Bu uygulama, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Ve Mülteci 

Hakları Alt Komisyonu tarafından hazırlanan göç uyum raporu ile başarılı bulunmuştur. Komisyon “insani mağduriyetlere 

son verilmesi, çocukların denizlerde kaybolup gitmesini önlemek için bir tedbirdir ve bu açıdan başarılı olmuştur, Ege’de 

ölümler bitme noktasına gelmiştir. Türkiye kıyılara vuran bebek cesetlerinin olmaması için üzerine düşen tüm görevleri 

yerine getirirken, Avrupa’nın da sözünde durarak, mutabakatın külfet paylaşımı, yeniden yerleştirme ve vize serbestisi 

hükümlerine uyması gerekmektedir”, diyerek göçmen politikalarına ve uyum düzenlemelerine verdiği önemi dikkate şayan 

kılmıştır (TBMM, 2018). 

4.3. Çankırı Belediye Yönetiminde Göçmen Politikaları 

Orta Anadolu'nun kuzey bölgesinde yer alan ve Bolu, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale, Karabük ve metropol şehir Ankara’ya 

komşu olan Çankırı, 1922 yılında Kastamonu ilinden ayrılarak il olmuş bir şehirdir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki 

yapılan ilk resmi nüfus sayımlarında da nüfusu 157.219 olarak belirlenmiştir. 2017 yılında yapılan nüfus sayımlarında ise 

bu sayı 186.074’e yükselmiştir. 186.074 ‘lük nüfusun 93.427’sini erkek, 92.647'sini ise kadın oluşturmaktadır. Ayrıca 

yapılan istatistikî araştırmalarda Çankırı’nın merkez nüfusunun 86.369, nüfus yoğunluğunun ise 25 olduğu ortaya çıkmıştır 
(Çankırı Valiliği, 2018). 

Tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan Çankırı’nın nüfus sayısının çok fazla olmaması veya yıllara göre çok fazla bir 

artışın olmaması Çankırı belediyesinin hizmetleri sunma yöntemlerinde kolaylıklar sunmuş mudur? Veya artan bu nüfusun 

ne kadarı göçmen gruplardan oluşmaktadır? Belediye yönetiminin artan göç sorununa uyguladığı politik adımlar nelerden 

oluşmaktadır? Uygulanan özgün uyumlaştırma politikası mevcut mudur? Çalışmanın bu başlığında Çankırı belediyesi 

personeline sorulan bu sorular ve alınan cevaplar doğrultusunda değerlendirilen analizler yer almaktadır. 

Çankırı’daki göçmen sayısı, 2018 verileri dikkate alındığında 100-1000 arası bir rakam olarak gösterilmektedir. En son 

02.08.2018 tarihinde yapılan bir araştırmada Çankırı’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli göçmenlerin 463, 2017 yılı 

araştırmasında ise bu rakamın 501 olduğu tespit edilmiştir. Geriye kalan ve çoğunluğun oluşturduğu göçmen sayısı ise Irak 

ve Afgan kökenli göçmenler olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 2018 tarihli bir başka veride, Çankırı’daki ikamet izni alarak 

oturan yabancı sayısının ise sadece 210 olduğu belirtilmiştir. Bu durum, Çankırı’da ikamet izni almayan kaçak göçmen 

sayısının fazla olduğunu göstermektedir (İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 2018). Bu durumu belediye merkezi ile 
görüştüğümüzde personel, kendilerinin göçmen politikalarıyla ilgili yetkilerinin olmadığını ama en çok ilgilenen ve 

topluma kazandırmaya çalışan kurumların başında da kendilerinin geldiklerini söyleyerek görüşmeye başlamıştır. Personel,  

“Göç İdaresi yeni kurulmuş bir yapılanmadır. Yetki, kaynak veya personel konusundaki eksikliği göz önünde 

bulundurularak yabancı göçmenlere yerel yönetim birimlerince gerekli destek verilmektedir. Bu yerel 
yönetim birimlerinin en önemlisi ise belediyelerdir. Çünkü göçmenler yerel halktan alışmış olacak ki sıkıntılı 

her konuda belediyeye gelmektedir. Üzerimize düşen bir görev varsa elbette ki yardımcı olmaktayız. Ancak 

bu yardımlar YUKK’un bize verdiği yetkiler doğrultusundadır. YUKK, yerel yönetimlere destek olma 

konusunda yetki vermektedir. Çankırı belediyesi de hemşehri hukuku çerçevesinde gerekli yardımı 

etmektedir”, demektedir. 

5393 sayılı belediye kanunu, 13 maddesinde hemşehri hukuku ile şöyle bir açıklama yapmıştır. 

“Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye 

faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. 
Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında 

sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları 

yapar” (Belediye Kanunu, 2005). 

Bu madde, yabancı göçmenleri, bütünün bir parçası yapmakta, bu parçanın da doğal hak ve yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi durumunu ortaya koymaktadır. Personel, Çankırı belediyesi tarafından bu yükümlülüklerin fazlasıyla yerine 
getirildiğini anlatmaktadır. 
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Belediyeye uyumlaştırma politikası bağlamında düzenledikleri reformlar sorulduğunda, yaptıkları tek politikanın sosyal 

yardım olduğu söylenmektedir. Personel, İl Göç İdare Müdürlülüğü’nün yeni politikalar ürettiğini de düşünmemektedir. 

“Müdürlük, yukarıdan gelen neyse onu uygular, belediye veya sivil toplum kuruluşları da üzerilerine düşecek bir şey varsa 

yapmaya çalışır”, demektedir. Çankırı belediyesi, halk seminerleri, eğitim kursları, dil merkezleri gibi faaliyetlerle yerel 

bütünleşmeyi sağlamakta ve yabancı göçmenlerin şehre uyumuna yardımcı olmaya çalışmaktadır. Özellikle Suriyeli 

göçmenler için belediye personeli, verilen geçici kimlik kartlarıyla ayrı bir desteğin de sağlandığını itiraf etmektedir. 

Belediye olarak Suriyeli göçmenler için yetkililerle birlikte kapı kapı dolaşıp uygun evler bulunduğunu ve sosyal 

yardımlarla birlikte Suriyelilerin barınma sorunlarına çözüm arandığını belirtmektedir. Belediye, Suriyelilere devlet 
tarafından belirli bir ödenek gösterildiği halde şehirdeki Irak ve Afgan kökenlilere böyle bir desteğin verilmediğini de 
beyan etmektedir. Buna rağmen Suriyeliler içinde sosyal yardımların ihmal edilmediği belediye personelince dile 

getirilmektedir. Belediye, gerek Suriyeli, gerek Afgan gerekse Iraklılara yönelik işsizlik sorununu çözecek özel sektör 

destekli iş imkânının da sağlandığını belirtmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünya üzerindeki birçok ülke, zorlayıcı veya gönüllü sebepler doğrultusunda göçe maruz kalmıştır. Göç, toplumun 

menfaati yönünde geliştirilirse temelde yaşadığı coğrafyaya faydası dokunan bir yapılanmadır. Bu sebeple, yabancı 

göçmenler ve yerel halk arsında toplumsal bir bütünleşme sağlanmalıdır. Ancak bu bütünleşme, bir takım kurum ve 
kuruluşların gözetiminde olmalıdır. Bu kuruluşlar ise toplumun geneli tarafından vatandaşa en yakın  ve yer halkın huzur 

ve esenliğini sağlamakla sorumlu kılınan yerel yönetim birimleri olarak kabul edilmektedir. 

Belediyeler, seçilerek oluşturulan ve yerel halka hizmet eden en önemli yerel yönetim kuruluşlarıdır. Belediyelerin 

kucaklayıcı ve bütünleştirici yapısı, yabancı göçmenlerle yerel halkı bütünleştirmektedir. Bu bütünleştirici yapısını ise 

uygulamaya çalıştığı, uyum politikalarıyla geliştirmiş ve yaşan göç krizini toplumsal bir menfaate dönüştürmüştür. “Uyum, 
göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yaşadıkları topluma dâhil edilmesi, aidiyet hissinin geliştirilmesi 

farklılıkların karşılıklı tanınması, bir arada yaşama inancının oluşturulması”, anlamında kullanılmaktadır (TBMM, 2018). 

Türkiye, 1922 yılından bu yana eğitim ve çalışma amaçlı gelenler dışında yaklaşık 5 milyon göçmeni ülkesinde 

barındırmıştır. Özelikle, 2011 yılı Suriyeli krizinden sonra göçmen sayısı artmıştır. Türkiye’nin son 13 yıl içerisinde ise 

toplamda 2.442.159 sayıda yabancı göçmene ikamet izni verdiği saptanmıştır. Çankırı belediyesinde ikamet eden toplam 
yabancı sayısının  210 olduğu anlaşılmıştır. Ancak, farklı bir durum vardır ki o da araştırma sonuçlarında Çankırı’da yaşan 

göçmen sayısının 1000’e yakın olduğudur. Bu durum, Çankırı’da ikamet izni almayan göçmen sayısının fazla olduğunu 

göstermektedir. Çankırı belediyesi, sınırlarında yaşan göçmen sayısının daha çok Irak ve Afgan kökenli olduğunu, 

Suriyelilerin nispeten daha az olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, sayı olarak az olduğu istatistiki araştırmalarda gösterilse de 

2018 yılı içerisinde yayımlanan Göç İdaresi Faaliyet Raporunda Avrupa Birliği projesi olarak 750 yabancı göçmen için 

Çankırı’da bir geri gönderme merkezi kurulacağı da belirtilmiştir. Geri gönderme merkezleri ile yabancılar kontrol altına 

alınmakta ve barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu işlem ise göç alanında uzmanlığı olan kurumlarla işbirliği halinde 
yapılmaktadır. 

Çankırı belediyesi, göç hareketliliği mevzusunda Çankırı’nın uluslararası platformda göç alan ulusal platformda ise göç 

veren bir şehir olduğunu söylemektedir. Her iki durumu da şehrin coğrafi yapısına (Ankara’ya yakın olması, küçük şehir 

olması, hizmetlere kolay ulaşılması, sakin olması..vb.) bağlı olarak açıklamaktadır. Şehir, küçük bir coğrafyaya sahip olsa 

da yabancı göçmenlere sunulan hizmet noktasında başarılı ve verimli değildir.Sürekli bir yoğunluk olduğu belediye 

yetkililerince söylense de bu yoğunluk nedir?, Sunulan hizmetler nelerdir? sorusu hep cevapsız kalmaktadır. Belediye 

tarafından gerçekleştirilen ve söylemlerde yer edinen yegâne hizmet sosyal yardım, eğitim ve sağlık panelleri ile halk 
günleridir. Özel sektörle anlaşmalı olarak belirli bir oranı geçmemek şartı ile istihdam edilen işçi sayısı da gerçekleştirilen 

kayda değer önemli güncellemelerdir. 

Belediye, mevzuatta yerel yönetimlerin bir görev ve sorumluluğu yoktur diyerek çalışmalarını pasifleştirmemelidir. Taşın 
altına elini koymalı, yerel halk ile yabancı göçmeni bütünleştirecek, göçmenleri ötekileştirmeyecek yeni stratejik politikalar 

geliştirmelidir. Bununla birlikte göçmenlerin kente uyum sürecinde, en başta belediyeler olmak üzere diğer yerel yönetim 

birimlerinin göç yönetim düzeninde aktif rol alacağı ve ekonomik tasarruf konusunda hak sahibi olacağı yetkilendirmelerin 

olması gerekmektedir. Bu yetkiler de sözde değil yasal bir zeminle güçlendirilmelidir. Belediyelerin yapacakları sosyal 

yardımlarda merkezi bütçeden alınan pay arttırılmalı ve göçmenlere gerekli desteği sağlayacak, iletişim noktasında sıkıntı 

yaşamasının önüne geçecek, farklı dil kullanma becerisine sahip personeller istihdam edilmelidir. Bir tebessüm dahi farklı 

bir ülkede kendini yabancı gören, ötekileştirileceği, sömürüleceği veya dışlanacağı korkusuyla hareket eden göçmeni, 

ılımlaştıracak ve yaşadığı çevreye güvenle baktıracaktır. Kültürel zenginliklerinin hor görülmediği, saygı duyulduğu ve 

yaşama imkânının rahatlıkla sunulduğu bir coğrafya, gerek yerel halk gerekse yabancı göçmen arasındaki sosyal ve kültürel 

uyumu sağlayacak, ülkedeki huzur ve esenliğin bekasını arttıracaktır. Bütün bu güzellikleri sağlama görevi ise yerel halka 

en yakın birim olan belediyelere yasal düzenlemeler çerçevesinde bırakılmalıdır. Çünkü belediye sınırları içerisinde 

yaşayan gerek vatandaş gerekse yabancı göçmen, merkezi yönetimi değil, seçilerek oluşturulmuş belediyeleri kendine daha 

yakın görmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle sürekli iltica kriziyle karşı kaşıya kalmaktadır. Son dönemde ise 
Suriye’de yaşanan gelişmeler, eşi benzeri görülmemiş bir iltica krizinin yaşanmasına sebep olmuştur. Öyle ki 
iltica edenlerin sayısal çokluğu illerin nüfus yapısını dahi etkilemiştir. İltica taleplerini Türkiye, uluslararası 
hukuktan kaynaklanan sorumlulukları çerçevesinde regalien yetkisi dâhilinde değerlendirmektedir. Bununla 
birlikte iltica edenlere herhangi bir uluslararası koruma statüsü verildiğinde; herhangi bir yerel yönetim 
sınırları içinde yaşayacak olan bu insanların günlük hizmet talepleri, yerel yönetimlerin sorumluluk alanına 

girmektedir. Bu yüzden iltica krizi, merkezi yönetimin sorunu olduğu kadar yerel yönetimlerin de sorunudur. 
Yerel yönetimler özellikle de belediyeler, Türkiye’nin tüm illerine dağılmış bu yabancılara hizmet sunarken 
birtakım hukuksal, ekonomik, sosyal, siyasi ve uygulama birliğinin olmamasından kaynaklanan sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Bu problemlerin yaşanmasındaki en temel sebep, kanımızca, iltica edenlere ve uluslararası 

korunma statüsü elde edenlere sunulan yerel hizmetlerin hukuki temelden yoksun olmasıdır. Uluslararası 
koruma hukuku alanında yerel yönetimlerin faaliyetleri ile yaşanan sorunlar ve muhtemel çözüm önerilerinin 
değerlendirilmesi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma, hizmet sunumunda yerel yönetimlerin 

karşılaştıkları sorunları, yayımlanan resmi veriler ve raporlar ışığında analiz ederek bir takım çözüm 

önerilerini sunulabildiği ölçüde amacına ulaşacaktır. Çalışmada, sorunun çözümünde, yerel ve mali yasalarda 

revizyonlara gidilmesi  ve yerel hizmetlerin sunumunda yoğun bir eşgüdümün merkez- yerel ve yerel- yerel 
ağ üzerinden sağlanması gerekliliği ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediyeler, İltica Problemi, Hukuk. 

 

ABSTRACT 

Turkey constantly face with the asylum crisis due to its geographical position. Recent developments that have 
led to an unprecedented asylum crisis and even the population of asylum seekers has affected the 
demographic structure of the province. Turkey host to asylum seeker as a part of responsibilities arising from 
international law. In fact, the assessing of claim for refugee status is within the regalian jurisdiction of the 
state. However, when claims of asylum seekers are accepted, these people who will live in any local 
administration need the daily services that is the responsibility of the local administrations. For this reason, 
the asylum-seeker crisis is a problem of central government as well as of local administrations. The local 
administrations are encountered some legal, economic, social and political problems when they provide the 
service for the refugees who are almost scattered all over Turkey. In addition, lack of cooperation among the 
local administrations causes to problems. The main reason of experiencing these problems, in our opinion, is 
the lack of legal basis for the local services to asylum seekers. The issue of the article is put forward 
thoroughly these problems and the assessment of the possible solution proposals. The article, will reach the 
goal as much as provide many solution proposals to these problems encountered by the local administrations 
through by analyzing the published official data and reports. This article will reveal the necessity of revisions 
in local and fiscal legislations and providing an intensive coordination along centre-local and local-local 
network in the local services delivery. 

Key Words: Local Administrations, Municipality, Asylum Problems, Law. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminden beri göç ve iltica problemiyle karşılaşmaktadır. Coğrafi konumu sebebiyle de 2011 
yılında Arap Baharının son durağı olan Suriye’de ortaya çıkan iç savaştan etkilenen Suriyelileri misafir etmektedir. 
Türkiye’nin sınır bölgesinde meydana gelen toplu nüfus hareketleri sonucunda ülkeye giriş yapan Suriyeli vatandaşların 
biyometrik kayıt sayıları 2016 yıl sonu itibariyle 2.834.441 olmuştur ( Göç İdaresi, 2017:76). 2018 yılında ise bu rakamın 4 
milyonu aştığı gözlenmektedir ( TBMM Raporu, 2018: 263). Ayrıca Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Teşkilatı Raporuna göre yerel otoriteler, kendi iletişim kanalları ve değerlendirme yöntemleri aracılığıyla 

tahmini rakamlar sağlama gücüne sahiplerken, STK’lar geçici koruma altında bulunan ve kayıtlı olmayan Suriyelilerin 

(oturma ve çalışma izinleri bulunsa ya da Türkiye'de hiçbir şekilde kayıtları bulunmasa da) de dahil edildiği doğru 

rakamların elde edilebilmesi için resmi rakamların %15-%25 oranında artırılması gerekliliğini dile getirmektedirler 
(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Raporu, 2016:10). Yani Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı’nın tespitleri doğruysa Türkiye’de 4 milyon 600 ile 5 milyon arasında 

Suriyeli barınmaktadır. Türkiye, bu derece eşi benzeri görülmemiş sayıda yabancıyı ilk defa misafir ettiğinden bu durumu 
yönetirken hem hukuksal, ekonomik hem de sosyal ve teknik sorunlar yaşamıştır.  

Nitekim akın akın Suriye’den gelip geçici koruma statüsü ile Türkiye’de yaşayanların sayısı illerin nüfus yapısını ve yerel 
hizmet kapasitelerini çok önemli oranda etkilemiştir. Bu yüzden çalışmada örnekler daha çok Suriyelilerin misafir edilmesi 
üzerinden verilerek konu Suriyeliler üzerinden, ister istemez, incelenmektedir. Türkiye'de kentsel bölgelere yerleşen 
Suriyelilerin sayısı hâlihazırda kamplarda bulunan nüfusu büyük oranda geçmiş durumdadır. Suriyeli nüfusun yaklaşık 
olarak sadece %20'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuş olan kamplarda, geri kalan %80’i kentlerde yerel halkla iç 
içe yaşamaktadır (https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=848). TBMM Raporu verilerine göre 

Suriyelilerin nüfusa nazaran en yoğun olduğu Kilis’te, Suriyelilerin yerli nüfusa oranı  %95’e tekâmül etmektedir. Hatay’da 
bu oran %24 iken Şanlıurfa’da  % 21 ve Gaziantep’te %16’dır. Sayısal olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı il ise 
İstanbul’dur (TBMM, Rapor, 2018:264). Kamplarda yüksek standartlarda hizmetler; barınma, sağlık, eğitim, yiyecek vb. 
sunulsa da, yüksek sayıya ulaşan ve kentsel alanlara yerleşen yabancılar için durum farklıdır. Bu yabancılar, kentlerde 
yaşayarak yerel hizmet talebinde bulunmaktadırlar. Bu yüzden yerel yönetimler çok yoğun barınma, sağlık ve eğitim 

hizmetleri, uyum, yabancıların misafir edilmesinin yarattığı sosyal ve finansman yükü yanında merkezi idare, yerel idare ve 
diğer sivil toplum kuruluşları ile eş güdüm sağlayarak koordineli hareket edememe problemleri yaşamaktadırlar. Bir başka 

deyişle yerel yönetimler, Devletin cömertliği sayesinde Suriyelilerle dayanışma ve yardımlaşma kutsal değerlerinin, alanda 
uygulayıcılarından biri olarak önemli sorumluluklar üstlendiklerinden çok büyük sorunlarla boğuşmaktadırlar.  

İltica edenlerin, uluslararası koruma taleplerinin değerlendirilmesi, merkezi idarenin çözmesi gereken bir sorun iken; 
değerlendirme yapılan süreç boyunca ve koruma talebinin olumlu sonuçlanması üzerine ülke içinde herhangi bir yerel 

yönetim sınırları içinde yaşayacak olan bu insanların yerel hizmet talepleri, yerel yönetimleri bu soruna dahil etmektedir. 
Bu yüzden bu konu, merkezi idarenin sorumluluğunda olduğu kadar yerel yönetimlerin de sorumluluğundadır. Başka bir 
anlatımla Avrupa Kentsel Şartı’nda belirtildiği gibi; yerel yönetimler, hükümetlerin belirlediği göç politikaları üzerinde 
sınırlı bir yetkiye sahip olmalarına rağmen, büyük ölçüdeki göçün yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorundadırlar. Bu yüzden 

yerel yönetimlerin özellikle ve doğal olarak da belediyelerin bu alanda gönüllü olarak üstlendikleri görevlerin hukuksal alt 
yapısının oluşturulması gerektiği açıktır. Bilindiği gibi Anayasamızın 127. maddesine göre yerel yönetimler, il özel 
idareleri, belediyeler ve köylerden oluşmaktaysa da hukuksal, politik, sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü yerel hizmet 
sunumunda belediyelerin genel yetkili oldukları kabul edilir. Bu nedenle çalışmada, yerel yönetimler genelinde belediyeler 
özelinde değerlendirilmeler yapılmıştır.  

Çalışmada, iltica edenlerin farklı statülerde misafir edilmesi konusu her ne kadar devletin yetki alanına girmekteyse de 
alanda her türlü temel hizmetin yürütülmesinden yerel yönetimlerin özellikle belediyelerin sorumlu olabilmesi hususunun 

hukuksal alt yapısı ortaya konulacaktır. 

 

2. ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU VE TÜRKİYE DEVLETİ’NİN YAKLAŞIMI   

İltica edenlerin farklı statülerde misafir edilmesi konusu, Türkiye Devleti’nin uluslararası sorumluluğundan kaynaklanıp 
uluslararası koruma statüsü elde etmenin esasları merkezi hükümet tarafından idare edilmektedir.  

2.1. Uluslararası Koruma Hukukunun Kaynakları  

Uluslararası koruma hukukunun birincil kaynağını, uluslararası hukuk oluşturmakla birlikte Türkiye, iç hukukunda 
birtakım farklı yaklaşımlar geliştirerek hukuksal düzenlemeler yapmıştır.  

2.1.1. Uluslararası Hukuk Tarafından Çizilen Çerçeve 

Uluslararası koruma hukukuna yönelik ilk çalışmalar, Milletler Cemiyeti’nin 1920’li yıllarda yaptığı birtakım başarısız 
girişimlerden ibarettir. II. Dünya Savaşı sonrasında, mültecilerin hukuki statülerini ve aynı zamanda mülteci hakkını 
düzenlemek elzem hale gelmiştir. Böylelikle 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısıyla kabul olunan 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle sığınma hakkı en temel insan haklarından biri olarak düzenlenmiştir. Akabinde 
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mülteci hukuku hakkında 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi
1 

imzalanmıştır. Bu Sözleşmenin hazırlanmasında herkesin temel hürriyetlerden ve insan haklarından fark gözetmeksizin 
faydalanması ilkesi hakim olmuştur. Sözleşmeye göre;  

“1 Ocak 1951'den önce Avrupa'da meydana gelen olaylar sonucunda ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu 
korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 
şahsa”, 

mülteci denmektedir. Görüleceği gibi Cenevre Sözleşmesi tarafından ortaya konulan mülteci tanımlamasında birçok 
sınırlama bulunmaktadır. Öncelikli olarak, 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar” ibaresi bir tarih sınırlaması 
oluşturmaktadır. İkinci olarak “Avrupa’da meydana gelen olaylar” ifadesiyle de coğrafi sınırlama yapılmıştır. Avrupa 
coğrafyasından ise Avrupa Konsey’ine üye devletlerin coğrafi alanı anlaşılmaktadır. Son sınırlama, başvuru sahibinin 
iddiasını kanıtlamasıyla ilgilidir yani iltica edenlerin ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşünceleri yüzünden vatanlarında zulme uğrayacaklarını kanıtlayabilmeleri halinde  mülteci statüsü alabilmektedirler.   

Yaşanan gelişmelerin sonunda iltica ederek mülteci sıfatı kazanmak isteyenlerin sayısındaki artış, Sözleşmede sayılan 
sınırlamaların gözden geçirilmesini sağlamıştır. Böylelikle 1967 New York Protokolü imzalanarak Sözleşmede var olan 
zaman sınırlaması yani 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar ifadesi kaldırılmıştır. Buna rağmen coğrafi sınırlama 
tam olarak kalkmamış ülkelerin tercihine bırakılmıştır. 1951 Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama ile kabul eden taraf devletlerin 
ilgili beyanlarının, 1967 Protokolü’nde korunması mevcut bazı sıkıntıların devam etme olasılığını arttırmıştır (Pazarcı, 
2005:185-186). Ayrıca Sözleşmede sayılan sebepler haricinde yaşanan mağduriyetler, Sözleşmenin yaptığı mülteci 
tanımının eleştirilmesini sağlamaktadır.  

Sözleşmeye taraf olan Türkiye de, bu metni iç hukukuna aktarırken kendine özgü ve çıkarlarına uygun yaklaşımlar 
geliştirmiştir.  

2.1.2. İç Hukuk Tarafından Çizilen Çerçeve  

Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne 1961 tarihinde taraf olmuş Sözleşmenin kapsamını genişleten 1967 tarihli 
New York Protokolü'ne de 1968 yılında katılmıştır. Türkiye Sözleşmeye taraf olurken, Sözleşmenin taraf devletin tercihine 
bıraktığı coğrafi kısıtlamayı kaldırmayarak günümüze kadar muhafaza etmiştir. Bu şekilde Türkiye'nin sözleşmeye coğrafi 
kısıtlama ile taraf olması, Avrupa Konseyi üye ülkeleri dışından gelip Türkiye’ye iltica edenlere, mülteci statüsü 
tanımayacağı anlamına gelmektedir.   

Ancak Türkiye’ye, Avrupa dışından da çok sayıda ilticacı gelmektedir. Nitekim Türkiye’nin doğu sınırında yaşanan  terör 
sorunu ve sığınma arayan kişilerin fazlalığı sonucunda yoğun kitlesel hareketlere karşı hazırlıklı olunması için birtakım 
çalışmalar yapılmıştır (Ergüven ve Özturanlı, 2013:1026). Çünkü uluslararası hukuka göre; Türkiye’nin her iltica edene, 
mülteci statüsü vermek gibi bir zorunluluğu olmasa dahi bu kişilerin sığınma aramasına yardımcı olmak gibi bir 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Yapılan ilk çalışmaların sonucu olarak 14.09.1994 tarihinde Türkiye’ye iltica Eden veya 
Başka Bir Ülkeye iltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma 

Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik kabul edilmiştir. Böylelikle 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile 31 Ocak 1967 tarihli Protokol gereğince 
ülkemize münferiden iltica eden veya başka ülkelere iltica etmek üzere ülkemizden ikamet izni talep eden yabancılar ile 
topluca iltica veya sığınmak amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usul 
ve esasların tespiti ile görevli kuruluşların belirlenmesi sağlanmıştır.  

1994 tarihli Yönetmelik, Avrupa dışından gelerek iltica edenlere farklı bir statü oluşturarak bu kişilere sığınmacı2 
demekteydi. Sığınmacılar için paralel prosedür uygulanmaktaydı. Yani hem valiliklere hem de Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) başvuran iltica eden kişiye, gerekli şartları taşıması halinde Türkiye’de geçici 
ikametgâh verilmekteydi. Bu kişilere, BMMYK tarafından mülakat yapılmaktaydı. Mülakat sonunda başvuran kişi  mülteci 
hakkını elde edebilecek koşullardaysa BMMYK tarafından uygun bir ülkeye yerleştirilmekteydi. Bu süreç tamamlanana 
kadar da Türkiye’de misafir edilmekteydi. Ancak yapılan mülakat sonunda iltica eden kişinin sığınmacı statüsü elde 
edemeyeceği yönünde  kanaat oluşursa kişi sınır dışı edilmekteydi.   

                                                 
1   Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmesi 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 22 Nisan 

1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
2   Md 3./ 3 sığınmacı : ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından 

haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya 
korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen 
veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıya denmektedir.   
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1994 tarihli Yönetmelik uygulamada birçok konuda yetersiz kalmıştır. Bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

(AİHM) kararlarının etkisiyle diğer yandan da Avrupa Birliği (AB) uyum politikalarının etkisiyle iç hukuk şekillenerek 
yetersizlikler giderilmeye çalışılmıştır. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) taraf olan Türkiye aleyhinde 
AİHM’nin verdiği kararlar, iç hukuku bir hayli etkilemiştir. Örneğin, AİHM Jabari kararı ile 1994 tarihli Yönetmeliğin 5 
günlük hak düşürücü başvuru süresini adil bulmayarak Jabari sınırdaşı edilecek olursa AİHS’nin 3. maddesinin ihlal 
edileceğine karar vermiştir (AİHM Türkiye/Jabari Kararı, 2000). Akabinde bu karar sürekli referans gösterilmiş ve nihayet 
2006 yılında ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak 5 günlük hak düşürücü başvuru süresi yerine makul olan en kısa 
zamanda ibaresi getirilmiştir. D ve diğerleri davası da uluslararası koruma hukuku açısından önemlidir. İran vatandaşı olan 
D’nin, Türkiye’ye iltica etmesi üzerine yaptığı başvurunun BMMYK tarafından reddedilmesi ardından Türkiye’nin de D’yi 
sınır dışı etmesi üzerine AİHM’ne başvuran D’nin başvurusu, haklı görülmüştür (AİHM Türkiye/D ve diğerleri Kararı, 
2006). Bu karara kadar BMMYK’nin verdiği kararı tatbik eden Türkiye, bundan sonra iltica başvurularını BMMYK’den 
ayrı olarak kendi de değerlendirmeye başlamıştır.  

Diğer yandan AB’ne katılım süreci çerçevesinde, 2001 yılında Katılım Ortaklığı Belgesi imzalanarak 19.05.2003 tarihinde 
yenilenip AB Topluluk Müktesebatının Benimsenmesine İlişkin Ulusal Programın takip edilmesine başlanmıştır. Bu belge 
ile 2003 yılı Türkiye Ulusal Programında 24.1 “iltica Alanında AB Mevzuatına Uyumun Başlatılması ve iltica Alanında 
Kapasitenin Geliştirilmesi” başlığı altında 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde İltica alanında AB mevzuatına uyumun 
başlatılması öncelik olarak belirlenerek başta mülteciler için konaklama ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi 
çalışmalarının sürdürülmesi olmak üzere, bu alandaki idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi öngörülmüştür. Türkiye’nin 
ilgili alanda idari düzenlemeler yaparak, bu alanda başlatılan AB mevzuatı ile uyum çalışmalarına devam edilmesi 
taahhüdü bulunmaktadır (Ulusal Program, 2003).  

Bu taahhütler doğrultusunda ve Türkiye’nin coğrafi, stratejik, kültürel ve siyasi konumu sebebiyle, tarih içinde önemli göç 
akınlarıyla karşı karşıya kalarak geçiş ülkesi olmaktan hedef ülkeye dönüşmesi neticesinde ulusal mevzuatın yetersiz 
kaldığı vurgusuyla  04/04/2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) yapılarak 
yürürlüğe girmiştir. Kanunun genel gerekçesinde özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengenin korunarak, düzensiz göç 
hareketleri, insan ticareti ve kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve sınır güvenliğinin yeniden 
yapılandırılması konularındaki çalışmalara devam edilmesi hususları yer almıştır 
(http://www.goc.gov.tr/files/files/GENEL.pdf). 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi sınırlama ile taraf olunduğundan 6458 
sayılı Kanunda, dört çeşit uluslararası koruma statüsü benimsemiştir. Bunlar: mülteci

3
, şartlı koruma (eski 

isimlendirmesiyle sığınmacı)
4, ikincil koruma5 ve geçici koruma6

dır. Mülteci ve şartlı koruma statüleri eski mevzuatta da 

mevcutken ikincil koruma ve geçici koruma statüleri bu konunla getirilen yeni statülerdir. Bu statüler Cenevre 
Sözleşmesiyle sayılmayan mağduriyetleri de düzenleyebilmek için ortaya çıkmıştır. İsimlendirilmesi ne olursa olsun bu 
hukuki statüleri elde eden kişiler, ülkede yasal kalış imkânı ile geri göndermeme, güvenli topraklara ve temel haklara 

                                                 
3   MADDE 61/ Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 

siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 
ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.  
4   MADDE 62/ Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 

siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 

ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı 

mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.  
5  MADDE 63 – (1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği 

takdirde; 
a)  Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, 
b)  İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, 
c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik 

ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz 
konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma 
statüsü verilir. 

6    MADDE 91 –  
(1)  Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak 

sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.  
(2)  Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel 

hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve 
taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir.  

 

 

http://www.goc.gov.tr/files/files/GENEL.pdf
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erişim hakları gibi birtakım haklara sahip olurlar. Sadece bu haklara erişim usul ve yöntemlerinde statüye göre farklılık 
olmaktadır.  

2.2. Uluslararası Koruma Statüsü Elde Etmenin Genel Esasları 

Herhangi bir uluslararası koruma statüsü elde edilmesi tamamen merkezi yönetimin yetkisindedir. Bu statünün elde 
edilmesiyle birlikte birtakım hak ve yükümlülükler elde edilmektedir.  

2.2.1. Uluslararası Koruma Talebinin Değerlendirilmesinde Merkezi Yönetimin Yetkisi 

Uluslararası koruma başvurularının ne şekilde yapılması gerektiği  6458 sayılı Kanunda açıklanmaktadır. Kanuna göre, 
uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır. Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine 

yapılması halinde, bu başvurular derhâl valiliğe bildirilir. Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt 
tarihinden itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır. Mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye kendisini en iyi 
şekilde ifade etme imkânı tanınmaktadır. Talepte bulunan kişi yetkililerle iş birliği yaparak uluslararası koruma 
başvurusunu destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır.  

Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılır. 
Aslında kararlar, bireysel olarak verilir. Ancak başvuru aile adına yapılmışsa başvuru bütün olarak değerlendirilir ve 
verilen karar tüm aile üyelerini kapsar (md.78/2).  Karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ  edilir. 
Olumsuz kararın tebliğinde, kararın maddi gerekçeleri ve hukuki dayanakları da belirtilir. Verilen kararlara karşılık başvuru 
talebinde bulunan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma 
Değerlendirme Komisyonuna itiraz edebilir. 

İdari itiraz sonucu alınan karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Bu karardan da memnun 
olmayan başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi Anayasamızın 125. maddesinde ifade edilen idarenin bütün eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulur hükmüne uygun olarak kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare 
mahkemesine başvurabilir. İdare Mahkemesi, başvuruyu on beş gün içinde sonuçlandırır. Mahkemenin bu konuda vermiş 
olduğu karar kesindir. İtiraz veya yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.  

2.2.2. Uluslararası Koruma Talebinde Bulunanların Hakları ve Yükümlülükleri 

Uluslararası koruma statüsü kazanan kişiler, birtakım hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Her şeyden önce bu kişilere 
sağlanan hak ve imkânlar, Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkânlardan fazla olacak şekilde yorumlanamaz. 6458 
sayılı Kanunun 89. maddesi başvuru yapan ya da uluslararası koruma statüsü olan kişilerin yardım ve hizmetlere erişim 
haklarını düzenlemektedir. Bu kişiler ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır. Ayrıca bu 
kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir. Bu kişilere sunulacak sağlık 
hizmetinin de özellikleri açıklanmaktadır. Bununla birlikte  başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma 
başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir. Bu başvuruların değerlendirilmesinde yabancıların 
çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin yasal mevzuat ile iş piyasasındaki çeşitli durumlar göz önüne alınarak bu kişilerin 
çalışmalarında birtakım kısıtlamalar yapılabilir. Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin 
çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığının  görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
belirlenir.  

Bununla birlikte bu kişilerin birtakım yükümlülükleri de vardır. 6458 sayılı Kanunun 75/2. maddesinde başvuru sahibinin 
yetkililerle iş birliği yapmak ve uluslararası koruma başvurusunu destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri sunmak zorunda 
olduğu düzenlenmiştir. Kanunun 71. maddesine göre ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü7 ve 90. maddesinde8 
diğer yükümlülükler düzenlenmektedir.  

Devlet, uluslararası koruma taleplerini değerlendirirken uluslararası hukuk ve iç hukuk çerçevesinde karar verirken bu 
kişiler, yasayla tanınan haklardan faydalanırken, birçok kamu kurum ve kuruluşu özellikle de yerel yönetimler önemli 
roller üstlenmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
7  Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen 

şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir. Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve 
ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.  

8    a) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,  
b)  Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,  
c)  Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle,  
ç) Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini 

tamamen veya kısmen geri ödemekle yükümlüdür.  
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3. YEREL YÖNETİMLER VE İLTİCA EDENLERİN KARŞILANMASININ KAPSAMI  

Uluslararası koruma talebinde bulunanlar ya da uluslararası koruma statüsü alan kişiler,  6458 sayılı Kanunun 89. 
maddesine göre yardım ve hizmetlere erişim hakkı elde etmiş olmaktadırlar. Bu yabancılar nihayetinde herhangi bir yerel 
yönetimin sınırları içinde ikamet etmek durumunda kaldıklarından yerel yönetimlerin sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Halka en yakın konumda olan yerel yönetimler, herhangi bir ayrım yapmaksızın, bir yandan temel kamu hizmetlerine 
(konut, sağlık hizmetleri, eğitim) erişim sağlamaktan sorumlu oldukları gibi diğer yandan merkezi yönetimle birlikte bu 
kişilerin Türkiye’ye entegrasyonlarını sağlamak için gerekli çalışmaları yürütürler. Bu kapsamda yerel yönetimlerin görev 
tanımlarının hukuken yeterliliği tartışılmakta olup bu birimlerin görev tanımlarının açık şekilde yapılması elzemdir. 

3.1. Yetersiz Hukuksal Çerçeve  

Herhangi bir uluslararası koruma statüsünü elde eden yabancıya, nasıl hizmet sunulacağı konusu ülkelerin anayasal 
örgütlenme şekillerine bırakılmıştır. Türkiye’de de bu konudaki ilk önemli düzenlemeler AB ile Katılım Ortaklığı 
Belgesinde belirmiş ve son halini Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu sayesinde almıştır. Ancak yerel yönetimlerin 
rolüne ilişkin doğrudan doğruya hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut yasal düzenlemeler geniş yorumlanmak suretiyle 
belediyeler, bu konuda gönüllü olarak birtakım sorumluluklar üstlenmişlerdir.  

3.1.1. Türkiye Ulusal Eylem Planı  

25 Mart 2005 tarihinde kabul edilen İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 

Ulusal Eylem Planı’nda yerel yönetimlere, iltica talebinde bulunan ve herhangi uluslararası statü alarak ülkemizde kalıcı ya 
da devamlı suretle ikamet edecek yabancıların entegrasyonunu sağlama konusunda birtakım görevler verilmiştir. Ulusal 
Eylem Planı’nın entegrasyon başlığında etkin bir entegrasyon sisteminin kurulması için gerekli düzenlemeler sıralanmıştır: 
Entegrasyon faaliyetleri ile ilgili olarak Devletin düzenleyici ve denetleyici sorumluluğu olduğunun altı çizilmiştir. 
Entegrasyon faaliyetini yürütmek üzere yasa ile bir kurumun yetkilendirilerek diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu 
sağlaması gereği belirtilmiştir. Ayrıca Devlet tarafından entegrasyon politikası ve sistemi oluşturularak yeni usullerin 
belirlenmesi gereği vurgulanmıştır. Bu kapsamda özellikle yerel yönetimler ve işverenler ile STK’nın teşvik edilmesi 
gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca entegrasyonun sağlanmasında yerel yönetimler tarafından sağlanan nakdi ve ayni 
yardımların mümkün olduğunca geniş bir kitleyi hedef alması gereğinin altı çizilmiştir. Bu sebeplerle ilgili yerel yönetimler 
hukukunda özellikle de belediye mevzuatında bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

3.1.2. Yerel Yönetimlerin Görevlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler 

Yerel yönetimlerin uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancıya yönelik hizmet sunumuna 
ilişkin konularda açık yasal düzenlemeler yoktur. Mevcut yasal düzenlemeler geniş yorumlanarak yerel yönetimler 
özellikle de belediyeler, bu konuda çeşitli görevler üstlenmektedir.  

Türk toplumu ve yabancılar arasında iletişimi mümkün kılan ve mevzuatımıza ilk kez 6458 sayılı Kanunla giren “uyum” 
konusundaki düzenlemeler, yerel yönetimlerden ilk kez bahsettiğinden oldukça önemlidir. 6458 sayılı Kanunun 
gerekçesinde bu düzenlemeler sayesinde uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden kişilerin toplumla 
uyumu ile toplumun da bu yabancılarla uyumu için yapılacak çalışmalara imkân tanınacağı vurgusu yapılmaktadır. Ayrıca 
bu hükümler, kimi ülkelerde olduğu gibi göçü kısıtlama amaçlı değil, yabancıların ve toplumun bilinçli ve düzenli şekilde 
birlikte yaşamalarını mümkün kılacak ve kolaylaştıracak esnek bir yapıda düzenlenmiştir 
(http://www.goc.gov.tr/files/files/GENEL.pdf). Bu amaçla 6458 sayılı Kanunun 96. maddesi uyum başlığını taşır.  
Maddeye göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, başvuru 
sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve 
ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü 
kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve 
katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir. Görüleceği üzere maddede, yerel yönetimlerin uyum 
konusunda görüşlerine başvurularak katkı sağlayacaklarından bahsedilmiş ancak bu birimlerin görevleri ayrıcalıklı hale 
getirilmemiştir. Başka bir deyişle kanun koyucu, mülteciler konusunda yerel yönetimlere özel bir imkân tanımamış sadece 
doğrudan yetkili kurumların yerel yönetimlere de danışması gibi bir öneriyi yasaya koymayı yeterli bulmuştur (Erdoğan, 
2016:34). Bu tercihin eksikliğini vurgulayan Erdoğan’a göre yerel uyum/entegrasyon süreçleri ancak belediyelerin yetki ve 
kapasitelerinin artırılması ile sağlanabilir. Bu durum hem mantığın gereği hem de demokrasinin gereğidir (Erdoğan, 
2016:34). 

Diğer yandan uluslararası koruma talebinde bulunan ve bu statüyü elde eden yabancıların temel yerel hizmetlere erişimi, bu 
kişilerin ülkeye uyumunu sağlamada önemlidir. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanununda bu kişilere yönelik hizmet 
sunumuyla ilgili açık bir düzenleme yoktur.  Bununla beraber mevcut düzenlemeler geniş yorumlanmak suretiyle 
belediyeler, birtakım sorumluluklar üstlenmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. ile 38/n. maddeleri, bu 
yabancılara temel yerel hizmet sunan ve sosyal yardım yapan belediyeler için yasal dayanak olmaktadır.  5393 sayılı 
Belediye Kanununda belediye başkanının görevlerinin açıklandığı 38. maddesinin n bendinde “belediye başkanının sosyal 
yardım için ayrılan yardım bütçesini ilçedeki yoksul ve muhtaçlar için kullanabileceği”, hükmüne yer verilmektedir.  

http://www.goc.gov.tr/files/files/GENEL.pdf
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Bununla birlikte 5393 sayılı Kanunun 13. maddesi hemşehri hukuku başlığını taşımaktadır. Aslında hemşehri hukuku, yerel 
yönetim hukukuna 5393 sayılı Kanundan önce mülga 1580 sayılı Belediye Kanunuyla girmiştir. Eski Belediye kanununda 

“her Türk, nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemşehrisidir.  emşehrilerin belediye işlerinde reye, intihaba, 
belediye idaresine iştirake ve belde idaresinin devamlı yardımlarından istifadeye hakları vardır” ifadesi yer almaktaydı. 
Yani eski yaklaşımda, hemşehri hukukunda ataerkil bir düzen söz konusuydu. Vatandaşlar, babalarının nüfusa kayıtlı 
olduğu yerin hemşehrisi sayılmaktaydı. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yaşanılan yerin hemşehrisi olmanın önü açılmıştır. 
Bununla birlikte önceki yasada hemşehri olmanın diğer bir unsuru Türk vatandaşı

9 olmaktı. Yeni sistemde ise herkes,  
ikamet ettiği beldenin hemşehrisi sayılmaktadır. Bir başka ifadeyle bir beldede yaşayan yabancılar da artık bu beldenin 
hemşehrisi olmaktadır. 5393 sayılı Kanunun 13. maddesine göre herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisi olarak belediye 
karar ve hizmetlerine katılıp, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediyenin yardımlarından yararlanma hakkına 
sahip olduğu hükmü yer almaktadır. Bu madde ile hemşehri hukuku, katılımı ve açıklığı sağlayacak şekilde düzenlenerek 
hemşehrilerin, belediye kararlarına katılmaları ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin esaslar benimsenerek; hemşerilerin 
hakları, sorumlulukları ve ödevleri düzenlenmektedir.  

Özetle sözü edilen maddelerde ifade edildiği şekliyle, uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden kişilere 
sunulacak hizmetlere yönelik açık ifadeler veya hükümler bulunmamaktadır. Ancak yasal düzenlemelerde bu konuda 
belediyenin görev almasını açıkça yasaklayan bir ifade de yer almamaktadır. Bu da yerel yönetimlerin özellikle de 
belediyelerin, kendi inisiyatifleriyle bu yabancılara yönelik hizmet sunumunda sorumluluk almalarına sebep olmuştur. 
Fakat vatandaş olmayanlara yönelik faaliyetler için kapı aralayan hemşehri hukukunun yorumunda ciddi farklılıklar 
oluşabilmektedir (Erdoğan, 2017:40). Doğal olarak da belediye uygulamaları arasında, çok ciddi yaklaşım ve eylem 
farklılıkları ortaya çıkmaktadır (Çamur, 2017:128). Çünkü 5393 sayılı Kanun, uluslararası koruma talebinde bulunan ve bu 
statüyü elde eden kişilere sunulacak belediye hizmetleri için “açık kapı” bırakmış ancak belediyelere zorunlu bir görev 
atfetmemiştir (Erdoğan, 2017:40). 

3.2. Kabulden Entegrasyona Yerel Yönetimler 

Mevzuatın yetersiz olması dahi birçok belediyenin, uluslararası koruma talebinde bulunan ve uluslararası koruma statüsü 
elde eden yabancılara yönelik bir takım temel hizmetleri sunmasına engel olmamıştır. Bununla birlikte bu durumun birçok 
soruna sebep olduğu da açıktır.  

3.2.1. Yerel Yönetim Faaliyetleri 

Uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancıların, dağınık ve yığınlar halinde herhangi bir yerel 
yönetim sınırlarında yaşaması sonucu birçok şehirlerde beklenmeyen hızlı nüfus artışı yaşanmıştır. Bu durum da, sosyal 
hizmetlere ve yardımlara olan talebi arttırmakla kalmamış içme suyu, kanalizasyon, çevre, konut, park ve yeşil alanlar, 
ulaşım, sağlık hizmetleri, katı atık yönetimi ve eğitim gibi alanlarda da ihtiyacı ve talebi artırmıştır. Yerel yönetimler 

özellikle de belediyeler, bu taleplere ve ihtiyaçlara cevap verebilmek adına geleneksel görev tanımının dışına çıkmak 
durumunda kalmıştır. Yani uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancılara yönelik yerel 
yönetimlerin çalışmaları önceleri acil müdahale ve insani yardım temelli iken; artık kapasite geliştirme ve toplumsal 
kalkınmaya yönelik faaliyetlerden oluşmaktadır (Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, 2018:4). 

Uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancılar, yaşadıkları yerin hemşehrisi olarak yerel halkla 
yakından temas halindedirler. Bu kişilerin misafirlikleri boyunca insan onuruna yakışır şekilde misafir edilmesinden, yerel 
yönetimler özellikle de belediyeler sorumlu olmaktadır. Bu yüzden belediyeler, yabancı misafirlere hizmet sunarken insan 
hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan bir yaklaşımla hareket etmelidirler. Toplumsal barışın ve dayanışmanın 
geliştirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi “ülkede yaşayan herkese ayrım yapmaksızın temel hizmetlerin sağlanmasını ve 

yasal statüleri, milliyetleri, menşe ülkeleri dikkate almaksızın ihtiyaçlarının karşılanmasını vurgulayan, kapsayıcı ve kısa 
sürede entegrasyon sağlayıcı bir bakış açısıyla yaklaşarak… (yabancı misafirlerin) insan haklarını ve onurunu yücelten bir 

yaklaşımı temel alan, farkındalık artırıcı kampanyalar düzenlemek suretiyle, yasal statüleri ne olursa olsun bütün 

göçmenlerle ilgili olumsuz söylemlere karşı çalışmaları konusunda üye ülke bölge ve yerel yönetimlerine tavsiyede 
bulunmuştur (Avrupa Konseyi, 2017:2). Türkiye’de birçok belediye tarafından yürütülen hizmetler bu konularda umut 
vericidir (İller ve Belediyeler Dergisi, 2016:4; İller ve Belediyeler Dergisi, 2016:18-20). Yürütülen hizmetler, toplumsal 
barışı, huzuru ve refahı sağlamaya yöneliktir (Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, 2018:4). Bu noktada da Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın’ın yabancı misafirlere yaklaşımı dikkat çekicidir: “Biz 
bu alanda yaptıklarımızı iyilik olarak değil, insani ve uluslararası bir sorumluluk olarak görüyoruz. Göç; çözülmesi 

gereken bir sorun değil, yönetilmesi gereken bir gerçekliktir”. Yani Türkiye’de, çoğunlukla belediyeler, yabancı 
misafirlerine karşı insani ve uluslararası bir sorumluluk güdüsüyle yaklaşmaktadırlar. Bu yüzden birçok belediye tarafından 
zor durumdaki yabancı misafirlere yönelik gıda ve giyecek yardımında bulunulmaktadır. Bu kişilere yönelik özellikle 
sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere çeşitli hizmetlere erişimin sağlanmasında belediyeler, kolaylaştırıcı rol 

                                                 
9  Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga cümle: 

3/10/2001-4709/23 md.) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir 
Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve 
işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 
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üstlenmektedir. Ayrıca belediyeler sosyal etkinlik ve projeler10 de geliştirmektedirler. Böylelikle ülkemizde yaşayan 
uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancıların varlığı, sosyal krizlere ve çatışmalara yol 
açmamaktadır. Ancak mevzuatta var olan boşluklar, birtakım sorunların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

3.2.2. Karşılaşılan Sorunlar  

Belediyeler, uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancılara hizmet sunarken birtakım sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, temelde hukuksal ve yönetsel sorunlar olarak sınıflandırılsa da bu sorunlara bağlı çeşitli 
problemlerle de karşılaşılır.  

Hukuksal sorunların temelinde, ne Belediye Kanununda ne de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda uluslararası 
koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancılara yönelik sunulan belediye hizmetlerinin net bir yasal 
çerçevesinin çizilmemiş olması yer almaktadır. Öyle ki yardımda bulunma niyeti olan belediyeler ve yöneticileri, bu 
kişilere yönelik yardım ve çalışmalar yaparken belediye bütçesinden kaynak gerektiren durumlara ilişkin harcamaların 
Sayıştay tarafından usulsüzlük olarak nitelenebileceğinden endişe etmektedirler (Erdoğan, 2017:41).  Belirtilmelidir ki ilgili 
mevzuatta bu kişilere yapılacak hizmetler konusunda hukuki bir yasaklama da yoktur.  Ancak belediyeler; henüz kaydı 
olmayan kişiler ile kayıtlı kişilere yardım ve hizmet sunulması için yapılan harcamalarda kaynak gösterebilmek adına açık 
bir yasal dayanağa ihtiyaç duymaktadırlar (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:7; TBMM Raporu, 
2018:263). 

Mevcut yasal düzenlemelerin geniş yorumlanması suretiyle belediyeler tarafından uluslararası koruma başvurusu yapan ve 
bu statüyü elde eden yabancılara bir takım hizmetler sunulması, doğal olarak, bu yönetimlerin ekonomik sorunlar 
yaşamasına da sebebiyet vermektedir. Belediyelerin en önemli gelir kaynağının  merkezi yönetim vergi gelirlerinden 
aktarılan paylardan oluşması, ekonomik sorunların hukuksal alt yapısını oluşturur. Merkezi gelirlerden dağılan bu kaynak, 
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca11 
düzenlenir. Kanunla yapılan düzenlemeler, 6360 sayılı Kanunla revize edilmiştir12. Kanuna göre, belediyelere merkezi 
yönetim tarafından genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payın önemli bir kriteri de nüfustur13. 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin 5 inci 

bendine göre payların dağıtımında esas alınacak belediye ve il nüfusları, her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri 
Bakanlığı tarafından, Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, belirlenmektedir. Yani merkezi bütçeden yapılan 

yardımlar, belediye sınırları içerisinde ikamet eden Türk vatandaşlarının nüfusuna göre hesaplanmaktadır. Mevcut yerel 
yasalarda hizmetler üstü kapalı olarak  Türk vatandaşlarına yönelik planlandığından Türk vatandaşların nüfus yoğunluğuna 
göre gelir dağıtılması aslında doğaldır.  

Ancak son dönemde yaşanan iltica krizi sebebiyle birçok şehirlerde, nüfus yapısı değişmiştir. Belediyeler ise nüfusa dayalı 
olarak merkezi idareden gelir sağladıklarından belediyelerin yabancı misafirlere yapacakları her hizmet, Türk vatandaşları 
için planlanan bütçeden ödenmektedir. Bu durumun ekonomik sonuçları olduğu kadar sosyo-psikolojik sonuçları da 
olmaktadır. Ekonomik olarak yabancılara sunulan her türlü hizmet, belediye bütçesine zarar vermekte ve belediyeler 
ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. Ayrıca sosyo-psikolojik olarak Suriyeli misafirlere sağlanan yardımın Türk 
vatandaşları için planlanan sosyal yardım bütçesinden kullanılması, yerel halkta tepkilere yol açarken belediyelerde  de 
yabancılara yardım konusunda isteksizliğe neden olmaktadır (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:8). 

Uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancıların misafir edilmesinde çeşitli yönetsel sorunlarla 

da karşılaşılmaktadır. Bu yabancıların kayıt işlemlerinde yaşanan problemlerin belediyelere yansımaları yönetsel sorunların 
temelini oluşturmaktadır. Çünkü belediye hizmetlerinden yararlanabilmek için kayıt yaptırarak (geçici)oturum izni almak 
gerekmektedir. Ancak kayıt işlemlerindeki yoğunluk ve birikmeler, yaşadıkları şehirden başka bir şehirde kayıtlı olan 
yabancılar, bulundukları illerde yeniden kayıt yaptırmadan ya da adreslerini değiştirmeden belediyenin sunduğu 

hizmetlerden yararlanamamaktadırlar. Bu yabancıların yaşadıkları yerde kalış süreleri de belli olmadığı için belediyelerin 
ne uzun vadeli plan yapması ne de kısa vadeli plan yapması mümkün değildir (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay 

Raporu, 2015:10). 

Bu sorunlara ilaveten özellikle işbirliği ve koordinasyon eksikliğine yönelik sorunlar da bulunmaktadır. Belediyeler 
yabancı misafirlerine yerel hizmet sunarken hiç kuşkusuz hem merkezi yönetimle hem de diğer yerel yönetim kuruluşları 
ve yerel aktörlerle işbirlikleri geliştirmelidir. İşbirliğini sağlayan ana yetkili kuruluş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

                                                 
10 http://marmara.gov.tr/MAGA Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Atölyesi (MAGA), Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin 

göç politikaları, faaliyetleri ve hizmetleri konusunda ortak hareket etmelerinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. 
11  “Payların hesaplanması ve oranı” başlıklı 2’inci maddesinde; 

(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının; yüzde 2,85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 2,50’si büyükşehir ilçe 

belediyelerine ve yüzde 1,15’i il özel idarelerine ayrılır. 
(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5’i ile genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.” 
12 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 5779 sayılı yasanın 2/2.ci maddesinde yer alan yüzde 2,50’lik büyükşehir ilçe 

belediyeleri payı yüzde 4.50’ye aynı madenin 3.ncü fıkrasında yer alan % 5 lik büyükşehir belediye payları da % 6’ya yükseltilmiştir 
13 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 

ile; %50’lik kısmı nüfusa göre, diğer kısmı ise; yüzölçümü, köy sayısı, kırsal alan nüfusu ve gelişmişlik endeksinden oluşan dört ayrı 

kıstasa göre dağıtılacaktır. 
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Müdürlüğü’dür. 6548 sayılı Kanunun 104/2. maddesinde bu müdürlüğün, … kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla 
yetkili olduğu ifade edilir. Yerel yönetimlerle yapılması gereken işbirliğinin önemi fark edilmiş olsa da ne kadar başarılı 
olduğu sorgulanmaktadır. Yapılan çalışmalar, kamu kurumları arasında iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliği olduğunu 
vurgulamaktadır (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:10). Özellikle ilçe belediyeleri, il koordinasyon 
mekanizmalarında yeterli temsil edilmediklerinden yakınmaktadırlar (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 
2015:10). Ayrıca belediyeler arasında koordinasyon ve önceden belirlenmiş ortak standartlar bulunmadığı yapılan 
çalışmalarda tespit edilmiştir (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:5).  

3.3. Çözüm Önerileri  

Türkiye, BM kuruluşları, uluslararası ve yerel STK ile belediyeler, yabancıların özellikle de Suriyelilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması için ilk olarak insani bir yaklaşım belirlemişlerdir. Fakat bu aktörler yaklaşımlarını değiştirerek belediyelerin 
uzun vadede bir plana ihtiyaç duyduklarını kabul etmişlerdir (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı 
Asya Teşkilatı Raporu, 2016:7). Nitekim Erdoğan’ın da vurguladığı gibi; merkezi yönetimin alacağı kararlar genel 
çerçeveyi çizse de asıl uygulama yerel düzeyde yaşanacağı için, belediyelerin süreç içinde asli aktörler olarak bulunması 

ve yerel uyumu gerçekleştirmek için yerelin ihtiyaç, öncelik ve kapasitesi çerçevesinde uygulamalar yapması için yapılacak 

her düzenleme, Türkiye’de demokrasiye de bir katkı olacaktır (Erdoğan, 2016:34-35). Özellikle geçici veya kalıcı olarak 
ülkemizde yaşayan yabancılara bazı hizmetlerin sunulmasında yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin rolü hukuken 
yeniden değerlendirilmeli, hizmet sunumunda karşılaşılabilecek sorunlar konusundan işleyen demokratik bir mekanizma 
kurulmalı ve kurumlar arasında işbirliği geliştirecek her türlü faaliyet yapılıp teşvik edilmelidir.  

3.3.1. Yapılması Gereken Hukuksal Düzenlemeler 

Uluslararası koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancıların yerel halk ile beraber yaşaması, yerel 
yönetimlerin özellikle de belediyelerin rol ve sorumluluklarını arttırmıştır. Belediyeler ise kesin bir yasal dayanaktan 
yoksun şekilde bir takım çekincelerle yabancılara, çeşitli yerel hizmetler sunmaktadır. Yasal dayanağın eksikliği nedeniyle 
özellikle ihtiyaç sahibi yabancılara sağlanan sosyal yardım ve koruma hizmetleri konusunda tüm belediyelerde ortak 
uygulanan sistematik ve standart bir yaklaşım bulunmamaktadır (TBMM Raporu, 2018:262). Bu yüzden belediyelerin bu 
konuda yaptığı ..yardım, hizmet ve çalışmalarındaki tereddüt ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ilgili mevzuatta 

değişiklikler yapılarak açık bir yasal çerçeve oluşturulması zorunluluğu Marmara Belediyeler Birliği Çalıştayında dile 
getirilmiştir (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:7). Yapılan çalışmalarda yasal dayanağın yapılmasının bir 
zorunluluk haline geldiği tekrarlanmıştır. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Raporunda, “belediyelerin rol ve 
sorumluklarının netleştirilmesi, yasal alt yapıya kavuşturulması, standartlaştırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi, 

göçmenlerle ilk temas noktası olması sebebiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üzerindeki yükü paylaşması ve yerel 

düzeyde etkin çalışmanın geliştirilmesi için önemlidir” ifadesine yer verilerek yasal alt yapı eksikliğinin önemi ve 

gerekliliği yinelenmiştir (TBMM Raporu, 2018:262). Hatta TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Raporunda, 

hukuksal alt yapının düzenlenmesi için bir öneri dahi geliştirilmiştir. Rapora göre;  

“5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesine “Belediye, 
mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) …göçmenlere yönelik uyum hizmetlerini yapar veya yaptırır.” 

hükmünün, ve aynı kanunun 15. Maddesinin birinci fıkrasına (t) bendi olarak “ İhtiyaç duyulması halinde 
düzenli ve düzensiz göç konularında hizmetleri yürütmek’’, 

ibaresinin eklenmesi yerel yönetimlerin görev alanlarına göç ve uyum konusunun eklenmesi ile görev tanımının 
netleştirilmesi, uyum faaliyetlerinin standardizasyonu açısından önemlidir. Anayasanın 127. maddesine ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartının “Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı” başlıklı 4. maddesinde öngörülen ilkelere ve çağdaş 

mahallî idare vizyonuna  uygun olarak belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen Belediye Kanununun 14. 
maddesine böyle bir cümlenin eklenmesi önemlidir. Çünkü maddede, belediyelerin zorunlu görev ve yetkilerinden birkaçı 

söz konusu maddenin a bendinde sayılmakta olup b bendinde belediyenin ekonomik durumuna ve beldenin ihtiyaçlarına 
göre takdire dayalı olarak yapabileceği bazı hizmetlere değinilmiştir. Bu yüzden ilgili değişikliğin belediyelerin zorunlu 

görevleri arasında görülerek yeniden güncellenmesi fikri belediyelerin bu alandaki sorumluluk alanını görmesi açısından 

çok olumludur. Bununla birlikte TBMM Raporunda ifade edilen öneri, göçmen tanımı yüzünden tartışmaya yol açabilir. 
Çünkü göçmen, Ergüven ve Özturanlı’ya göre mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında, ekonomik gerekçe ya da 

macera güdüsüyle, ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişidir 
(Ergüven ve Özturanlı, 2013:1020). Göçmen kabul etmek ya da reddetmek tamamen devletlerin yetkisi altındadır. 

Uluslararası hukuk göçmen kabul etmek için hiçbir devlete telkinde bulunamaz. Mülteci/sığınmacı (uluslararası koruma 

statüsü elde eden yabancı) ve göçmen ayrımını teorik olarak yapmak çok basitken pratikte değerlendirmek çok zordur. Bu 
yüzden statüler arasında karmaşa yaşanmasına engel olmak adına ve farklı statüdeki bütün yabancıları kapsaması 
bakımından yasa metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi manasındaki yabancı 
kelimesinin kullanılması kanımızca çok daha uygundur. Yani yasa metnine yabancılara yönelik uyum hizmetlerini yapar 
veya yaptırır şeklinde bir ifadeyle eklenmesi belediyelerin görev alanına tüm yabancıları sokarak göçmen-uluslararası 
koruma statüsü kazanan yabancı karmaşası yaratmayacaktır.  

Öte yandan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Raporunda, 5393 sayılı Kanunda belediyelerin yetki ve 
imtiyazlarının sıralandığı 15/1. maddesine “t” bendi olarak ihtiyaç duyulması halinde düzenli ve düzensiz göç konularında 
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hizmetleri yürütmek ibaresinin eklenmesi önerilmektedir. Fakat Raporda önerinin ifade ediliş şekli kanımızca eksik 

olduğundan tartışmalara yol açabilir. Şöyle ki Türkiye Göç Raporunda göç; yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, 

Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişini, 
Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası 

korumayı ifade etmektedir (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016:20). TBMM Raporunda önerinin ifade ediliş şekli 

nedeniyle sanki belediyelere sadece düzenli ve düzensiz göç konularında hizmetleri yürütme yetkisi verileceği ancak 
uluslararası korumaya yönelik hiçbir yetkinin verilmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu yüzden, TBMM Raporunda önerilen 

ifadeye uluslararası koruma kavramının da eklenmesi, kanımızca, yerinde olacaktır. Yani 5393 sayılı Kanunun 15/1-t 
maddesi şöyle düzenlenebilir: İhtiyaç duyulması halinde düzenli ve düzensiz göç ile uluslararası koruma konularında 
hizmetleri yürütmek. Böylelikle belediyeler, ihtiyaç duyulması halinde  Türkiye’de yaşayan tüm yabancılara yönelik hizmet 
yürütme yetkisi elde edebileceklerdir. Bu önerilerin hayata geçmesi sayesinde belediyeler, Türkiye’de yaşayan yabancılara 
sunacakları hizmetlerin yasal dayanağını sağlamış olacaklarından, öneriler yasa koyucu tarafından dikkatle 

değerlendirilmelidir. 

Bunun yanında belediyelerin gelirlerini de kısa vadede arttıracak şekilde düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu amaçla 
merkezi idareden alacakları payların arttırılması için merkezi bütçeden kaynak aktarırken göçmen nüfusunun da dikkate 
alınacağı şekilde 5779 sayılı Kanunda değişiklik yapılması yerinde olacaktır (TBMM Raporu, 2018:262).  

3.3.2. Yapılması Gereken Demokratik Faaliyetler 

Belediyelerin, uyum konusundaki görevlerinin netleşmesi için bir takım demokratik çalışmaların yapılması da 
gerekmektedir. Belediyeler; yerel yöneticiler, yerel halk ve yabancılar arasında iletişim kanalları kurup yabancıların kamu 
yaşamında kendilerini ilgilendiren konularda fikirlerini, taleplerini ve endişelerini dile getirmelerine olanak verecek 
demokratik araçlar geliştirmelidirler. Böylelikle belediyeler, yabancılar için Belediye Kanununun 13. maddesine uygun 
şekilde hemşehri hukukunu da hayata geçirmiş olurlar.  

Bu alanda kent konseyleri, demokratik araç olarak Belediye Kanununun 76. maddesinde düzenlenmiştir.  Kent konseyleri, 
kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır”, şeklinde tanımlanır. Ayrıca Belediyeler, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî 

partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 

konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamaktadırlar. Bu bağlamda kent 
konseyleri, Belediye Kanununda yerini alan hemşehri hukukuna göre dizayn edilmektedir. Nitekim Kent Konseyi 
Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, kent konseyinin, yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik 
hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve çok aktörlü  yönetişim anlayışının benimsenmesi, kente ilişkin 
temel stratejilerin belirlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, yerellik ilkesi 
çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek gibi görevleri bulunmaktadır. Kent Konseyi 
Yönetmeliğinin 9. maddesine göre konseyin organları; genel kurul, yürütme kurulu, meclisler ve çalışma grupları ve kent 
konseyi başkanından oluşmaktadır. Yani kent konseyi, beldenin sosyokültürel yapısına uygun olarak meclislerden ve 
çalışma gruplarından oluşmaktadır. Meclisler ve çalışma gurupları ise kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent 
konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent 
yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve 

gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları ifade eder. Yani yabancılar, kurulacak “yabancı meclisinde” temsil edilerek 
kent konseyinin bir parçasını oluşturma olanağına sahiptirler.  

Yabancı meclis uygulamalarının yabancı nüfusunun yerli nüfusa oranının belli bir düzeyin üstünde olduğu yerlerde zorunlu 
hale getirilmesi gereklidir. Örneğin, Lüksemburg’da yabancı meclisi kurulabilmesi için yabancıların sayısının nüfusa 
oranının %20 olması gerekir (Öztürk, 2013:229). Bu oran ülkemizde yapılacak çeşitli analizler sayesinde daha sağlıklı bir 
şekilde belirlenebilecektir. Bununla birlikte eklenmelidir ki Türkiye’de toplamda 2890 adet belediye varken, bunların 
sadece 190’ında kent konseyi bulunmaktadır ( Çakırer Özservet, 2015:49). Birçoğunda bulunan kent konseyi, faal değildir. 
Bu kent konseyleri bünyesinde kurulan ilk yabancı meclisleri ise Bursa ve Alanya’da oluşmaya başlamıştır. 
(http://www.bursakentkonseyi.org.tr/meclisler/icerik/bursa-kent-konseyi-yabancilar-meclisi; Öztürk, 2013 :223-241). Bu 
meclisler yeterli olmaktan çok uzaktır. Bu yüzden yabancıların katılımının sağlanması için yabancı meclislerinin 

bilinilirliklerinin arttırılarak yaygınlaşması gerekmektedir. Bu konuda hem belediye yöneticilerine, hem yerel halka hem de 

yabancılara görevler düşmektedir.  

3.3.3. Yapılması Gereken İşbirliği Sağlamaya Yönelik Çalışmalar 

Gerek yerel-yerel gerek merkez-yerel işbirliklerinin eksikliği her platformda eleştirilmektedir (Çamur, 2017:127). Bu 
konuda Avrupa Konseyi de üye ülke yerel yönetimlerine, yönetimin bölgesel ve ulusal her iki kademesiyle de iltica 
edenlerin kabulüne ilişkin sorunlara koordineli bir çözüm bulunabilmesini temin etmek ve öteki ülkelerdeki şehirlerle iyi 
uygulama teatisinde bulunarak iş birliği yapmaları için tavsiye vermektedir (Avrupa Konseyi, 2017:3). Bu amaca yönelik 
olarak; “mültecilerle ve/veya yerel halkla çalışma deneyiminde ayrıcalıklı bir konuma sahip STK dahil olmak üzere, 
mültecilerin ülkeye kabulünün değişik yanlarıyla ilgili çalışmalara katkı sağlayabilecek yerel ortakları (kurumsal veya 
yurttaş girişimleri şeklinde) bir araya getirmeleri; bölgelerinde başlatılan politikaları ve hizmetleri izlemek üzere, 

http://www.bursakentkonseyi.org.tr/meclisler/icerik/bursa-kent-konseyi-yabancilar-meclisi
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anlaşmaların yaygınlaştırılması, mutabakat zaptları ve ilgili çeşitli kamu ve özel sektör ve ekonomik ve sosyal oyuncular 
arasında sinerji yaratabilecek diğer eylemler de dahil olmak üzere, planlama ve denetim araçları edinmeleri” 
önerilmektedir (Avrupa Konseyi, 2017:3-4). Bu konuda iletişim ağlarının kurulmasının önemi açıktır. Böylelikle bilgi 
alışverişi yapılabilecektir. Avrupa Konseyi, ‘Gateway Cities’ (Giriş Noktası Kentler) vb. projeleri, düzensiz nüfus 
hareketleri konusunda benzer sorunlarla karşı karşıya olan bölgelerle bilgi alışverişi ve iş birliği çerçevesi oluşturmak 
maksadıyla önermektedir (Avrupa Konseyi, 2017:3-4). 

Bununla birlikte yerel aktörlerle birlikte yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Özellikle 
yabancılara sunulacak hizmeti dernekler üzerinden sunmayı tercih eden belediyeler,  faaliyetlerinde muvaffak olmuşlardır. 
Derneklerin bağış alma, proje yazma ve mükerrer yardımların önüne geçilmesi konularında büyük katkılarının olduğu 
görülmektedir (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:6). Ayrıca yardımların koordineli dağıtılması için 
teknolojiden yararlanarak yazılım geliştirilmesi gereklidir. Bu konuda çalışma yaparak veri tabanı oluşturan belediyeler, 

yabancılara yardım konusunda daha etkili çalışabilmektedir (Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:6). 

Belediyelerin, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirerek proje bazlı fonlara başvurmaları desteklenmelidir 
(Marmara Belediyeler Birliği Çalıştay Raporu, 2015:6). Çünkü işbirliği halinde hazırlanan projelerin seçilme olasılıkları 
daha yüksektir. Hatta Avrupa Konseyi’ne göre belediyeler, projelerine destek sağlamak için Avrupa Konseyi Kalkınma 
Bankasına dahi başvurmalıdır (Avrupa Konseyi, 2017:4). Böylelikle sağlanması gereken işbirliğinin hem mali kaynağı elde 
edilir hem de hazırlanan proje üzerinde işbirliği uygulamaları yapılır. 

 

SONUÇ 

Son dönemde özellikle Suriye’de yaşanan gelişmeler eşi benzeri görülmemiş bir iltica krizinin yaşanmasına sebep olup bu 
kişilerin sayısal çokluğu, illerin nüfus yapısını dahi etkilemiştir. Bugün istisnasız Türkiye’nin 81 şehrinde uluslararası 
koruma başvurusu yapan ve bu statüyü elde eden yabancı barınmaktadır. Türkiye iltica taleplerini, uluslararası hukuktan 
kaynaklanan sorumlulukları çerçevesinde değerlendirmektedir. Bununla birlikte iltica edenlerin başvurularının 

değerlendirildiği süre boyunca ve olumlu sonuçlanması halinde herhangi bir uluslararası korunma statüsü verildiğinde; 
yerel yönetim sınırları içinde yaşayacak olan bu insanların günlük hizmet talepleri, yerel yönetimlerin sorumluluk alanına 

girmektedir. Bu sebepten ötürü bu yabancılar, yerelde yani alanda belediyeler için iş yükü anlamına gelmektedir. Bu 
konuda olumlu faaliyetlerini takip ettiğimiz belediye çalışmaları olduğu kadar ülkedeki bu duruma kayıtsız kalan 

belediyeler de bulunmaktadır. Çünkü belediyelerin bu faaliyetlerinin hukuki alt yapısı net değildir. Bir başka deyişle 
Belediye Kanununda, belediyelerin bu konudaki görev ve sorumlulukları net ve açık şekilde açıklanmamıştır. Bu yüzden de 
uygulamada farklı yaklaşımlar olabilmektedir.  

Belediyeler, kendi inisiyatifleriyle bu yabancılara yönelik hizmet sunmak istediklerinde dahi bir takım hukuksal problemler 
yanında ekonomik ve yönetsel problemlerle de karşılaşmaktadırlar. Belediyelerin yabancılara sundukları yerel hizmetlerin, 
hukuki alt yapısının oluşturulması şarttır. Bu konuda TBMM Raporunda yer alan yasa değişikliği önerileri son derece 
önemli olduğundan  çalışmada yer verilerek değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununda, 
belediyelerin görevlerini açıklayan 14. maddesi ile belediyelerin yetki ve imtiyazlarının sayıldığı 15. maddesi, yasa koyucu 
tarafından yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca kısa vadede belediye gelirlerinin arttırılması gerektiğinden 5779 sayılı 

Kanunda da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bununla birlikte yerel yönetimlere yabancıların ülkeye uyumunu 
sağlamaları noktasında da önemli sorumluluklar düşmektedir. Uyum ancak karşılıklı iletişim kanallarının açılması 

sayesinde gerçekleşebileceğinden yabancıların da yerel karar süreçlerine katılımını sağlayacak demokratik araçların varlığı 
önemlidir. Bu konuda Belediye Kanununda düzenlenen kent konseyleri bünyesinde kurulabilecek yabancı meclislerinin 
varlığı demokratik açıdan anlamlıdır. Fakat bu araç, etkin şekilde kullanılmamakta ve farkındalığı sorgulanmaktadır. 
Ayrıca yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin, merkez yönetiminin kılavuzluğunda faaliyet göstermesi 

gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi de ancak yoğun bir eşgüdüm ve koordinasyon ağının yerel-merkez ve yerel- yerel 
işbirliklerinin sağlanması suretiyle olacağı aşikârdır. 
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ÖZET 

Ülkemizde özellikle ülkesinde yer alan çatışma ortamı nedeniyle terk etmek zorunda kalmaları başta olmak 

üzere birçok nedenle göç ederek gelmiş vatandaş bulunmaktadır. Türkiye’de yaşayan bu insanların, ailelerinin 

ve çocuklarının başka bir coğrafyada ve başka bir kültürün içinde olduklarından karşılaştıkları sorunlar, kamu 

ya da özel kurumlar tarafından yapılan araştırmalarla tespit edilmiş ve raporlanmıştır. Buradan hareketle 

Balıkesir İli Karesi İlçesi özelinde Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve KADEM iş birliğiyle düzenlenen “Göçle Gelen Fırsat” projesi geliştirilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Projenin amacı; Kentte yaşayan yabancı çocuklara ve ebeveynlerine günlük yaşam içerisinde 

tüm iş ve işlemlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilmeleri için yaşadıkları toplumun dilini en iyi şekilde 

öğrenmelerinin önemli olduğu gerekçesiyle Türkçe eğitiminin verilmesi, Türkiye’de yaşam kültürü, kente 

entegrasyon, aidiyet bilinci ve birlikte yaşama kültürünün benimsetilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra 

içinde barındığı toplumun dinamiklerini, örf, adet ve geleneklerini, iletişimini, görgü kurallarını sonuç olarak 

yaşama kültürünü benimsemesi hem çocukların hem de ailelerinin kente ve yaşadığı topluma uyum ve 

oryantasyon sürecinin geliştirilmesi amaçlar arasındadır. Bu bağlamda çalışmada proje incelenmiş ve sonuç 

olarak okullaşmış çocukların mevcut durumunun ve karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu, çocukların 

idarecilerle, öğretmenlerle ve Türk öğrencilerle ilişkileri ve tüm çocukların kaliteli eğitime erişmesi için 

öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Örnek olay incelemesi yoluyla yapılan betimleyici araştırma neticesinde 

projede kaliteli bir eğitim ile çocukların kendilerine biçilen kaderden kurtulabileceği ve yeni bir gelecek inşa 

etme imkânına sahip olacağı, buna ilaveten, Türkiye toplumu ile daha fazla bütünleşebileceği, Türkiye’nin 

ekonomik ve sosyal yaşamına dahil olma sürecini hızlandırabileceği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Yönetimi, Göçle Gelen Fırsat, Karesi Belediyesi. 

 

ABSTRACT 

There are a lot of citizens in our country who have been forced to migrate because of various reasons 
espeacially the conflicts in their countries are at the top of these reasons. The problems that these people, their 
families and children experience as they live in a different geography and in a different culture were detected 
and reported as a result of the investigations conducted by private organizations or public institutions. Thus, 
in the city of Balıkesir Karesi district, with the cooperation of District Governorship of Karesi, Municipality 

of Karesi, Balıkesir Provincial Directorate of National Education and KADEM, project ‘The Opportunity 

Coming With Migration’ was developed and put into practice. The aim of the study is to teach Turkish 

language to the foreign children and their parents because it is of vital importance to learn the language of the 
society in which they live to handle their daily works wholesomely and also it was aimed to have them adopt 
life culture in Turkey, integration to city, sense of belonging and communal living culture. Besides, 
developing both parents’ and children’s adaptation process to the city and the society in which they live by 

adopting social dynamics, manners, customs, traditions, communication and manners, shortly life culture of 
the country is among the aims. In this context, the project was analyzed and as a result the current condition 
of the schooled children, the problems that they face, their relationship with teachers, Turkish students and 
administrators  were examined and in order to ensure that all students can reach qualified education, 
suggestions were tried to be presented. As a result of descriptive research conducted through case study, it 
was understood that with the help of qualified education students can change their destiny and moreover they 
can become integrated with Turkish society and  their process of integration to Turkey’s economic and social 

life can be accelerated. 

Key Words: Migration, Migration Management, The Opportunity Coming With Migration, Karesi. 
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1. GİRİŞ 

Göç kavramı bireylerin kalıcı ya da geçici olarak bir yer veya bölgeden yerleşmek amacıyla diğer bölgelere yer 

değiştirmesi anlamına gelir. Ülkemiz tarihsel süreç içerisinde çeşitli nedenler ile göç almış ve vermiştir. Günümüzde ise 

ülkemiz özellikle Suriye ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinden büyük bir göç dalgasının etkisindedir. Suriye özelinde 2011’de 

ilk göçmenlerin gelmesi ile başlayan bu zorunlu göç dalgası Suriye yaşanan iç savaştan kaçan milyonlarca insanı 

yurdundan eden bir kitlesel harekete dönüşmüştür. Ülkemizde haihazırda Suriyeli mülteci sayısı 3,5 milyonun üzerindedir 

ve bu bireler kampların yanı sıra ülkemizin çeşitli yerlerine, şehirlerine ve köylerine yerleşmiş durumdadır. 

Göçmenlerin, yerleştikleri alanda yaşayan önceden orada yaşayan bireyler ile sosyal karşılaşmaları, girdikleri emek 

ilişkileri ve şehir-köy içindeki sosyal konumları toplum huzuru ve entegrasyonu açısından son derece önemlidir. Söz 

konusu durumda sosyal bütünleşme ve entegrasyon düzeyinin artırılmasına yönelik politikaların oluşturulması ve 

uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle devletimiz, göç olayları karşısında gerekli planları yapmakta ve 

toplumların yapısına yansıyacak olası olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik uygulamalar geliştirmektedir. Bu 

doğrultuda gerçekleştirilebilecek politikalar, göç eden kişi ve grupların göç ettikleri toplumun istikrarını bozmayacak 

biçimde hayatlarının idame edilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

Devlet politikalarının yanısıra yerel ölçekte bölgenin göç ile başlayan süreçte bölgede yaşanan sorunların yakından tespiti 

ve çözümüne yönelik yerel aktörlere de büyük bir rol düşmektedir. Buradan hareketle çalışmada yerel yönetimler, STK’lar 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel teşkilatları ile yapılmış olan Balıkesir İli Karesi İlçesi özelinde Karesi 

Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KADEM iş birliğiyle düzenlenen “Göçle Gelen 

Fırsat” projesi ele alınmış ve etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

2. AMAÇ 

Çalışmanın amacı; yerel aktörlerin, kentlerde yaşayan yabancı çocuklar ve ebeveynlerinin günlük yaşam içerisinde tüm iş 

ve işlemlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilmeleri için yaşadıkları toplumun dilini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlama, 

Türkiye’de yaşam kültürü, kente entegrasyon, aidiyet bilinci ve birlikte yaşama kültürünün benimsetilmesi, toplumun örf, 

adet ve geleneklerini, iletişimini, görgü kurallarını sonuç olarak yaşama kültürünü benimsemesi için yaptıkları çalışmaları 

ve sonuçlarını ele alarak ilgili alan mensuplarına örnek teşkil etmektir. 

İlgili alan mensuplarına örnek teşkil etmesinin yanı sıra projenin Göçle Gelen Fırsat projesinin uygulayıcısına ve proje ile 

ilgili gerekliliği oluşturan göçmenlere de eksiklikleri, sınırlılıkları ve olumlu yönleri görebilme fırsatının sunulması 

böylelikle öz değerlendirme yapabilmelerine kolaylık sağlanması da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

 

3. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden Örnek Olay İncelemesi (Case Study) kullanılmıştır. Örnek olay incelemesi bir 
veya az sayıda denek üzerinde yapılan detaylandırılmış çalışma şeklinde tanımlanabilir. Yapılan ayrıntılı çalışma 

neticesinde bir kişi, grup yada kurum hakkında veriler analiz edilerek ne, niçin ve nasıl sorularına cevap aranır. Örnek olay 
incelemesinde veri toplama aracı olarak anket ve mülakat kullanılabileceği gibi gözlem ve doküman analizleri de 
kullanılabilir (Altunışık vd., 2007). 

Çalışmada adı geçen proje ile ilgili dokümanlar incelenmiş, etkinliklere doğrudan katılarak gözlem yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Karesi sınırları içerisinde yaşayan Göçle Gelen Fırsat projesi kapsamındaki uygulamalara 

katılmış göçmen bireylerden seçilen 5 çocuk ve 5 ebeveyn olmak üzere 10 kişi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında 

araştırmacı, ölçme uzmanı ve konu alanı uzmanlarının görüşleri alınarak oluşturulmuş, geçerlik çalışması yapılmış olan 

yarı-yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Mülakatlar öncelikle tercüman eşliğinde ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş, 

ardından bunlar Microsoft Word programında yazılı hale geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Microsoft Word’deki 

görüşmeler Nvivo 11 programına yüklenerek kodlar, alt kodlar ve temalar oluşturulup okuyucu için anlamlı hale getirilerek 

analizi yapılmıştır. 
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4. BULGULAR 

4.1. Göçle Gelen Fırsat Projesinin Amacı ve Ortakları 

Kentte yaşayan yabancı çocuklara ve ebeveynlerine türkçe eğitiminin verilmesi, Türkiye’de yaşam kültürü, kente 
entegrasyon, aidiyet bilinci ve birlikte yaşama kültürünün benimsetilmesi çalışmaya konu olan projenin temel amaçlarından 

biridir. Karesi İlçesinde yaşayan yabancı çocuklar ve ailelerine yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma entegrasyonlarını 

sağlamak amacıyla Türkçe öğretimi yapılması, günlük yaşam içerisinde tüm iş ve işlemlerini sağlıklı bir biçimde 

yürütebilmeleri için yaşadıkları toplumun dilini en iyi şekilde öğrenmek gerekliliğinin bir sonucudur. Hem toplumun bu 

grupları kabullenmesi hem de söz konusu grupların toplum içerisinde yer edinebilmesi için bu durum büyük önem arz 

etmektedir. 

Bunun yanı sıra göçmenlerin içinde barındığı toplumun dinamiklerini, örf, adet ve geleneklerini, iletişimini, görgü 

kurallarını sonuç olarak yaşama kültürünü benimsemesi hem çocukların hem de ailelerinin kente ve yaşadığı topluma uyum 

ve oryantasyon sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Yabancı çocukların annelerine verilen Türkçe eğitimi 

ile göçmenlerin Türk toplumuna uyumu ve kadınların aile üzerindeki etkisiyle topluma entegrasyonu hedeflenmiştir. 

Proje, okullaşmış çocukların mevcut durumunun ve karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğunu tespit etmeyi, çocukların 

idarecilerle, öğretmenlerle ve Türk öğrencilerle ilişkileri ve tüm çocukların kaliteli eğitime erişmesi için öneriler 

geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Göçle Gelen Fırsat Projesi; Karesi Kaymakamlığı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Kadın ve Demokrasi 

Derneği işbirliğinde yürütülmüştür. 

4.2. Projenin Uygulama Süreci 

Projenin öncelikli uygulaması Pilot uygulaması Karesi ilçesinde bulunan Kayabey Ortaokulu’nda yapılmıştır. Pilot 

uygulamanın yapıldığı Kayabey Ortaokulu’nda ortam eğitim için hazır hale getirilmiştir. Okul ders saatlerinin her gün son 

3 saatinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı alınarak Türkçe eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde görev 

alan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan norm fazlası öğretmenlerden görevlendirme 

yoluyla ya da gönüllü olarak seçilerek bu eğitimleri vermesi sağlanmıştır. Son ders saatinde öğrenci anneleri de eğitime 

alınarak hem sosyal etkinlikler hem de Yaşam Kültürü eğitimleri birlikte verilmiştir. Evebeynleri eğitimde oldukları süreçte 

3-6 yaş arasındaki çocuklarıyla ise okul öncesi öğretmenleri ilgilenerek eğitimlerini tamamlamıştır. Hem okulda hem ilçe 

çapında bu tür çocukların sayısı ve durumları hakkında bilgi edinmek amaçlı gerekli araştırmalar yapılmıştır. 

Şekil 1. Proje Kapsamında Yapılan Etkinliklerden Görsel – 1 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın Yayın Md. 
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Şekil 2. Proje Kapsamında Yapılan Etkinliklerden Görsel – 2 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın Yayın Md. 

 

Şekil 3. Proje Kapsamında Yapılan Etkinliklerden Görsel – 3 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın Yayın Md. 

4.3. Projeden Elde Edilen Sonuçlar 

Bu proje ile birlikte Karesi ilçesine göç ile gelen 185 yabancı uyruklu vatandaşa Türkçe eğitimi verilmiş ve Türk kültürü 

aşılamaya çalışılmıştır. Yabancı uyruklu çocukların ve ailelerinin yaşadıkları zorlukların tespiti yapılarak iyileştirmek adına 
bir adım atılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi temelinde; sınırlı imkanlar içerisinde yürütülen projeden elde edilen 

verilerden hareketle bu hizmete yönelik önemli tecrübeler ortaya konulmuştur. Verilen eğitim ile çocuklar kendilerine 

biçilen kaderden kurtulma ve yeni bir gelecek inşa etme imkânına sahip olmuş olup ve buna ilaveten, Türkiye toplumu ile 

daha fazla bütünleşerek Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamına dâhil olmuşlardır. 

4.4. Uygulamanın Değerlendirilmesi 

Uygulama sonunda eğitim alan öğrencilere ve ailelerine memnuniyet ile ilgili anket uygulanmış ve ankete 38 kişi katılım 

sağlamıştır. 
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4.4.1. Sizce Proje Amacına Ulaştı mı? 

Şekil 4 : Projenin Amacına Ulaşma Durumu Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın Yayın Md. 

4.4.2. Proje çerçevesinde uygulanan faaliyetlerden memnun musunuz? 

Şekil 5 : Projeden Memnuniyet Durumu Sütun Grafiği 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın Yayın Md. 

4.4.3. Pilot Uygulama sonrası projenin devam etmesini ister misiniz ve projenin geleceği ile ilgili beklentileriniz 

nelerdir? 

Uygulamanın devam etmesi ile ilgili soruya tüm katılımcılar “evet” cevabını vermiştir. Beklentiler ise şu şekildedir; 

Tablo 1. Projenin Geleceği ile ilgili Beklentiler 

1.  Kamu kurumlarındaki personele bizimle ilgili eğitim verilmeli 

2.  Toplumda farkındalık oluşturma amaçlı reklam, billboard çalışmaları yapılmalı 

3.  Bizim topluma entegrasyonumuz için atılan adımlar toplumun bizi kabullenmesine yönelik de atılmalı 

4.  Dil eğitiminin 2. Seviyesi de verilmeli 

5.  Verilen sertifikalar her yerde geçerli olmalı 

6.  Bu proje tüm ülkede uygulanmalı çünkü bu problemi farklı illerde yaşayan tanıdıklarımız var 

Kaynak: Yazarlar tarafından üretilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Proje sonucunda hem ilçedeki günlük hayatları kolaylaştırılmış hem de gelecekte Ülkeler- Türkiye ilişkileri bakımından 

elçi vazifesi görecek önemli bir kitlenin yetişmesine zemin hazırlamıştır. 

Yabancı çocuklar ve ailelerinin Türkiye toplumuna entegrasyonu sağlanarak etkileşimi artırılmaya çalışılmıştır. Bu artan 

etkileşim sonucunda yaşadıkları şehre kendini ait hisseden, yabancılaşmayan, psikolojik anlamda sağlıklı bireylerin 

yetiştiği bir toplum olma amacına büyük bir ölçüde ulaşılmıştır. 

Türkçe eğitiminin yanında verilen zihinsel ve fiziksel aktivite eğitimleriyle hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bir nesil 

yetiştirme amacına ulaşmada öncül bir adım atılmıştır. 

Projenin incelendiği bu çalışma yerel yönetim aktörlerince incelenmeli, projenin geleceği ile ilgili beklentiler dikkate 

alınmalı ve bu tür projelerin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Bölgesel kalkınma, bölgeler arası sosyo-ekonomik dengesizliklerin giderilmesi sürecidir. Bu süreç, bölgelerin 

kendi özgün koşullarına, potansiyeline ve yerel yönetimlerin kontrolüne göre şekillenir. Günümüzde, yerel 

potansiyelin ortaya çıkarılması ve bununla uyumlu bölgesel kalkınma stratejileri benimsenmiştir. Bu 
stratejilerinin yürütülmesi için kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları ve artan yerel yönetimlerin rolleri 

kalkınma stratejilerinin merkezden yerele kaydığı göstermektedir. Bölgelerin çeşitli göstergelere göre 

sınıflandırılması ve teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesi, yerel yönetimleri de harekete geçirmektedir. 

Bölgesel kalkınmanın bir bileşeni olan sosyal kalkınma projelerinin yürütülmesinde yerel yönetimlere önemli 

görevler düşmektedir. Yerel sportif faaliyetlerin desteklenmesi, meslek edindirme kurslarının yaygınlaşması, 

alt yapı hizmetleri, mikro kredi uygulamaları, aşevi hizmetleri, dezavantajlı gruplara dönük sağlık hizmetleri 

gibi uygulamaların tabana yayılması bölgesel kalkınma açısından çok önemlidir. Kırdan kente artan göç, 

kentler üzerinde nüfus baskısı beraberinde çevre kirliliği, alt yapı sorunları, trafik sorunları, kayıt dışılık, 

çarpık kentleşme ve suç oranlarının artması gibi sosyo-ekonomik sorunları getirmiştir. Göç kaynaklı bu 

sorunlar bölgesel kalkınmayı tehdit etmekte ve yerel yönetimlerce çözülmesi gerekmektedir.  

Mahalli idareler, sınırlarına yönelik yoğun göç akımlarını yönetemezse bölgesel kalkınmayı tehdit eden 

sorunlar ortaya çıkacak ve bölgeler arası dengesizlik artacaktır. Bu nedenle eğitimde sağlığa, turizmden 

sosyal hayata, kültürden sanata, yoksulluktan işsizliğe, altyapıdan üst yapıya kadar geniş yelpazede göç 

kaynaklı sorunlar yerel yönetimlerce çözüme kavuşturulmalıdır. Bu çözüm arayışı bölgesel kalkınma 

hedeflerinin başarıya ulaşmasına da hizmet edecektir. Şayet yerel süreç merkezi yönetimin kalkınma hedefleri 

ve göç politikalarıyla uyumlu olursa, destek ve teşvik mekanizmaları da iyi işleyecektir. Bu çalışmada, 
bölgesel kalkınma açısından yerel yönetimlerin rolü, göç yönetimi merkezli olarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Yerel Yönetimler, Göç, Yerel Sorunlar. 

ABSTRACT 

Regional development is the process of eliminating interregional socio-economic imbalances. This process is 
shaped by the unique conditions of the regions, potency and control of the local governments. Nowadays, 
regional development strategies have been adopted to uncover local potential and coincide with it. The roles 
of Regional Development Agencies and increasing role of local governments established for the 
implementation of these strategies show that development strategies has shifted from central govenrmment to 
local ones. The classification of the regions according to various indicators and their support by incentive 
mechanisms are also activating local governments. 

Local governments have important duties in the implementation of social development projects, a component 
of regional development. Promotion of local sports activities, expansion of vocational training courses, 
infrastructural services, micro credit applications, soup kitchen services, health services for disadvantaged 
groups are very important in terms of regional development. Increased migration from rural areas to the cities 
has brought socio-economic problems such as environmental pollution, infrastructure problems, traffic 
problems, informality, uneven urbanization and increasing crime rates. These migration-related problems 
threaten regional development and must be resolved by local governments. 

If local governments can not manage intensive migration flows towards their borders, problems threatening 
regional development will arise and the imbalance between regions will increase. For this reason, migration 
problems from education to health, from tourism to social life, from culture to art, from poverty to 
unemployment, and from infrastructure to superstructure should be solved by local administrations. This 
search for solutions will serve the success of regional development goals. If the local process is consistent 
with the central government's development objectives and migration policies, support and incentive 
mechanisms will also function well. In this study, the role of local governments in terms of regional 
development will be considered immigration-based. 

Key Words: Regional Development, Local Governments, Migration, Local Problems. 
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1. GİRİŞ 

Bölgesel kalkınma, bölgeler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme farklılıklarından kaynaklanan sorunlar ve bu 

sorunların çözümüne dönük polikaların yürütüldüğü bir süreç olarak tanımlanabilir. Gelir dağılımında adaletsizlik, 

yoksulluk, işsizlik, göç, alt yapı sorunları, sosyal dengesizlikler gibi çeşitli düzeylerdeki sosyo-ekonomik sorunların 

yarattığı farklılıklar, insanların bulundukları bölgelerden başka bölgelere doğru yer değiştirmesine yol açmaktadır. Tam bu 

noktada bölgesel kalkınma ve göç ilişkisi temelinde yeni bir tartışma ortaya çıkmıştır. Tartışmanın özünde hem bölgesel 

geri kalmışlığın göçe yol açtığı, hem de hali hazırda yoğun göç veren bölgelerin üretken kaynaklarını kaybettiği ve bu 

yüzden geri kalmışlığın daha da derinleştiği gerçeği yatmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı -söz konusu tartışma bağlamında- bölgeleri idare eden yerel yönetimlerin göç hareketlerini nasıl 

yönettikeri ve bu konuda hem attıkları hemde atacakları adımları masaya yatırmaktır. Çalışmada öncelikle yerel 

yönetimlerin bölgesel kalkınma sürecindeki rolüne dikkat çekilerek bölgesel kalkınma-göç ilişkisine değinilecek, ardından 

yerel yönetimlerin göç yönetimine dair uyguladıkları politikalara yer verilecektir. Bu arada göç olgusu, çok boyutlu, 

karmaşık ve geniş bir konu olduğu için çalışmada herhangi bir ayrıma (iç, dış, zorunlu, gönüllü) tabi tutulmadan genel 
olarak ele alınacaktır.  

Son yıllarda özellikle büyük kentlere doğru yönelen göç hareketleri karşısında kent yönetimlerinin başta alt yapı sorunları 

olmak üzere pek çok sosyal ve ekonomik sorunla karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Bu sorunların çözülmesi yerel 

yönetimlerin eğitimden sağlığa, istihdamdan kentleşmeye, trafikten barınmaya, yoksulluktan sosyal dışlanmaya kadar pek 

çok alanda atacağı adımlara bağlıdır. Yani yerel yönetimlerin bu noktada merkezi yönetimin de desteğiyle birlikte çerçevesi 

iyi düşünülmüş bir göç yönetimine ihtiyacı vardır. Çünkü göç hareketleri sağlıklı bir şekilde yönetilmediği takdirde mevcut 

sorunların daha derinleşeceği ve yerel olmaktan çıkıp ulusal hatta günümüzde olduğu gibi uluslararası bir boyuta 

taşınabileceği ihtimali gözden kaçırılmamalıdır.  

Göç hareketlerinin küresel niteliğe bürünmesiyle birlikte merkezi yönetimlerin de bu süreçte tek aktör olmaktan çıkıp 

yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere devrederek bu sorunla mücadele etmeye başladıkları görülmektedir. Böylece hem 

merkezi yönetimin yükü hafiflemekte hem de bölgenin kaynakları doğrultusunda proje ve modeler geliştirildiği için 

sorunlar kaynağında çözüme kavuşturulmaktadır. 

 

2. BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER 

 2.1. Bölgesel Kalkınma ve/veya Bölgesel Dengesizlik  

Bölgesel kalkınma, farklı şekillerde tanımlanabilir. İçlerinde en fazla dikkat çekeni, bir ürün ve süreç olarak algılanmış 

olanıdır. Ürün olarak tanımlamadan kasıt iktisadi kalkınmanın bir çıktısı olarak ele alınmasıdır. Kavramsal olarak, iktisadi 

kalkınmayla paralel olarak devam eden refah, yatırım, yaşam standartları, iş koşulları, yaşamla ilgili konularla iştigal etme  
ve yatırım kararı alma gibi değişkenler ele alınmaktadır. Süreç tanımlamasında ise, bölgesel kalkınma bazlı olarak 

iktisatçıların ve plancıların alanına giren sanayileşme, altyapı, işgücü ve piyasa geliştirme gibi kavramlar dikkate alınır 

(Stimson vd., 2006:4). 

Ekonomik bağlamda bölgesel kalkınma olgusunun net tanımını yapmak kolay olmamakla birlikte (Ersungur, 2005:2) 
bölgesel kalkınmayı, toplumların ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel refah düzeyi yükseltilerek yerel-çevresel alanları 

geliştirmek ve diğer bölgelerle ilişkileri güçlendirmek bağlamında (Cambridge, 2001) ele almak mümkündür. Bölgesel 

kalkınma olgusunun bir sorunsal olarak algılanmasında bölgeler arası dengesizlikler büyük rol oynamaktadır. Bölgeler arası 

sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları, gelişmişlik açısından ayrışmış bölgeler yaratmaktadır. Bu ayrışmanın sona 

erdirilmesi için, “bölge” ve “kalkınma” kavramlarının ele alınması ve alternatif politikaların geliştirilmesi gerekmektedir 

(Arslan, 2005:276).  

Bu eksende, bölgesel dengesizlik olarak ortaya çıkan bu durum, iki eşitsizlik olgusuna atıfta bulunur. Bunlardan birincisi, 

ekonomik fırsat eşitsizliğidir. Farklı bölgelerdeki bireylerin iş bulma ve daha iyi koşullarda çalışaması bu eşitsizliğin bir 

sonucudur. İkincisi eşitsizlik ise, farklı bölgelerde yaşayanların eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel ortamdan adaletli bir 

şekilde yararlanamamasını ifade eden sosyal fırsat eşitsizliğidir (Ersungur, 2005:39). Bölgesel ayrışmanın belirgin hale 

gelmesinde; kuruluş yeri üstünlüğü, ulaşım kolaylığı, yerel girişim ruhu, teknolojik gelişme ve buluşların mekânsal 

dağılımı ve buna bağlı karşılaştırmalı üstünlükler, içsel ve dışsal ekonomiler, alt yapı yatırımları, organize sanayi bölgeleri, 

teknokentler ve ekonomik teşvikler büyük önem taşımaktadır (Öztürk ve Uzun, 2010:94). 

2.2. Bölgesel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü 

Bölgesel kalkınma kavramı değişik açılardan tanımlanmış olmakla birlikte, kavramın yerel yönetimlerle ilişkisi üzerinden 

tanımlanması ve yerel yönetimlerin rolüne de vurgu yapılmalıdır. Bu çerçeveden hareketle bölgesel kalkınma, yerel 

yönetimlerin kendi aralarında veya özel sektör iş birliğiyle mevcut kaynakların yönetildiği ve yeni iş imkanlarının 

yaratıldığı, bu sayede belirli bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin canlandırıldığı bir süreç olarak tanımlanabilir (Zengin, 

vd, 2014: 109). Ulusal ekonomilerde bölgelerin rolü, yapısal uyum ve küreselleşmenin bir sonucu olarak son yıllarda 

önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. Yaşanan bu değişim süreci hem bölgesel ekonomik analizlerin hem de bölgesel 
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kalkınma planlarının daha sağlıklı anlaşılması açısından oldukça önem taşımaktadır (Stimson, vd, 2006:1). 
Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak ulusal ekonomi politikaların merkezden yerele doğru kaydırılması, bölgesel 

kalkınma planlarına yansımış ve yerel yönetimler bu alanda merkezi yönetimle birlikte ikinci bir aktör olarak yerini 
almıştır. Yetki ve sorumlulukların bu iki aktör arasında paylaşılması, bölgesel rekabeti bereberinde getirmiş ve yerel 

aktörler ekonomik kalkınma sürecinde daha fazla/aktif bir role sahip olmuşlardır. Özgün bölgesel koşullara dayalı bölge 

planlarının hazırlanıp uygulanması bu rollerden sadece bir tanesidir.  

Bölgesel kalkınmada yerel yönetimlerin bu denli önem kazanmasının nedeni; 

“yerel halka en yakın birimler olarak planladıkları harcama ve yatırımların doğrudan yerel halka yonelik 

olması ve bu nedenle halktan daha kolay destek bulabilmeleridir. Yine yerel yonetimler yerel katılımın 

gercekleştirilmesinde, bireysel girişimlerin ve sanayi organizasyonlarının oluşturulmasında daha etkili 

olabilmektedir. Diğer yandan sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektör ve diğer kurumlarla kalkınmayı 

destekleyecek güçlu ilişkiler kurabilme potansiyelleri de yerel yönetimlerin önemini artıran bir diğer nedeni 

oluşturmaktadır” (Şahin ve Güven, 2011: 286).  

Seçimlerle göreve gelen ve yerel hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan yerel yönetimler, bölgesel kalkınmaya 

dönük faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasının yanı sıra bölgesel düzeydeki girişimcilik faaliyetlerine öncülük 

yapmakla görevlidirler. Bu bağlamda “yerel yönetimlerin, yerel katılım ve girişimin gerçekleşmesindeki etkinliği göz önüne 

alındığında bölgesel kalkınma ile olan ilişkisi daha da bir önem kazanacaktır” diyebiliriz (Bilgin, 2002:316-317). Söz 

konusu ilişki, altyapı yatırımlarından üst yapının şekillenmesine kadar pek çok sosyal, kültürel ve ekonomik alanda 
varlığını hissetirmektedir. Örneğin, yerel yönetimler öncülüğünde yerel turizmin geliştirilmesi bölgesel kalkınmayı 

tetikleyen önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bölgesel kalkınmanın turizm bağlamında sağlanması 

noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Buradan hareketle “yerel yönetimlerin temiz içme suyunun 

sağlanması, atık suların bertaraf edilmesi, çöplerin toplanması, geri dönüşüm, yolların yapılıp onarımının sağlanması, 

sokakların aydınlatılması gibi geleneksel görevlerinin yanında turizmle ilgili bir bakış açısı da olmalıdır” (Keskin, 
2016:149-152) diyebiliriz. Bölgesel kalkınma ve yerel yönetimler ilişkisini turizmin yanı sıra son dönemlerde sosyal 

belediyecilik alanında da görmek mümkündür.  

Yani günümüzde belediyeler sadece çevre, altyapı, park, imar, denetim gibi faaliyetlerle yetinmeyip özellikle son yıllarda 

yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde sosyal alanlarda da önemli uygulamaları hayata geçirmişlerdir. Sosyal belediyecilik 

kavramı tam da böylesi bir dönüşümün kavramsal karşılığı olarak ortaya çıkmıştır. Böylece belediyelerin sosyal ve kültürel 

alanlarda hizmet vermesi bölgesel kalkınmanın önemli  bir bileşeni olan sosyal kalkınma sürecini hızlandırmıştır (Zengin 

vd, 2014:116). Dolayısıyla “Bu kapsamda “sosyal belediyecilik” anlayışı cercevesinde; yerel kaynakları yerel ihtiyaclara 

gore kullanmak, yörenin ekonomik, kültürel, sosyal, fiziksel kalkınmasında sosyal politikaları belirlemek ve uygulamak 

belediyeler için çok onemli hale gelmiştir” diyebiliriz (Şahin ve Güven, 2011:286). 

Bununla birlikte yerel yönetim aktörü olarak belediyelerin yerel kalkınmada üstlendiği rolleri dört boyutta ele almak 

mümkündür (Kaya, 2004'ten akt.: Zengin vd., 2014:116-117): 

 Ekonomik Gelişme: Bir yörenin tüm kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan, sermaye, teknoloji vb.) akılcı bir 

şekilde ve belirli önceliklere göre, yöre insanının refahını arttıracak şekilde harekete geçirilmesi, 

 Sosyal Paylaşım ve Kapsayıcılık: Eşitlik, paylaşım, dayanışma, gönüllülük, toplum hizmeti, ortak gelecek, ortak 

sorumluluk gibi değer ve kavramların toplumda yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve sosyalizasyon sürecinin bir 

parçası yapılarak tüm sosyal kesimlerin bu sürecin kapsamına sokulması, 

 Siyasal Katılım: Tüm halkın siyaset ve karar alma mekanizmaları konusunda ilgi ve bilgi sahibi olmalarının 

sağlanarak, demokratik, katılımcı, saydam ve hesap verebilir yapıların ve süreçlerin oluşturulması, temsili 

demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin sağlanması,  

 Kültürel Çoğulculuk: Beldedeki ırk, dil, din ve benzeri kültürel farklılıkların, insanları ve grupları ayırıcı değil, 

aksine, yakınlaştırıcı, birleştirici, sosyal ilişkileri ve toplumu zenginleştirici olmasını sağlayacak politikaların 

uygulanması. 

Yerel yönetimlere bölgesel kalkınmada önemli görevlerin düştüğü yapılan bazı ampirik çalışmaların sonuçlarında da açıkça 

görülmektedir (Keskin, 2016; Bilgin, 2002; Yıldız ve Karadağ, 2011; Önen, 2010). Söz konusu çalışmalarda yapılan temel 

vurgu, yerel yönetimlerin özelde belediyelerin altyapı, su, park ve bahçe düzenlemesi gibi temel görevlerinin yanı sıra 

girişimciliğin teşviki, ortak proje geliştirilmesi, tesis kurulması ve geliştirilmesi, spor salonlarının, çocuk ve yaşlı bakım 
evleri, gençlik merkezleri yapımı gibi sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak pek çok görevinin de 

bulunmasıdır.  

Çünkü yerel yönetimler bölgesel olanakları ve sorunları iyi bildikleri icin doğru yatırım kararları alıp kaynakları daha etkin 
kullanabilmektedirler. Ayrıca bölgedeki çeşitli meslek odaları, kalkınma ajansları ve üniversiteler gibi kurum ve 

kuruluşlarla iş birliğine giderek yapılacak yatırımmları destekleyebilirler. Bu şekilde yapılacak yatırımlar yerinde istihdamı 

sağlayarak hem nüfusun büyük kentlere göç etmesi hem de büyük kentlerdeki nüfus yoğunlaşması önlenecektir.  Böylece 

şehirlerin kontrolsüz büyümesinden kaynaklı ortaya çıkan trafik, çevre kiriliği, çarpık kentleşme, gecekondulaşma ve geçim 

koşullarındaki sorunların önüne geçilecektir. Tabi burada merkezi yönetim tarafından yapılacak yatırımların küçük 
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kentlerde yoğunlaşmasının teşvik edilmesi ve bu konuda yerel yonetimlere aktif rol verlmesi son derece önemlidir. Zira İl 

özel idareleri ve belediyeler bölgesel kalkınmayı bölgelerin kendilerine özgü sosyal, kültürel ve ekonomik kaynaklarını 

kullanarak yapacaklan yatırımlarla gercekleştirebilirler. Bu çerçevede belediyeler, imkanları dahilinde geniş bir alanda 

ekonomik faaliyette bulunarak istihdamın yaratılmasına ön ayak olabilirler (Kaya, 2009:32).  

Zira yoksuluk başta olmak üzere göç ve aşırı kentleşmeden kaynaklı sorunlarla baş etmenin yolu istihdam odaklı kalkına 

modellerinin uygulanabilmesidir. Bunun yanı sıra sektörel ve yerel kümelenme, kamu-özel sektör iş birliği, üniversite 

sanayi iş birliği gibi birlikteliklerle yerel halkın refahının arttırılmasını hedefleyen yatırımların gerçekleştirilmesi oldukça 

önem arz etmektedir (Kentleşme Şûrası Sonuç Bildirgesi, 2009:84-85). 

 

3. BÖLGESEL KALKINMA VE GÖÇ BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLERİN GÖÇ YÖNETİMİ 

3.1. Bölgesel Kalkın(ama)ma ve Göç Ilişkisi 

Sektörel ve coğrafi bölge bazında kaynak dağılımında ortaya çıkan bir dengesizlik; siyasi ve sosyo-kültürel pek çok sorunu 

da beraberinde getirir (Can Aktan, 2002). Göç olgusu, bu sorun alanlarından biridir. Bu anlamda bölgesel kalkınma 

sürecinde göç olgusunun geniş bir perspektiften ele alınmasında yarar vardır.  

Göç ve kalkınma arasındaki ilişki iki farklı bağlamda ele alınabilir. Özellikle son dönemde yaşanan aşırı demografik 

hareketlilik “göç iyimserleri ve kötümserleri” bağlamında tartışma alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 

tartışma, sosyal teori ve kalkınma teorileri arasında paradigmatik bir ayrışmaya da neden olmuştur (Haas, 2010:3). Göçü 

kalkınma için olumlu karşılayanların tersine, göçün kalkınma hızını yavaşlattığını ileri süren düşünceler ortaya çıkmıştır. 

Son zamanlarda ise göç, daha mikro ölçekte ele alınmaya başlanmıştır. Göç olgusunu bölgesel kalkınma açısından ele 

alırken, dikkat edilmesi gereken temel konu, göçün niteliği ve mekânsal dağılım boyutu olmaktadır. İç göç olgusu, ulusal 

sınırlar içerisinde gerçekleştiği için daha çok bölgeler arası bir yer değiştirme eylemi olarak ele alınmaktadır. Sonuçlar da 
ulusaldan çok bölgesel bazda ortaya çıkmaktadır. Buna karşın uluslararası göç, daha makro etkilere sahip olan ve ulusal 
sınırların dışına doğru gerçekleştiğinden dolayı bir bütün olarak ülkeyi etkileyen bir eylemdir. Bu nedenle bölgesel 

olmaktan çok ulusal kalkınma bağlamıyla ele alınmaktadır. Göçün ulusal kalkınmaya etkileri direk veya dolaylı olarak tek 

tek bölgeler hatta Türkiye örneğinde bir kısım ilçeleri
1 bile ilgilendirmektedir.  

Nitelikleri itibariyle dinamik ama uygulamada eşitsiz bir yapı temelinde şekillenen bölgesel kalkınma süreci, kişilerin 

bölgeler arasındaki çeşitli farklılıklar ve eşitsizliklere duyarlılık göstermesini ve sonuçta göç kararı almasını zorunlu 
kılmaktadır (Özyakışır, 2012:28). Böylece, kalkınmadan veya kalkınamamaktan kaynaklanmış sorunların göçe etki ettiği 

şeklinde bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu eksende, kalkınma mı göçü tetiklemekte (Vogler ve Rotte, 2000:495) yoksa göç 

mü kalkınmayı harekete geçirmekte sorusu adeta bir bilmece gibi önümüzde durmaktadır.  

1950’li yıllarda ABD’deki bölgeler arası göç hareketleri, Muth tarafından “Migration: Chicken or Egg” adlı çalışmasında 

bu çerçevede ele alınmıştır (Muth, 1971). Göç olgusu bu yönüyle bölgesel kalkınmayı hem etkileyen hem de bölgesel 

kalkınmadan etkilenen bir yapıya sahiptir. Göçe sebep olan faktörün aynı zamanda göçün sonucu olabileceği gibi bir 

yorumu bu tartışmadan çıkarmak mümkündür. Örneğin beyin göçü olgusu, göçün kaynağı açısından kalkınmayı tehdit eden 

bir faktör iken, göç edilen yer açısından kalkınmaya destek niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, bölgesel kalkınma dinamikleri 

göçle etkileşim içindedir. Bu etkileşim; sanayileşme, kentleşme, kırsal kalkınma, gelir dağılımı, işsizlik gibi temel 

kalkınma parametreleri açısından ele alınmalıdır (Özyakışır, 2012:28). 

3.2. Göç Hareketlerinin Kent Yaşamına Etkileri ve Yerel Yönetimlerin Göç Yönetimi 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan göç hareketleri, oluşturduğu büyük nüfus baskısı sebebiyle tüm 

mekansal birimleri etkileyen sorunlara neden olur. Ülkede beliren yerleşim sorunları, zamanla nitelik değiştirip sosyo-
ekonomik ve siyasal etki alanı oluşturup bölgeler arası uçurumu derinleştirir. Göçle kalabalıklaşan kentlerde eğitim ve 

sağlık hizmeti yetersizliği, barınma ihtiyacı, su, enerji, altyapı ve genel belediye hizmetlerinin yetersizliği, trafik, gürültü ve 

çevre kirliliği gibi sorun alanları ortaya çıkar. Bu problemler kentlerde kamu yatırımı ihtiyacını artırdığı için merkezi 

bütçeye ilave bir yük getirir. Statik ve geri kalmış bölgelerden gelişmiş yörelere gerçekleşen göç, genç işgücü ve 

sermayenin de bölge dışına çıkmasına yol açar. Geri kalmış bölgelerin dinamik faktörlerini ortadan kaldıran göç olgusu, 

ekonomik kaynakları ve üretim faktörlerini negatif olarak etkiler (Öztürk ve Uzun, 2010:106).  

Göçle birlikte nüfusun düzensiz ve hızlı birikimi, zamanla negatif dışsallıklara neden olup kentsel yaşamın maliyetini 
artırır. Bu tür dışsallıklar arasında kır-kent dengesinin bozulması ve çarpık kentleşme, arsa spekülasyonu ve 

gecekondulaşmanın ortaya çıkması, çevre kirliliği, trafik ve kent içi ulaşım sorunu, altyapı giderlerinin artması ve optimal 

kent büyüklüğünün aşılması (Öztürk, 2011:30) gibi alanlarda kendisini gösterilebilir. 

Göç edenlere yeterli istihdam olanakları yaratılamadığı için işgücü arz fazlası ortaya çıkar. Kırsal kesimden kent 

merkezlerine olan göç, yerleşim alanları ve çevre üzerinde baskılar yaratır. Düşük yaşam standartlarında yaşayan 

göçmenler, baskının boyutlarını daha da arttırır. Kent merkezlerinde ortaya çıkan yüksek nüfus, su ve orman gibi temel 

                                                 
1     Bu tartışma bağlamında 1960’larda Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden Avrupa’ya yapılan işçi göçleri dikkate değer bir tablo sunmaktadır. Çünkü göç 

eden işçilerin 1974’te Boğazlıyan’a 77 milyon liralık paranın, ilçede aynı yıl hasat edilen tahıl gelirinin yarısına eşit olduğu tespit edilmiştir. (Ayrıntı 

için bkz:  Nermin Abadan Unat vd., 1975) 
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kaynakları tahrip ederek hayat standartlarını düşürür. Göç hareketleri ve beraberinde ortaya çıkan nüfus artışı, toplumdaki 

suç oranlarının da yükselmesine neden olur (Gimba ve Kumshe, 2011:171). 

Göç kaynaklı hareketler, büyük kentleri doyum noktasına yaklaştırdığı için önceden göç alan illerin çevresindeki illere 

doğru yayılmaya neden olur. Böylece nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgeler oluşur. Ekonomik birikim bu bölgelerde 

yoğunlaştığından gelişmiş ve gelişmemiş bölgeler meydana gelir. Gelişmişlik farkı nedeniyle iç göç artarak devam eder 

(Pazarlıoğlu, 2001) ve gelir dağılımı uçurumu giderek derinleşir. Kentler arası gelir farklılıkları ve yaşam imkanlarındaki 

ayrışma iç göçlerin artmasında önemli bir faktördür (Roberts, 1989:675). Bu eksende bölgeler arası gelir farklılığı da göçün 

önemli bir tetikleyicisidir. Nitekim bölgeler arası göç hareketlerinde, gelirin doğrudan göçe etki ettiğine dair yapılan 

çalışmalarda, bu etkinin %90’lar gibi yüksek bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, yüksek ücretlere bağlı olarak 

ortaya çıkan gelirle göç arasında yüksek bir esneklik derecesi bulunur. Bu duyarlılık derecesi, insanları ücretlerin yüksek 

olduğu bölgelere doğru göç etmeye yönlendirir (Beals, vd, 1967:484). 

Türkiye’de Doğu-Güney Doğu ve Batı bölgeleri arasında kişi başına gelir düzeyi karşılaştırmasında birincisi aleyhine ciddi 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu realite, Doğu-Güney Doğu bölgelerinden Batıya doğru göçe yol açmakta ve gelişmiş 

yörelerde çarpık kentleşme ve güvenlik sorunlarına neden olmaktadır (Demiral, 2007: 10).  Kır-kent gelişmişlik 

farklılıklarından kaynaklanan göç dalgalarının çarpık kentleşme başta olmak üzere kırsal ve kentsel alanda yarattığı 

sorunların, planlı dönemle birlikte kırsal kalkınma konusundaki arayışları hızlandırdığı (DPT, 2006) söylenebilir. Zira iç 

göçün en önemli sonuçlarından birisi olan çarpık kentleşme sebebiyle, hazırlanan kent planları iç göçün gerisinde kalmakta 

ve göçle birlikte standart dışı bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır (Pazarlıoğlu, 2001). 

Bu değerlendirmelerin tamamı, göç hareketlerinin kent yaşamında yarattığı olumsuzlukları açıkça ortaya koymaya 
dönüktür. Bu nedenle göç kaynaklı sorunların çözüme kavuşturulması için çok kapsamlı bir “göç yönetimi” konusunun 

gündeme gelmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Göç yönetimi, “hem devlet sınırları içerisinde girişi ve mevcudiyetini hem de mültecilere ve korunma ihtiyacı bulunan 

diğer kişilere sağlanan korumayı yönetmek üzere, sınır ötesi göçleri düzenli ve insani bir şekilde yönetmek için çeşitli 

devlet kurumları ile ulusal bir sistemden oluşan yönetim” (IOM, 2009: 22) şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzdeki göç 

hareketlerinin karmaşıklığı, göç yönetimini ve bu çerçevedeki politikaların sınırlarını uluslararası ve ulusal olmanın yanı 

sıra yerel düzeye kadar taşımıştır. Dolayısıyla merkezi yönetimler bu konunun yönetiminde artık tek aktör olmaktan çıkıp 

yetki ve sorumlulukların bir kısmını yerel yönetimlere devretmek zorunda kalmışlardır. Tam da bu noktada yerel 

yönetimlerin bu yeni duruma yani göç yönetimi konusunda hazırlıklı olup olmadıkları konusunda tartışmalar başlamıştır. 
Örneğin kentlerin,  

“Optimum nüfus kapasitesi vardır, ekonomik, sosyal, fiziksel ve yönetsel bağlamda. Kentin fiziksel olarak, 

sosyal olarak kapasitesinin üzerinde yeni bir insan hareketliliğinin olması ise sorun. Sınır bölgelerimizde çok 

ciddi yaralar açtı bu göç aslında, var olan sorunları daha da büyüterek göz önüne taşıdı. Yerel yönetimlerin 

son dönemlerde kapasitelerini giderek geliştirdiğini görüyoruz, ancak bu boyuta hazır değillerdi” (Çakırer 

Özservet, 2016),  

şeklindeki tespit bu anlamda kayda değerdir. Öte yandan yerel yönetimlerle ilgili düzenlenmiş olan mevzuatta da 

göçmenler ve mültecilerle ilgili ciddi eksikliklerin olduğu görülmektedir.  Yasal hüküm olarak göçmen ve mültecilerle 

doğrudan ilişkilendirilebilecek tek ifade olarak, yerel yönetimlerde gönüllü hizmetlerin düzenlendiği İl Özel İdaresi ve 

Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin 7-e maddesinde yer alan “Gönüllülerde aranacak özellikler” 

başlıklı maddededir. Burada yabancı uyruklu gönüllülerin gönüllü hizmetlere katılabileceği durumlara yer verilmiştir. 

Mevzuattaki 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan hizmet sunumunda toplumdaki zayıf grupların 

durumlarının da göz önünde bulundurularak bunlara dair yöntemlerin uygulanmasına yönelik ifade ise göçmenlere dönük 

dolaylı bir ifade olarak değerlendirilebilir. Kısacası yerel yönetimlerin uluslararası göç konusundaki görevleri yasal bir 

zemine oturtulmaktan ziyade “gönüllülük” ilkesince yürütülmekte olup, yerel yönetimler kendi insani duyarlılıklarına göre 

politikalar uygulamaktadırlar (Ilgın Bahçeci ve Uzun, 2017:203). Oysa göç edenlere uygulanacak yasal mevzuatın yanı sıra 

barınma, yerel dili öğrenme, istihdam, eğitim, sağlık, kentsel yaşama uyum sağlama, çocukların eğitime erişimi ve diğer 

sosyo-kültürel alanlardaki sorunların detaylı bir biçimde tespit edilmeli ve bu yönde bir takım uyum politkalarının 

geliştirilmesi gerekmektedir (Çakırer Özservet, 2015:106). Zira “uyum konusunda zorluklar, belirsizlik, bilgilendirmeme, 
dil engeli, kurumlarla ilgili bürokrasi, barınma, işsizlik, travma gibi farklı konular” (Şeker, 2013: 14) söz konusudur. 

Bununla birlikte son dönemlerde belediyelerin göç yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerinin arttırılmasına dönük 

gündemlerine aldıkları bazı projelerin yukarıda sayılan eksikliklerin tamamlanmasına hizmet edeceğini söyleyebiliriz. Bu 

konuyla ilgili somut örneklerden biri olarak; “Türkiye’de Göç Yönetimi İle İlgili Yerel Belediyelerin Kapasitelerinin 

Desteklenmesi” İstanbul’daki Belediye Görevlileri ve Çalışanlarının Göç Yönetimi Temelleri Üzerine Kapasitelerinin 

Geliştirilmesi” projesi gösterilebilir. Uluslararası Göç Örgütü’nün uygulayıcı, Zeytinburnu Belediyesinin de ortak olduğu 

bu projenin amaç kısmında şu ifadelere yer verilmiştir:  

“Türkiye’deki göçün etkin yönetimi için yerel belediyeler önemli bir yere sahiptir. Yerel belediyelerin göç 

yönetimin temelleri konusunda teorik ve pratik bilgilerinin artırılması; gerekli idari, yasal, sosyal pratiklerin 

AB iyi örnekleri ışığında hayata geçirilmesi hem göçün getirmiş olduğu sorunların çözümü hem de yerel 

entegrasyon ve çeşitlilik yönetimi politikalarının geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Göçle ilgili 

konularda yerel belediye çalışanlarının bir projeyle bilgi ve iletişim yetkinliklerini artırmak göçmenler için 
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geliştirilen sosyal kültürel hizmetlerin kalitesini artıracak ve göçle doğan sorunların etkin çözümünü 

sağlayacaktır” (http://www.zeytinburnu.istanbul/Turkiyede-Goc-Yonetimi-ile-ilgili-Yerel-Belediyelerin-
Kapasitelerini-Destekleme-Projesi, Zeytinburnu Belediyesi, 2016). 

Aynı şekilde “Yerel Yönetimler, Göçmenler İçin Harekete Geçti” mottosuyla çalıştay düzenleyen Marmara Belediyeler 

Birliğince, “göç ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak, üye belediyeler 

arasında koordinasyonu sağlamak, aynı ilde bir araya gelmesi ve ortak çalışması gereken belediyeler ile valiliklerin iş 

birliği içerisinde projeler yürütmesine yardımcı olmayı” amaçlayan bir “Göç Politikaları Atölyesi”nin kurulması 

kararlaştırılmıştır. Atölye kapsamında yerel yönetimlerin göç yönetimi konusunda atacakları adımlar, 

“Yerel yönetimlerin sorumluluğu yeni göç dalgasıyla daha da artmıştır. Öncelikle tüm mültecilerin 

barınması, kadın istismarının yaşanmaması, eğitim çağındaki çocukların eğitim gereksinimlerinin 

karşılanması, hayata entegrasyonları için Türkçe öğrenmeleri, en önemli konu başlıklarıdır. Bizler bu 

sorunların ortadan kaldırılması için merkezi hükümetle birlikte lokal çalışmalara başladık”  
(http://marmara.gov.tr/yerel-yonetimler-gocmenler-icin-harekete-gecti-2290, 2017), 

 şeklinde ifade edilmiştir. Öte yandan yerel yönetimlerin göç yönetimiyle ilgili konularda daha aktif rol oynamaları 

gerektiği Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumların resmî belgelerinde ve tavsiye kararlarında özellikle 

vurgulanmaktadır. Avrupa Konseyi’nin birçok sözleşme ve tavsiye kararında yerel yönetimlere bu konuda önemli bir rol 

biçtiği görülmektedir (Daoudov, 2015:41). Nitekim Avrupa Konseyi’nin 28 Mart 2017de Yerel ve Bölgsel Yönetimler 

Kongresinin 1. Oturumunda görüşülerek kabul edilen ve “Kabulden entegrasyona: Göç olgusu karşısında yerel ve bölgesel 

yönetimlerin rolü başlıklı” Tavsiye Kararı 394’te şu ifadelere yer verilmiştir: “Kamu yetkilileri olarak halka en yakın 

konumda olan yerel ve bölgesel yönetimler, herhangi bir acil durumda ilk başvurulacak durak olup, yeni gelen göçmenlere 

herhangi bir ayrım yapmaksızın, temel kamu hizmetlerine (konut, sağlık hizmetleri, eğitim) erişim sağlamaktan 

sorumludurlar” (CG, 2017:1). 

Öte yandan yerel yönetimlerin bünyesinde kurulan Kent Konseyleri de göç yönetiminde önemli işlevlere sahip 

olabilmektedirler. Örneğin Bursa Kent Konseyi, Antalya-Konyaaltı Kent Konseyi ve İstanbul-Zeytinburnu Belediyesi 
göçmen meclisi ve yabancılar çalışma grubu adı altında alt birimler kurarak katılım mekanizmalarını işletmektedirler 

(Çakırer Özservet, 2015:101-103). Ancak belediyelerin birçoğunda Kent Konseylerinin bulunmaması göç yönetimi ve 

topluma uyum açısından önemli bir eksiliktir. Dolayısıyla Türkiye’de göçmenlerin topluma uyumu konusunda yerel 

yönetim yetkililerinin aktif rol almadıkları hatta göç ve uyum politikaları konusunda doğrudan yetkiye sahip olmayan yerel 

yönetimlerin devre dışı kaldıkları söylenebilir. Oysa gelişmiş ülkelerde göç yönetimi bağlamında göçmenlerin uyumu 

konusunda yerel yönetimlerin oldukça yetkilendirildiğini söylemek mümkündür (Daoudov, 2015:47). Aşağıdaki şekil bu 

yetkilendirilme sürecini açıkça ortaya koymaktadır. 

Şekil 1. Uyum Merdiveni ve Yerel Yönetimin Yetki Alanı 

 

Kaynak: Daoudov, 2015: 42. 

Şekil 1’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, göç yönetimi konusunda ulusal ve yerel aktörler tarafından bir yetki 

paylaşımı bulunmaktadır. Milli egemenlik ile ilgili konularda yetkiler ulusal yönetimlerde iken göçmenlerin sosyo-kültürel 

ihtiyaçları, gündelik hayata dair konular ve mesleki eğitim gibi alanlarda ise yetki yerel yönetimlerdedir (Daoudov, 
2015:45). Göç yönetimi konusunda yerel ve ulusal yetki ayrımının yanı sıra özellikle topluma uyum (entegrasyon) 

sürecinin de önemine dikat çekilmektedir. 

Göçle birlikte bireylerin aidiyet ve kimlik sorunları bağlamında sosyal dışlanmaya maruz kalmaları beraberinde pek çok 

sorunu meydana getirmektedir. Bu tür sorunların çözüme kavuşturulması yerel yönetimlerin uygulayacakları sosyal ve 

ekonomik programlara bağlıdır. Sosyal progralar bağlamında okuma yazma kursları, meslek edindirme kursları, kişisel 

beceri kursları gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi, dezavantajlı konumda olan göçmenlerin topluma uyum sağlamaları 
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açısından son derece önemlidir. Bu programların yanı sıra kentlere gelen göçmenlerin kentin kalkınmasına katkıda 

bulunabilmeleri için çeşitli istihdam programları kapsamında istihdam edilip barınma sorunlarının çözülmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden yerel yönetimlerin birçoğu, bütçeleri ve yetkileri ölçüsünde söz konusu sosyal ve ekonomik 

sorunları çözmeye çalışmaktadır (Özer, 2008:12-14).  Bu çabaların derinleşmesi, merkezi yönetim organlarının göç 

kaynaklı sorunlarla mücadelede tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. Örneğin göç konusunda 2013’te İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğününün taşra teşkilatlanması olan İl Göç Müdürlükleri bu 

anlamda yerel birimlere işbirliği yaptığı ölçüde merkezi yönetimin yükünü hafifletmiş olacaktır. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzün küresel ekonomik dinamikleri, ülkeleri hızlı bir rekabet sürecine doğru sürüklerken geleneksel/ulusal kalkınma 

program ve planlamaların tek başına yeterli olmadığı açıkça görülmüştür. Çünkü ülkeler arasında artan rekabet zamanla 

bölgelere hatta kentlere doğru yön değiştirmiştir. Bu nedenle merkezi yönetimlerin yanı sıra bölgelerdeki kaynak 

dağılımında yerel yönetimlerin de birer aktör olarak ön plana çıktıkları söylenebilir. Bu bağlamda bölgesel kalkınma 

politikalarının tasarlanması ve ugulanmasında merkezi yönetimin yükünü hafifletecek düzeyde yerel yönetimlerin ciddi bir 

rol üstlenmeleri gerektiği sonucuna varabiliriz.  Dolayısıyla başta belediyeler olmak üzere yerel idarecilerin bölgelerindeki 

ekonomik kaynak dağılımının dengeli bir biçimde sağlanması noktasında ciddi sorumluluklar üstlenmesi gerekmektedir. 

Bu sorumluluklar çerçevesinde eğitim ve sağlık hizmetlerinden sosyal alanların inşasına kadar yoksulluk ve gelir 

dağılımına yönelik kapsamlı projelerin geliştirilmesiyle hem merkezi yönetimin yükünün hafifletilmesi hem de yerel 

kalkınmanın sağlanması oldukça önemlidir.  

Bununla birlikte süreç içerisinde hem insanların hemde ekonomik kaynakların hızla yer değiştirmesi, beraberinde birtakım 

bölgeler arası dengesizilikler ve kutuplaşmalara yol açmıştır. Kısaca göç kavramıyla kodlanan bu tür yer değiştirme 

hareketleri karşısında yerel yönetimlere bölgesel kalkınma rolünün yanı sıra ilave olarak bir göç yönetiminin de 

uygulanmasını adeta zorunlu kılmıştır.  Göçlerle birlikte kalabalıklaşan kentlerde; başta alt yapı sorunları olmak üzere, 

çevre, trafik, halk sağlığı, suç oranlarının artması, sosyal ve kültürel dışlanma, çarpık kentleşme, kayıt dışı istihdam, 

yoksulluk, gelir dağılımında adaletsizlik gibi bir dizi sosyo-ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Kent yönetimlerinin 

sağlıklı ve kapsamlı bir göç yönetimi politikasıyla bu sorunlara çözüm bulmaya çalışması aynı zamanda bölgesel 

kalkınmanın da sağlanması anlamına gelmektedir. Çünkü söz konusu problemler aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da 

önündeki en büyük engellerdir. Bu engellerin ortadan kaldırılması için yerel yönetimlere özellikle de belediylere önemli 

görevler düşmektedir. Bu görevlerin bir kısmını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:  

 İstihdam yaratacak projelerin geliştirilmesi ve bu kapsamda istihdam edilecek kişilere iş deneyimi ve becelerinin 

kazandırılmasına yönelik mesleki kursların açılması,  

 Bunun için “Öncelikle yerel yönetimler sınırları dahilinde yaşayan göçmen nüfusu görmek, bilmek, kapasitelerini, 

potansiyellerini çıkarmak durumundadır ki, onlara sosyal hizmet alanlarında ve katılım alanlarında yer 

açabilsin”(Çakırer Özservet, 2015:103). 

 Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TKDK gibi merkezi bütçeli kurumlarla işbirliği yaparak Kent Konseyleri 

aracılığıyla yereldeki insanlara girişimcilik ve iş geliştirme gibi alanlarda yardımcı olunması,  

 Çeşitli alanlarda kursların açılarak dar gelirli öğrencilere hem sınavlara hazırlık aşamasında yardımcı olunması 

hem de okuma yazma kursları, dil kursları, müzik kursları gibi alanlarda eğitim hizmetlerinin sağlanması, 

 Sağlık alanında temiz içme suyuna erişimden düzgün bir kanalizasyon şebekesine kadar önleyici sağlık 

hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra aşı, bulaşıcı hastalıklar ve doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerinin 

sağlanması,  

 Kadın, genç, çocuk, engelliler, göçmenler kısacası dezavantajlı gruplara dönük çeşitli sosyal yardım 

programlarının hazırlanması, 

 Bu konuda özellikle “Yerel yönetim birimleri, kendi sınırları dâhilinde göçmen çocukların profilini tespit ederek, 

karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm önerileri geliştirmelidir” (Çakırer Özservet, 2015:110). 

 Düzenli bir kentleşme için toplu konut ihtiyacının karşılanmasında merkezi yönetimle birlikte kalıcı ve sağlıklı 

projelerin hayata geçirilmesi, 

 Kentlerin kendilerine özgü potansiyellerinin açığa çıkarılarak bu sayede gelir yaratacak projelerin hayata 

geçirilmesi, 

 Özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan nüfusun hem kendileriyle hem de yerel halkla iletişiminin sağlıklı 

yürütülebilmesi ve sosyal dışlanmaya maruz kalınmaması için çeşitli uyum projelerinin hayata geçirilmesi, 
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 Kente göç eden nüfusun kent yaşamına uyumu için kurulacak göç araştırma merkezleri
2 aracılığıyla çeşitli sosyal 

ve kültürel uyum programlarının hayata geçirilmesi ve böylece hem aidiyet hem de kentlilik bilincinin 

kazandırılması, 

 Göç alabilecek potansiyeldeki kentlerin yerel yöneticileri kent planlaması yaparken bu potansiyeli göz önünde 

bulundurarak ve gelecekteki olası nüfus artışlarına uygun stratejiler (barınma, gıda, aş evi, kreş, bakım evi vb.) 

geliştirmelidirler.  

 Yerel yönetimlerin göç yönetiminde merkezi yönetimle işbirliği yaparak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

noktasında merkezi yönetimi adım atmaya zorlaması,  

 Sonuç olarak “Göçmenlerle ilgili üzerinde durulması gereken yasal statüyle birlikte diğer barınma, yerel dili 

öğrenme, iş, sağlık, kentsel yaşama uyum, çocuklar özelinde eğitime katılma, temel kültürel gereksinimler ve görüş 

bildirememe gibi sorunlar detaylı olarak irdelenmeli ve uyum politikaları bu temellerde ortaya çıkarılmalıdır” 

(Çakırer Özservet, 2015:106). 
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ÖZET 

Yerel kamu hizmetlerinin sunulmasında yerel yönetimlerin daha etkin rol oynaması, 1970’lerin ikinci 

yarısından itibaren refah devleti uygulamalarına bir tepki olarak ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi modelinin 
temel ilkelerinden biridir. Bu süreçte desantralizasyon (yerelleşme) ve subsidiarite (hizmette yerellik) yerel 
yönetimlerin yeni rolünü ifade etmek için kullanılan kavramlar olmuşlardır. Görev ve sorumluluklarında 

artışlara karşın merkezi yönetimlerden aktarılan kaynakların aynı oranda arttırıl(a)maması yerel kamu 

hizmetlerinin sunumunda klasik satın alma modellerinden farklı model arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu 

modellerden biri olarak Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), merkezi yönetimler için olduğu kadar yerel yönetimler 

için de yeni fırsatlar sunmuştur. Yerel hizmetlerde KÖİ kullanılıp kullanılmaması sorunu kadar KÖİ’nin 

hangi yerel hizmetlerde kullanılacağı ve daha işlevsel olduğu sorunsalı da tartışmalı bir konu olmuştur. 

Bu çalışmada ilk olarak yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarındaki artışlar ve yerellik ilkesinin güç 

kazanması işlenmiştir. Yerel yönetimlerin yaşadıkları mali sıkıntılar karşısında KÖİ’nin nasıl bir işlev 

gördüğü ve yerel hizmetlerin sunulmasında üstlendiği fonksiyon değerlendirilmiştir. Daha sonra KÖİ 

uygulamaları için kentsel dönüşüm ve kalkınma, su ve atık su yönetimi, kent içi ulaşım hizmetleri ve katı atık 

yönetimi olmak üzere 4 (dört) hizmet alanı belirlenmiş ve bu alanlarda KÖİ uygulamalarının işlevsel olup 

olmadığı araştırılmıştır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dört hizmet alanında örnek olay 

incelemelerine dayanarak yerel hizmetlerde KÖİ uygulamaları ve işlevsellik durumları hakkında sonuçlar 

elde edilmiştir. Son olarak yerel hizmetlerde KÖİ’nin işlevselliğine katkı sağlayacak başarı kriterleri 
belirlenmiş ve başarısız KÖİ uygulamalarıyla bu kriterlerde yaşanan zafiyetler arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Kamu Özel İşbirliği, Yerel Kamu Kamu Hizmetleri. 

 

ABSTRACT 

The effective role of local governments in local services is one of the fundamental principles of New Public 
Administration paradigm which emerged against welfare state practices from half of the 1970s. In this 
process decentralization and subsidiarity are the terms used for the expressing the new role of local 
governments. In spite of increasing role and responsibilities, finance from central government becomes 
inadequate. For this reason seeking new sourcing tools come to the fore. As one of this tools public private 
partnerships (PPP) presents new opportunities for local governments as well as central governments. In this 
context whether using PPP; for which services it is used and functionality assessments are the main 
controversial topics. 

In this study initially prominence of subsidiarity and increasing role/ responsibilities of local governments are 
addressed. In the face of financial issues, functionality of PPP in local services is evaluated. For PPP practices 
urban renewal and development, waste and water management, intracity public transportation, solid waste 
management issues -as four service field- are selected; than functionality of PPP in these issues are assessed. 
Finally towards contribution of functionality of PPP in local services, principles of success are determined 
and relation between failed PPP practices and weakness of these principles assessed. 

Key Words: Local Governments, Public Private Partnerships (PPP), Local Public Services. 
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1. GİRİŞ 

Kamu ile özel sektörlerin işbirliği yaparak çeşitli hizmetler sunmaları, her ne kadar çok eski tarihlere dayandırılsa da, bu 
konuda daha organize yapılar ve daha karmaşık ilişkiler ağıyla örülmüş bir kurumsallaşma, 1980’lerden itibaren başta 

Birleşik Krallık ve ABD gibi Neo-liberal devlet uygulamalarının öncüsü olan ülkelerde gerçekleştirilmiştir. KÖİ olarak 

kavramsallaştırılan ve kamu hizmeti anlayışında köklü değişim ve dönüşümlere yol açan bu işbirliği olgusu, hem kamu 

hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak artması beklentisinde olan vatandaşlar için hem de kamu hizmeti sağlayıcısı 

konumunda olan merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektör temsilcileri için yeni açılımlar, oluşumlar ve konumlanmaları 

beraberinde getirmiştir. KÖİ zamanla öyle kabul görmüş ki, bazı ülkelerde özellikle ulaştırma ve sağlık gibi sektörlerde 

klasik satın alma yerine, asıl hizmet sunum modeli olacak kadar yoğun ve etkili kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç duyulan hızlı kalkınma ve yüksek istihdam oranlarına ulaşmak için kamu ve özel sektörün 

ayrı ayrı çabalaması yerine, birlikte oluşturulan sinerji ile hedeflere daha kolay ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca merkezi yönetimler gibi yerel yönetimler için de özellikle belirli alanlarda kamu hizmetleri sunmak amacıyla özel 

sektörle işbirliği yapmak, iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak algılanmıştır.  Ancak yerel yönetimlerin sundukları 

çok ve çeşitli hizmet alanlarından hangileri için KÖİ’nin daha işlevsel olduğu, dolayısıyla hangi hizmetlere uygulanması 

gerektiği konusu hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamak ve hedeflere kısa yoldan ulaşmak açısından oldukça 

önemlidir.  Günümüzde yerel yönetimlerin daha çok kentsel dönüşüm ve kalkınma, su ve atık su yönetimi, kent içi ulaşım 

hizmetleri ve katı atık yönetimi gibi hizmet alanlarında özel sektörle işbirliği yapma eğiliminde oldukları 

gözlemlenmektedir.  

Bu çalışma beş (5) bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 1970’li yılların sonlarından itibaren artış eğilimi gösteren 

desantralizasyon kavramı ve merkezi yönetimler ile yerle yönetimler arasındaki yerel yönetimler lehine gelişen kamu 

hizmet alanlarının yeniden taksimi, görev ve sorumlulukların belirlenmesi süreci incelenmiştir. İkinci Bölümde KÖİ’nin 

tanımı ve temel unsurları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde “yerel yönetimler ve KÖİ”  başlığıyla yerel yönetimlerde 

KÖİ uygulama süreci, zorunluluğu, avantajları ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde yerel yönetimlerde 

KÖİ uygulamalarının hangi hizmet alanlarında daha fonksiyonel olduğu ikincil verilere dayanılarak analiz edilmiştir. 

Beşinci ve son bölümde ise yerel yönetimlerdeki KÖİ başarı kriterleri ile başarısız KÖİ uygulamaları arasındaki ilişkiye 

değinilmiştir. 

 

2. YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLLERİNDEKİ ARTIŞ  

20. yüzyılda yıkıcı etkileriyle küresel ölçekte yaşanan felaketlerin başında gelen 2. Dünya Savaşı, siyasi, sosyal, ekonomik 

ve idari alanlarda köklü değişimler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde savaş sonrası kalkınmayı hızlı ve etkili bir 

şekilde gerçekleştirilmek amacıyla yeni arayışlara yönelen hükümetler, Keynezyen ekonomik modelinin de etkisi ile özel 

sektör ve yerel yönetimler karşısında merkezi yönetimi daha etkin bir konuma getirmişlerdir. Özel sektörün ve yerel 

aktörlerin yeterince mali, fiziki ve beşeri kaynaklara sahip olmamaları ve savaşın sebep olduğu yaraların hızla sarılmak 

istenmesi merkezi hükümetleri bu şekilde bir rol üstlenmeye itmiş; bu rolün gereği olarak ulusal kamu hizmetlerinin 

yanında bazı yerel kamu hizmetlerini ve altyapı çalışmalarını yürütme görevi merkezi hükümetler tarafından üstlenilmiştir. 

Dengeli ekonomik büyüme, adaletli gelir dağılımı ve sosyal refahın arttırılması gibi amaçlarla hayata geçirilmek istenen bu 

devlet anlayışı refah devleti olarak adlandırılmıştır. Refah devleti politikaları genel olarak 1970’li yıllara kadar başarıyla 
uygulanmış, ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesinde bir umut olma özelliğini korumuştur. Ancak 1970’lerden sonra 

gerek refah devleti politikalarından kaynaklanan gerekse konjonktürel, ekonomik ve sosyal bazı olumsuz gelişmeler 

yaşanmıştır. Mali kaynakların yetersiz kalması, refah devleti politikalarına yönelik kamuoyu desteğindeki değişiklikler, 

siyasal kurumlardaki değişiklikler ve refah devletini destekleyen koalisyonların zayıflaması refah devletlerinde uygulanan 

programlarda değişikliğe yol açmıştır. Petrol krizleri, yüksek işsizlik seviyeleri, stagflasyon ve 1970'lerden itibaren yaşanan 

ciddi ekonomik düşüş, batıdaki refah devletlerinin altın çağının sonunu getirmiş ve hükümetleri reform ve küçülme 

dönemine girmeye zorlamıştır (Yerkes ve Veen, 2011:431). Ayrıca kamu hizmetlerini bizzat gerçekleştirmek isteyen 

merkezi yönetimler, organik anlamda devasa bir yapıya dönüşmüş; artan bürokratik ve hantallık sonucu kamu hizmetlerinin 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacından uzaklaşılmıştır. Tüm bu yaşanan sorunlara refah devleti politikalarının 

etkili bir reçete sunamaması bir takım sorgulamalara ve yeni arayışlara sebep olmuştur. 

Bu sorgulama ve arayışlar 1980’li yıllardan itibaren kamu yönetiminde temel bir paradigma değişimini beraberinde 

getirmiştir. Kamu yönetiminde, kamu politikalarında, kamu personel rejimlerinde, kamu hizmetlerinde ve kamu 

kurumlarında köklü değişim ve dönüşümleri ifade eden bu paradigma, Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) olarak 

kavramsallaştırılmıştır. Yeni kamu işletmeciliğinin radikal reform programları her ülkede çok farklı bir şekilde kabul 

edilmiş ve farklı uygulanmıştır. Her ne kadar bu reform programları ülkelerde farklılık arz etse de, temelde uygulanan YKİ; 
özelleştirme yoluyla kamu yönetiminin piyasalaşmaya doğru hareketi, görevlerin ve sorumlulukların desantralizasyonu, 

sözleşmeye dayalı hizmet temini ve kamu sektörü ile özel sektör veya gönüllü kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirme gibi 

ortak unsurlara da sahiptir  (Osborne, 2000:15).  
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YKİ’nin etkisi ile merkezi yönetimler kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla görev ve sorumluluk paylaşımına önem vermeye başlamışlardır. Ayrıca liberalizasyon politikaları ile birlikte 

gündeme gelen devletin küçültülmesi ve etkinleştirilmesi tartışmalarıyla desantralizasyon (yerelleşme) politikaları da kamu 

yönetimi reformlarının belirleyici unsurlarından biri olmuştur (Sezer ve Vural, 2010:204).  

Desantralizasyon (Yerelleşme), yerel yönetimlerin kamu hizmetlerine daha etkin katılımını sağlanmak amacıyla merkezi 
yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını yerel yönetim birimleri ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmasını ifade etmek için 

kullanılan bir kavramdır. 1980’lerden sonra ortaya çıkan ve özellikle 1990’lardan itibaren popülerleşen desantralizasyon 

ilkesine göre; yerel kamu hizmetlerinin yerel ihtiyaçları ve imkânları en iyi bilen yerel yönetimler tarafından sunulması 

etkinliği ve verimliliği arttıracak, kaynak israfını önlenecek, hizmetler daha hızlı gerçekleştirilebilecek ve hizmet kararları 

daha isabetli alınabilecektir. Adem-i merkeziyetçilik olarak da ifade edilen desantralizasyon ilkesinin genel kabul 

görmesinde en önemli etken, merkezi yönetim odaklı hizmet anlayışının olumsuzluklarından kurtulmak amacıyla YKİ’nin 

ilkelerinin genel kabul görmesidir. Ayrıca, küreselleşme olgusunun ulus devlet, merkezi ve yerel yönetim anlayışında 

meydana getirdiği değişimler, nüfus ve kentleşme oranlarındaki hızlı artış, yerelleşmenin daha demokratik bir kavram 

olduğu düşüncesi ve teknoloji alanındaki ilerlemeler etkili olmuştur (Bongwa vd., 2011:14-15).  

Hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından sunulmasını ifade eden ve devlet erkini sınırlandırmak amacında olan 

hizmette yerellik (subsidarity) (Keleş, 1995:5), ilkesi de yerel kamu hizmetlerinin görülmesinde merkezi yönetimlerden 

ziyade yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almaları amacına hizmet etmek için kabul görmüş bir ilkedir. Bu ilke, 1985 

yılında Avrupa Konseyi tarafından benimsenen Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’nda yer almış; Türkiye ise bu şartı 

1992’de imzalamış ve 1993’te yürürlüğe girmiştir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’nda yerel yönetimlerin kanunlar 

tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda takdir 

hakkına sahip olacakları belirtilmiş, kamu sorumlulukların genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan makamlar 

tarafından kullanılacağı belirtilmiştir. Türk Kamu Yönetimi’nde de yerellik ilkesinin uygulanması amacıyla 2009/15169 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen ve 31.7.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  “Kamu 

Hizmetinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”le kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın hizmet 

birimleri tarafından sunulması ilkesi benimsenmiştir. 

1980’lerden sonra merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere kaynak aktarımında önemli bir artış olmamasına rağmen, yerel 
yönetimlerin görev ve sorumluluklarında önemli artışlar yaşanmış, daha çok ve çeşitli kamu hizmetlerini yürütmeleri için 

düzenlemeler yapılmıştır. Yerel yönetimlerin yeterli beşeri ve fiziki imkânlara sahip olamamaları ve merkezi yönetimin 

vesayet denetimi, yerel yönetimlerin hareket alanlarını sınırlayan etkenler olmuşlardır. Bu olumsuzluklara rağmen hem 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hem de az gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlerin bazı kamu hizmetlerini özel 

sektörden hizmet satın alarak veya özel sektörle birlikte Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemini kullanarak yürütme 

imkânları vardır. Yerel yönetimler son yıllarda yoğun bir şekilde bu yolu tercih ederek kamu hizmetlerini yürüttükleri 

görülmektedir. 

 

3. KÖİ’NİN TANIMI VE TEMEL UNSURLARI 

İşbirliği, bir dereceye kadar güven, eşitlik, karşılıklılık ve taahhütler içeren, ortak ilgi alanlarına veya bağımlılıklara sahip 

en az iki organizasyondan oluşan birlikteliklerdir. Bu bağlamda işbirliği, bir programı belirlemek veya uygulamak için 

belirli bir özerklik derecesi gerektiren, ilgili aktörlerin işbirliğinin amaçlarıyla ilgili açık hedeflerinin olduğu ortak bir 

çalışmayı ifade eder (Fimreite ve Lægreid, 2009:286). Günümüzde işbirlikleri, hiyerarşi ve koordinasyon eksikliği gibi 

olumsuz yönlerine dikkat çekilse de özellikle ticari alanda tüm dünyada uluslararası, ulusal, yerel seviyelerde gerek özel 
sektör aktörleri arasında gerekse de kamu ve özel sektörleri arasında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Kamu ve özel sektör arasındaki işbirlikleri, 1980’li yıllardan sonraki devleti küçültme, etkinleştirme ve şeffaflaştırma 

sürecinde kullanılmaya başlanmış ve özellikle 1990’lardan itibaren yaygınlaşmıştır.  KÖİ, dünya genelinde çoğu ülkede 

YKİ’nin radikal programları bağlamında ve YKİ’den ilhan alarak gelişen bir kavram olup (Osborne, 2000:15), ilk olarak 
İngiltere’de Özel Finans Girişimi (ÖFG) / Private Finance Initiatives ( PFI) kavramı olarak ortaya çıkmıştır.  Kamu sektörü 

ile özel sektör aktörleri arasında kurulan işbirliklerini ifade etmek için kullanılan KÖİ, uluslararası alanda, Public Private 
Partnership (PPP), Türkiye’de ise Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ) veya Kamu özel Ortaklıkları (KÖO) olarak ifade 

edilmektedirler. 

KÖİ, geleneksel olarak kamu sektörünün parçası olarak görülen ve kamu sektörü tarafından üstlenilen projeleri tasarlamak, 

planlamak, finanse etmek, inşa etmek ve/veya işletmek amacıyla kamu sektörü ile özel sektör arasında karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerin belirlendiği bir sözleşme temelinde kurulan işbirlikleridir (Webb ve Pulle, 2002:16).  Kamu ve özel sektör 

arasında uzun vadeli bir sözleşmeyle kurulan KÖİ’lerde özel sektör, kamu sektörünün yükümlülüğünde olması gereken bir 

altyapı tesisinin inşa edilmesi ve/veya işletilmesinin önemli boyutlarından sorumludur; ancak her iki sektör de risk, maliyet 
ve menfaatleri paylaşırlar (Arbulú vd., 2016:252). Bu bağlamda kamu sektörü temsilcisi (hükümet), özel sektör 

temsilcisi/temsilcileri, taraflar arasında yapılan bir sözleşme, yürütülecek iş/işler, maliyet, risk ve menfaat paylaşımı bir 
KÖİ’nin temel unsurlarıdırlar. Gerçekten KÖİ’ler, geleneksel olarak kamu sektörü tarafından yürütülmekte olan kamu 

hizmetinin maliyetinden kurtulmak ve/veya özel sektörün bilgi ve tecrübesinden faydalanmak gibi amaçlar güden merkezi 

veya yerel yönetimler ile kâr etme motivasyonuyla hareket eden özel sektör arasında kurulurlar. Taraflar arasında, özel 
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sektör tarafından yürütülecek olan kamu hizmetinin ilke ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptandığı bir 

sözleşmenin imzalanmasıyla KÖİ kurulmuş olmaktadır. Sürecin en başından itibaren işin/işlerin, maliyet, risk ve 

menfaatlerin paylaşımı da KÖİ’nin önemli bir fonksiyonudur. 

Altyapılarını geliştirmek için merkezi veya yerel makamlar geleneksel tedarik sözleşmelerine başvurabilecekleri gibi 

KÖİ'lere başvurmaya da karar verebilirler. KÖİ'ler ve geleneksel satın alma sözleşmeleri arasındaki en önemli fark, KÖİ 

kapsamında özel sektör sözleşme süresince hizmet sunarken, hizmet varlıkların sağlanması çoğunlukla söz konusu 

hizmetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, özel sektör sadece varlıkların tesliminden sorumlu olmayıp, aynı zamanda 
projenin genel yönetimi, uygulanması ve bundan sonraki yıllarda başarılı bir şekilde çalışması konusunda da sorumludurlar 
(Athias, 2013:2-3). 

Bazı kamu altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde ve/veya tesislerin birlikte işletilmesinde temel motivasyon her iki 
tarafın da bu işbirliğinden kârlı çıkacağı beklentisidir. KÖİ uygulamasında taraflar bir yandan kendi hedefleri için 

çalışırken bir yandan da tek başına çalışarak elde edilemeyen sinerjiyi oluşturabilmeyi hedeflerler. Kamu sektörü tarafından 
yürütülen faaliyetler ve hizmetler ekonomik, politik veya bürokratik sebeplerle engellendiği veya aksadığı durumlarda özel 

sektörün sürece dâhil olmasıyla, hizmetin devamlılığı sağlanmış olacaktır (Zhao, 2015:107). KÖİ ile özel sektörün piyasa 

işlemlerindeki tecrübesi, uzmanlığı ve ticari uygulamalardaki deneyimleri ile kamu sektörünün düzenleme ve yasal zemin 

oluşturma gücü, bazı konularda özel sektöre garantör olmasıyla sermaye kaynaklarına ulaşmadaki katkısı, arazi tahsisi ve 

vergi indirimi gibi çeşitli ekonomik ve mali teşvik ve destek mekanizmalarını kullanarak özel sektöre sunduğu imkanlar 

KÖİ projelerinin her aşamasında mükelleflerin yükünü azaltarak oluşturulan sinerji, etkinlik ve verimlilik hedeflerine 

ulaşmada olumlu rol oynamaktadır.  

KÖİ’ler beklenen bu avantajların yanında bir takım endişeleri de bünyesinde barındırmaktadırlar. Örneğin uzun vadeli KÖİ 

sözleşmelerinin yeterince esnek olmaması en çok endişe duyulan konulardandır. Bu bağlamda KÖİ sözleşmelerinin 

tüketicilerin tercihleri değiştiğinde ve gelişmiş politikalar veya teknolojiler keşfedildiğinde yeni durumlara uyumu son 
derece önemlidir (Athias, 2013:2). Bununla birlikte, KÖİ’lerin genellikle büyük ve karmaşık projeler olması, çok sayıda 

risk barındırması ve risklerin doğru tahsis edilememesi, sürecin yeterince açık ve şeffaf yürütülmemesi, ekonomik ve siyasi 

krizler ile yönetim zorlukları gibi birçok faktör KÖİ’den beklenen olumlu sonuçlara ve başarılı birlikteliklere engel 

olabilmektedir.  

KÖİ uygulamalarının son on yılda kullanımının hızla arttığı görülmektedir. Bu artışın büyük kısmı gelişmekte olan 

ülkelerdedir, ancak gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde de KÖİ’lerin artığına şahit olunmaktadır. Artışın temel gerekçesi, mali 

açıdan sınırlı imkânlara sahip hükümetlerin ve yerel yönetimlerin projeleri tek başlarına üstlenmeyi göze alamamaları ve 

özel sektörün üstlenebileceği risklerden kurtulmak istemeleridir. Bu temel gerekçelerden başka, ancak potansiyel yatırım 

getirilerinin boyutu, üretilecek ve satılacak malın veya hizmetin özellikleri, yasal çerçevenin farklı KÖİ'lerin kullanılmasına 

izin verme derecesi ve politik yönelim gibi diğer faktörler de KÖİ’lerin tercih edilmesinde rol oynamaktadırlar (Bel vd., 
2013:307). 

KÖİ’lerin ulusal ve yerel düzeydeki kamu hizmetlerinin geleneksel olarak kamu sektörü tarafından yürütülmesine önemli 

bir alternatif olarak ortaya çıkması, hizmet taleplerinin artmasına rağmen kaynakların aynı hızda artmamasının zorunlu bir 

sonucu olmuştur. Kısıtlı kaynaklara sahip olmasına rağmen hizmet taleplerindeki artışla yüzleşen hükümetler ve yerel 

yönetimler bazı eleştirilere rağmen KÖİ'leri uygulamaya devam etmektedirler (Bel vd., 2013:304). Hatta günümüzde 

dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde hem daha çok merkezi hükümetlerin sorumluluk alanlarına giren sağlık, 

eğitim, ulaştırma, enerji, tarım, spor ve teknoloji gibi alanlarda hem de su/sulama, atık yönetimi, kentsel 

dönüşüm/kalkınma, çevre gibi daha çok yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına giren alanlarda KÖİ’lerin uygulamaları 

hızla artmaktadır. 

 

4. YEREL YÖNETİMLER VE KÖİ 

İkinci Dünya savaşından 2016 yılına kadar olan dönemde Belize, Trinidad and Tobago ve Liechtenstein gibi bazı küçük 

ülkeler istisna olarak kabul edilirse bütün ülkelerde kentleşme oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır.  Bu artış, hem 

gelişmiş sanayi toplumlarında hem gelişmekte olan ülkelerde hem de az gelişmiş ülkelerde açıkça kendisini göstermektedir. 
Örneğin bu dönemde Türkiye’de kentleşme oranı % 32 den % 74’e Dünya genelinde de % 34 den %54’e yükselmiştir 
(Urban Population, 2018). Özellikle 1970’li yılların ortalarından itibaren kentleşme oranlarındaki artışlar, ekonomilerdeki 

yeniden yapılanma ve sermayenin artan hareketliliğinin kentsel mekânda dönüşümlere zemin hazırlaması, merkezi-yerel 
yönetim ilişkilerinin yeniden yapılandırılması, kentler arasındaki artan rekabet ortamı,  yerel yönetimlerin 1980 öncesine 

göre daha etkin ancak mali kaynaklar açısından daha güçsüz olmaları,  siyaset, ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında 

meydana gelen değişim ve dönüşüm gibi faktörler,  yerel yönetimlerden beklenen hizmet taleplerinin nitelik ve nicelik 

olarak artması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler,  yeni stratejilerin uygulanmasını zorunlu kılmış ve özel sektörü 

kentsel politikaların oluşumunda ve kentsel hizmetlerin sunumunda ve kentsel altyapının inşasında daha etkin kılarak 

kentsel girişimcilik (urban entrepreneurialism) kavramının gelişmesine sebep olmuştur. Bu gelişmelerin etkisiyle 

1980’lerden itibaren kentsel girişimciliğin önemli araçlarından birisi KÖİ olmuştur (Özdemir, 2004:51-52). 

Yukardaki zorlayıcı faktörlerin etkilerine ilave olarak KÖİ’lerden beklenen bazı avantajlar, yerel yönetimlerin KÖİ 

uygulamalarını tercih etmelerinde rol oynayan faktörler olmuşlardır. Yerel yönetimlerin KÖİ’lere sağladığı veya 
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KÖİ’lerden beklenen avantajlar şu şekilde sıralanabilir: yerel yönetimlerin kamu hizmeti finansman yükünden kurtulmaları, 

etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, risk paylaşımı, paranın karşılığı avantajı, KÖİ’lerin topluma ve diğer 
paydaşlara olumlu etkileri, proje finansörlerine sağladığı avantajlar, projelerin belirlenen zaman ve bütçe sınırında 

bitirilmesi, özeleştirmenin bazı olumsuzluklarından kurtulma, kamu otoritesinin geniş bir tercih ve karar verme yetkisine 

sahip olması, KÖİ’nin bir “Ortak Akıl Projesi” olması, tasarrufların artmasına ve ekonomik büyümeye yönelik sağladığı 

avantajlar, yeni pazar olanaklarına kavuşma, yeniliklere açık olma ve yeni teknolojilerin kullanımına imkân vermesi, 

yönetsel etkinlik ve girişimcilik,  projelerin daha iyi izlenmesi ve denetimi ve kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasıdır 
(Uysal, 2017:179). Ayrıca Osborne’ye göre KÖİ’ler; yerel yönetimler, yerel politikacılar, yerel topluluklar ve gönüllü 

gruplar da dâhil olmak üzere yerel toplulukların kamusal ve özel kaynaklarını birleştirerek toplumsal dışlanmayla mücadele 

etmek için bir araçtırlar. Yerel kamu hizmetlerindeki reform ve yenilenmenin yerel topluluklar için daha ulaşılabilir 

olmasına ve yerel topumun ihtiyaçlarına daha tatminkâr cevap verilmesine katkı sağlarlar. Kamu ve özel tarafların sahip 

olduğu kaynaklardan faydalanabilmek ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için maliyet etkin yöntemler geliştirilirler. KÖİ 

vasıtasıyla sunulan toplum ve iş bağlantıları, etkin sonuçlara ulaşmak için daha duyarlı ve esnek kamu politikaları 

oluşturmaya yardımcı olurlar (Osborne, 2000:15). Ayrıca, yolsuzluğun azaltılması ve etkin hizmet sunumunu engelleyen 

siyasi nüfuza direnmek, KÖİ tercih etme sebepleri arasındadır (Ahmed ve Ali, 2004:476). 

KÖİ’lerin yerel yönetimler için sadece avantajlarından ve fırsatlarından söz etmek doğru değildir. Bu bağlamda yerel 

yönetimler için KÖİ’ler gerek KÖİ’lerin yapıları ve işleyiş tarzlarından gerekse yerel yönetimlerin yapıları ve işleyiş 

tarzından kaynaklanan bir takım dezavantajlara da sahiptirler. Bu dezavantajlar da şöyle sıralanabilir:  KÖİ’lerin önemli bir 
kısmının beklenen sinerjiyi oluşturamadığı ve iddia edildiği gibi  “kazan-kazan” ilkesinin tam olarak gerçekleştiremedikleri 

iddia edilmektedir (Hodge ve Greve, 2007:550). Kamu hizmetlerinin özel sektörün kontrolüne verilmesi algısına sebep 
olmaları, projelerin toplam maliyeti ile özel sektöre ödenen bedeller arasındaki yüksek fark, maliyet etkinliğinin 

sağlanamaması, KÖİ süreçlerinin yeterince açık ve şeffaf olmaması, dengeli bir risk dağılımı gerçekleştirmenin zorluğu, 
finansmana hazine garantilerinin getirilmesi, cari hizmet bedellerinin gelecek kuşaklara ödettirilmesi durumu, KÖİ’nin 

karmaşık yapısı ve denetim zorlukları, muhasebe ve raporlama standartlarında eksiklikler, yüksek işlem masrafları, kamu 

ve özel sektörlerin amaç ve kültür farklılığı, özel sektör ortağının ortaklığı suiistimal etme ihtimali, işgücü kaybı, yerel 

yönetimlerin uzman ve teknik personel yetersizliği, deneyim eksikliği, vesayet denetimi/işbölümünün dengesiz olması, 

mevzuat altyapısında eksiklikler, siyasi riskler/diğer risklerin çokluğudur (Uysal, 2017:186). 

Bu dezavantajlara rağmen KÖİ’nin yerel yönetimler için yukarıda sayılan avantajlarının cazibesiyle yerel yönetim 

birimlerinin KÖİ uygulamaları gün geçtikçe genişleyerek devam etmektedir. Ayrıca özel sektörün kalite standartları göz 

önüne alındığında vatandaşların da KÖİ ile sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyeti yüksek oranlarda seyretmektedir. 

Örneğin Malezya’da yapılan bir araştırma, yerel yönetimlerin yerel altyapı geliştirme çalışmalarında özel sektörle 

işbirliğinin önemli olduğunu kabul ettiklerini ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanların tamamı altyapı hizmetlerinin 

kalitesinin arttırılması için özel sektörün altyapı çalışmalarına katılması gerektiği yönünde görüş bildirişlerdir (Salleh ve 
Siong, 2008:89). 

 

5. YEREL YÖNETİMLERİN KÖİ UYGULAYABİLECEĞİ SEKTÖRLER 

Yukarıda belirtildiği üzere, hızlı kentsel büyüme ile karşı karşıya kalan merkezi ve yerel yönetimler giderek kentsel 

hizmetlerin daha tatmin edici şekilde sunulması için çabalarını arttırmışlardır. Küçük kasabalardan mega şehirlere kadar 

kentsel alanlarda, hayatın her alanında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ve geliştirilmiş hizmetlere ve 

yatırımlara hız vermek zorunda kalmışlardır. Su temini, atık yönetimi, enerji arzı ve dağıtımı, toplu taşıma sistemleri ve 

iletişim yerel hizmet alanlarından sadece bir kaçıdır. Bu hizmet alanlarının tamamının geleneksel hizmet yöntemleri ile 

karşılanması günümüz yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu bağlamda merkezi yönetimlerin hizmetlerinde 

olduğu gibi yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerde KÖİ modeli giderek artan bir şekilde uygulanmaktadır. KÖİ 

modeli, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında hem sektör düzeyinde hem de proje türlerinde giderek genişleyen bir alana 

uygulanmaktadır. Kamu ve özel sektörün güçlü yanlarına dayanacak şekilde tasarlandıkları için, KÖİ'ler genel olarak 

sosyal, politik veya ekonomik hedeflerin öncelikli olduğu sektörlere uygulanmaktadır. Tabloda 1’de belirtilen tüm 

sektörlerde KÖİ uygulamaları yapılabilme potansiyeli bulunmaktadır. Yerel hizmetlerde KÖİ’nin bu kadar geniş uygulama 

alanları olmasına rağmen aşağıda kentsel dönüşüm ve kalkınma, su temini, kent içi ulaşım hizmetleri ve katı atık yönetimi 

alanlarında KÖİ uygulamalarına yer verilecektir. 
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Tablo 1. Yerel Yönetimler Tarafından KÖİ uygulanabilecek Hizmet Alanları 

Taşıma Tesisler Hizmetler 

Yol &köprü Su arıtma ve dağıtımı Hastaneler ve hapishaneler 

Yolcu ve yük demiryolu, hafif raylı sistemler Kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtımı Belediye Binaları ve ofisleri 

Metro Katı atık işleme Spor tesisleri ve salonları 

Feribot Enerji üretimi ve dağıtımı Polis ve yangın istasyonları 

Otobüs hatları Merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri Kütüphaneler 

Nakliye merkezleri ve terminaller  Okul ve üniversite yurtları 

Hava alanları   

Limanlar   

Kaynak: Cities Development Initiative for Asia (CDIA), 2010. 

5.1. Kentsel Dönüşüm ve Kalkınma 

Kentsel dönüşüm ve kalkınmanın sağlanması için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle KÖİ 

sözleşmeleri vasıtasıyla işbirliği yoluna gidilebilir. Bu işbirliği genel olarak ya bir altyapı tesisinin en baştan planlanması, 

yapılması ve işletilmesi için yap-işlet-devret veya yap-kirala-devret gibi bir KÖİ modeliyle özel sektör temsilcisi ile 

işbirliği yapılması ya da daha önceki dönemlerde yapılmış ancak zamanla işlerliğini kaybetmiş kentsel dokuların (yapıların) 

yeniden kazanılması (restorasyon yapılması) için restore et-işlet-devret modeliyle sözleşme yapılmasıdır.  

Kentsel bir altyapı tesisinin KÖİ ile en baştan planlanması, yapılması ve işletilmesi Avrupa Birliği ülkelerinden Çin’e kadar 

birçok ülkede uygulanan bir yöntemdir. KÖİ, Çin'de önce endüstriyel gelişmede uygulanmış daha sonra, Çin'in hızlı 

kentleşme süreci boyunca altyapıyı finanse etmek için bir strateji olarak kabul edilmiştir (Zhao, 2015:107). AB’de ise 

başarılı bir kentsel yönetimin gerçekleştirilebilmesi için ‘sürdürülebilir kentsel kalkınmanın teşvik edilmesi’ ve ‘işbirliği 
uygulamaları’ olmak üzere iki hedef belirlenmiştir. Bu iki faktör, karşılıklı olarak birbirini tamamlayıcı ve güçlendirici bir 
etkiye sahip olarak değerlendirilmektedir (Getimis ve Grigoriadou, 2013:326). Tamamlayıcı ve güçlendirici etkiyi, 

sürdürülebilir kentsel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için işbirliği yönteminin kullanılması şeklinde ifade etmek de 

mümkündür. AB’ye üye devletlerin çoğunda, yerel yönetim birimlerinin sosyal yardım, eğitim, sağlık, yerel toplu taşıma, 

su ve enerji arzı, evsel atıkların toplanması görevlerine ilave olarak konut, çevre koruma, kentsel kalkınma ve dönüşüm 

alanlarında yetki ve sorumlulukları vardır (Metaxas, 2010:49). Tüm bu alanlarda yürütülen faaliyetlerde mali, fiziki veya 

beşeri kaynakların birleştirilmesi birçok açıdan gerekli görülmektedir. Özel sektör, ticaret odaları veya ticaret konseyleri 

gibi gruplar, yerel ekonomik kalkınma sürecine katkıda bulunan birimlerdir. 

Birleşik Krallık’ta ise, şehirlerinin gelişmesinde kamu ve özel sektör arasındaki işbirlikleri son dönemlerde ortaya çıkan bir 

olgu olmayıp 19. Yüzyıldan itibaren uygulanagelen bir yöntemdir. Yollar, çeşitli altyapı tesisleri ve hatta sanayi siteleri gibi 
birçok büyük proje, merkezi ve yerel yönetimler, özel yatırımcılar ve diğer paydaşlar ile birlikte başarıyla tamamlanmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bu ortaklıklar, Birleşik Krallık kentlerinin kalkınması için temel oluşturmuştur. 1950'li 

yıllara gelindiğinde, ülkenin büyük şehirlerinde, yıllarca süren ihmalden kaynaklı yeniden yapılanma ihtiyacı kendisini 

şiddetli bir şekilde hissettiriyordu. Yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek için yaşanan kaynak sıkıntısının
 
aşılmasında 

kullanılan en önemli yöntem, özel sektör ile işbirliği yapmak olmuştur. Bu işbirliğinde devlet, mevzuat oluşturma ve 

politika belirleme konularını üstlenirken yerel yönetimler, sosyal konut, yeni yollar ve okullar inşa etmek için özel sektörle 
birlikte çalışmışlardır. Yeni alışveriş merkezleri, oteller ve ofis blokları inşa ederek eski şehir merkezlerini dönüştürmek 

için özel yatırımlardan yoğun bir şekilde faydalanılmıştır. Bu işbirliği, Birleşik Krallık şehir merkezlerini 1950'lerin 

sonundan itibaren kökten değiştirmiştir (Shapely, 2013:1301). 

Geleneksel olarak kamu sektörünün asli görevlerinden olan şehir mirasın korunması, eski yapıların restorasyonu,  KÖİ'ler 

vasıtasıyla daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.  Örneğin Çin’in Dali Şehri'nde Zhang'in Bahçesi ve Linden 

Merkezi'nin bir strateji olarak KÖİ ile korunması ve geliştirilmesi kabul edilmiştir. Dali şehrindeki şehir mirası 

yönetiminde KÖİ'lerin olumlu sonuçları, mevcut bilimsel literatürde incelenen başarılı KÖİ'lerin sonuçlarıyla uyumludur. 

Bu projeyle belediye ve özel sektör, KÖİ'ler aracılığıyla Bai mimarisini yenileyebilmenin finansal yüklerini ve bununla 

bağlantılı ekonomik getirileri paylaşmaktadırlar. Belediye vergi gelirleri, kira fiyatları veya kazançlar yoluyla 

yararlanırken, özel sektör doğrudan kazanç sağlamaktadır (Zhao, 2015:109). Bu yöntem son yıllarda Türkiye’de de kabul 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

619 
 

görmüş, bazı tarihi eserlerin restorasyonu ve yeniden kente kazandırılması için sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle 

işbirliği yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda Konya, Aksaray, Karaman, İzmir, Manisa gibi birçok kentte kervansaray, han, 

hamam, medrese, türbe, kütüphane, iş merkezi, konak gibi çok sayıda tarihi yapı restore edilerek kentin hizmetine 

alınmıştır. Bu modelde yüklenici firma, restore ettiği eseri, kira karşılığı belirlenen süre işlettikten sonra herhangi bir hak 

talep etmeksizin kamuya iade ediyor. Kira süresi, onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak 20 ile 49 yıl arasında 

olabilmektedir (www.yeniasir.com). 

Bu işbirliklerinin temel amacı kentsel dokuların özelliklerinin sürdürülmesini sağlama ve şehirdeki mevcut yaşam 

döngüsüne yeniden kazandırmaktır. Bu temel amacı gerçekleştirmek için yapılan KÖİ’lerin, etkili ekipmanlarının temin 

edilmesi, farklı ortakların her birinin güçlü yanlarına dayanarak daha fazla koruma gücünün sağlanması, kentsel sorunların 

daha kapsamlı bir şekilde ele alınması, tüm ilgililere adil hizmet sunumunun sağlanması, farklı ve parçalı program ve 

projelerde koordinasyonun sağlanması gibi katkıları vardır (Nakhaei vd., 2017:542). 

5.2. Su ve Atık su Yönetimi 

Kentlerin su ve atık su yönetiminde özel sektörün rol alması KÖİ anlaşmaları ile gerçekleştirilmektedir. Dünya üzerinde 

birçok ülkede su ve atık su hizmetleri, özel sektörün katılımına imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. Birleşik Krallık’ta 
özel sektörün su hizmetlerine katılımı, finansal yönetim girişiminden sonra kamuya ait su organizasyonlarına ait varlıkların 

özel firmalara satılmasını şeklinde gerçekleşmiştir. O zamandan sonra birçok organizasyon, su ve kanalizasyon sektöründe, 

birçoğu da sadece su dağıtımında faaliyet göstermektedir. Fransa'da su hizmetlerinin %75'i imtiyaz sözleşmesi kapsamında 

özel teşebbüsler tarafından sağlanmaktadır. İspanya'da özel sektörün sorumluluğu %55'dir (Silvestre,2012:44). Portekiz'de, 
Kanada'da ve Hollanda'da, su hizmetlerinin çoğunluğu halen kamunun sorumluluğundadır. Su hizmetlerinin % 85' inin 

yerel yönetimlere ait olduğu ya da yerel yönetimler tarafından kontrol edildiği ABD’de ise Ulusal Su Şirketleri Birliği hem 

kamu hem de özel teşebbüs için en iyi uygulamalardan yararlanmak ve gittikçe artan karmaşıklıklardan kurtulmak için su 

ve atık su hizmetlerini KÖİ ile verilmesini desteklemektedir (Baırd, 2012:21-22).  

Kanada’da Goderich Kasabası’nda su ve atık su arıtma tesislerinin, su dağıtım sisteminin ve atık su toplama sisteminin 
bileşenlerinin işletilmesi ve bakımı KÖİ modeliyle yürütülmektedir. Goderich yerel yönetimi, faturalama sorumluluğunu ve 

su dağıtım sistemi için ekipman riskinin büyük bir bölümünü üstlenmiştir. Tüm servisler ve ilgili riskler de özel şirkete 

devredilmiş, kimyasallar ve enerji için değişken maliyetler konusundaki riskleri ise paylaşılmıştır. Orijinal sözleşme süresi 

1 Aralık 2000'den 30 Kasım 2005'e kadar yenileme seçeneği ile gerçekleşti. Sözleşme iki kez, en son Aralık 2010'da 

yenilenmiştir.  Özel şirket tesisleri ve dağıtım sistemini kentin beklenti ve memnuniyetine uygun olarak işletmeye devam 

etmiştir. Kasaba yönetimi, çalışma ilişkisinden memnundur ve çalışanlar arasında beceri transferinden dolayı verimlilik 

artışlarını görmüştür. Sözleşmenin bir sonucu olarak, kasaba diğer topluluklara ve müşterilere ek hizmet satmak için 

genişleyen ve vergi ödeyen bir işletmeye sahip olmuştur. Özel sektör ortağı, tesisin yeniden tasarımı ve ekipman 

güncellemeleri ile ilgili öneriler öne sürdürmüş; tesiste suyun miktarını ve işletme verimliliğini arttırarak her iki tarafın da 

maddi yarar sağlamasını temin etmiştir (PPP Canada, 2011:46). 

Libya Trablusgarp’ta ise 2002-2007 yılları arasında içme suyu temininde o zamana kadar uygun hizmeti sağlayamayan 

kamu yönetimini modernize etmek, halka açık su hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve içme suyu hizmetlerinin kalitesini 

ve Trablus su idaresinin ticari ve mali performansını iyileştirmek amacıyla uluslararası bir şirket ile KÖİ sözleşmesi 

imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Trablus'taki kullanma suyu tedarik hizmetlerini yönetme görevi bu şirkete verilmiştir. 

Bağlantıların yenilenmesi, bakımların bilgisayar aracılığıyla yapılmaya başlanması gibi iyileştirmeler yapılarak 2005 

yılından itibaren su, Trablus Su Otoritesi çevresinin tamamında günde 24 saat dağıtılmaya başlanmıştır. 2003-2006 yılları 

arasında yeni müşterilerin bağlantısı yapılmış ve bağlantı oranı o zamandan beri artmaya devam etmiştir. Özel firma 

müşterilerine hizmet üreten bir yönetim olma imajını güçlendirerek müşterilerle iyi ilişkiler kurma yaklaşımı uygulamıştır.  

KÖİ’den önce Trablus’ta yetersiz ödeme toplayıcılarla ödeme hizmetleri çalıştırılamamakta ve çok sayıda hırsızlık olayı 

yaşanmaktaydı. KÖİ ile birlikte su otoritesinin finansal gelişimine öncelik verildi, ödeme toplama ekibi takviye edildi ve 

sistem yeniden yapılandırıldı (Alle’s, 2012:395). 

5.3. Kent İçi Ulaşım 

Kentsel ulaşımda KÖİ altyapı projeleri son yıllarda başta Çin, Hindistan, Brezilya, Şili, Malezya ve diğer Latin Amerika ve 

Doğu Asya ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede yoğunlaşmıştır. Bu durum OECD üyesi olan ülkeler için de geçerlidir. 

Ayrıca kentsel ulaşımda KÖİ kademeli olarak büyümüş ve ülkeler arasında bir dereceye kadar uygulamalarda 

yakınlaşmalar gözlenmiştir. Kentsel alanlar için altyapı KÖİ'leri kademeli olarak artarak OECD’ye üye ülkelerinin çoğuna 

yayılmıştır. Esas olarak bireysel hafif raylı hatların inşası ve işletilmesi, ilave metro hatları, büyük köprüler ve tünellerin 

işletilmesi, genellikle hükümetlerin mali destekleriyle tamamlanmıştır. Bu tür faaliyetlere özellikle İngiltere, İspanya, 

Portekiz, Avustralya ve ABD'de önem verilmiş ve birçok Avrupa ülkesinde Avrupa Yatırım Bankası tarafından 

desteklenmiştir (Willoughby, 2013:35). 

KÖİ’nin, toplu taşımacılığın ciddi şekilde tıkandığı ve kötüleştiği Brezilya’nın São Paulo ve Güney Kore’nin Seul 
şehirlerinde sorunların çözümü konusunda çok güçlü ve geniş etkileri olmuştur. Ayrıca KÖİ, hızla büyüyen Çin, 

Guangzhou'da önemli ölçüde olumlu bir katkı sağlamış ve aynı şeyi Hindistan'ın batı yönündeki küçük Hindistan illerinde 

Ahmedabad ve Indore'da yapmıştır. Kent ulaşımında KÖİ, ortak biletleme, merkezi finansal yönetim, operasyonlar ve araç 

çizelgeleri ile ilgili gerçek zamanlı bilgi sistemleri ve bazı durumlarda farklı taşıma modlarının istasyonları arasında daha 
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kolay harekete ve hizmet kalitesinin arttırılmasına imkan vermesiyle; mali avantaj, verimlilik avantajı ve teknik 

avantajlarıyla neredeyse vazgeçilmez olmuştur (Willoughby, 2013:52). 

Şehir içi taşımacılığında KÖİ modelinin çok sayıda örneği olmasına rağmen Sao Paulo Metro Hattı 4 örneği dikkat 

çekicidir. Proje, 2008-2038 yılları arasında özel sektöre imtiyaz verilerek KÖİ modeliyle gerçekleştirilmiştir. Özel sektöre 

hizmetin tesisi ve devamlılığının sağlanması amacıyla çeşitli imtiyazlar verilmiştir. İmtiyaz sahibinin, Metro Hattı 4'Ü 

kullanan yolcuların ücretinin % 100’ünü ve diğer bağlantı hatlarını kullanan yolcuların ücretinin % 50'sini alması 

kararlaştırılmıştır. Ücret oranı, imtiyaz süresi boyunca tüketici fiyat endeksine göre düzeltilecek ve imtiyaz sahibinin belirli 
hizmet ve bakım kalite standartlarına uyması şartına bağlı olacaktır. Kamu, inşaat risklerinden sorumlu olacak ve inşaat 

işinde hattın işletmeye başlamasını erteleyebilecek bir gecikme olması durumunda imtiyaz sahibine tazminat ödeyerek 

tazmin etmesi gerekecektir. İmtiyaz sahibi ise ekipmanın tesliminde gecikmeler ve yatırım için sermaye temini de dâhil 

olmak üzere sorumluluğu altındaki sistemlerin uygulanması, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm risklerden sorumlu olacaktır 
(Brandão vd., 2012:218). 

İspanya, özellikle nakliye alanında altyapının geliştirilmesi için özel finansman kullanımında en büyük geleneği olan 

Avrupa ülkelerinden biridir. KÖİ'ler çoğunlukla karayolu sektöründe uygulanmaktadır, ancak günümüzde model hem 

ulusal hem de bölgesel hükümetler tarafından her tür altyapı için kullanılmaktadır (Garrido vd., 2017:20). Zaragoza ve 
Murcia’da iki hafif demiryolu geçişli PPP projesi İspanyol şehirlerinde yapıldı ve aynı yıl 2009'da özel sektör ile sözleşme 

imzalandı. 

5.4. Katı Atık Yönetimi 

Kentsel katı atık yönetimi geleneksel olarak kamu tarafından tedarik edilmekle birlikte, kamusal tedarik yönteminin her 

zaman olumlu sonuçlar ürettiğini söylemek zordur. Bundan dolayı bu sektörde hizmetleri, kamunun sunmasının yanında 

dünya çapında KÖİ uygulamalarına da rastlanılmaktadır (Arbulú vd., 2016:252). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu 

sektörünün tatmin edici etkinlik ve kapasiteden yoksun olması ve faaliyetin bir bölümünü bir bedel karşılığında üstlenmeye 

hazır olan özel sektörün varlığı KÖİ uygulamaları için bir zemin teşkil etmektedir. Ayrıca katı atık yönetimi, belediye 

bütçesinin büyük bir bölümünün tahsisini gerektirdiğinden ve belediyeler KÖİ ile tasarruf sağlayabileceklerinden katı atık 

yönetiminde KÖİ tercih etme eğiliminde olmaktadırlar. Katı atık yönetiminde KÖİ, belediyelerin karşılaştıkları 

maliyetlerin kısmen azaltılmasında rol oynamakla birlikte atık yönetim kurumlarının operasyonel tabanını güçlendirilerek 

ve hizmet kalitesini iyileştirerek, kentlerde atıkların toplanması ve geri dönüşüm sürecinin iyileştirilmesine katkı 
sağlamaktadır (Aliu vd., 2014:68). 

Katı atık yönetiminde KÖİ, birçok gelişmekte olan ekonomide yaygın şekilde kullanılmaktadır. KÖİ Nijerya'da  atık 

hizmetlerinin sunumunda kamu ve özel sektör katılımcıları  arasında ortak bir çaba olarak; Lübnan Beyrut’da, atık yönetimi 

için düzenlenmiş özel bir pazar stratejisi olarak; Hindistan Mumbai'de, kentsel atıkları yönetmek için kuruluşlarla işbirliği 

olarak; Kenya Nairobi'de, siyasi müdahalenin, zayıf atık toplama araçlarının, yetersiz altyapının ve şehirlerin atık yönetim 

sistemindeki yetersiz kaynakların yol açtığı imkansızlıkları azaltmaya yardımcı bir mekanizma olarak değerlendirilmekte 

ve kullanılmaktadır (Aliu vd., 2014:68). 

İspanya’da Mallorca Adası’nda, kentsel katı atık yönetimi planında, ana teknolojik çözüm olarak 1992 yılında atıktan enerji 

üretim sistemi oluşturmuş ve bunun uygulamasını bir KÖİ vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Böylece Mallarco modern bir katı 

atık dönüşüm sistemine sahip olmuştur. Bu işbirliğinde kamu otoritesi, tüm katı atık yönetim sistemini planlama, 
denetleme, muayene ve kontrol etme,  katı atıkların aktarma istasyonlarından arıtma tesislerine nakli, en iyi teknolojik 

arıtma yönteminin seçimi ve planlanması, ücretlendirme gibi sorumluluklara sahipken, özel sektör, katı atık tesislerinin tüm 

teknik operasyonlarının tasarım, yatırım, planlama, yönetimi ve denetiminden sorumludur (Ezeah vd., 2015:435). 

Nijerya'da atık yönetiminde KÖİ yöntemini benimseyen ilk şehir 1997'de Lagos olmuştur. Lagos'ta atık toplamak ve atmak 

için Lagos Atık Yönetim Kurumu ile birlikte özel sektör çalışarak atık toplama ve imha işleminde bazı değişiklikler 

yapmışlardır. Buna göre, atık toplama hizmetlerinde KÖİ performansının iki temel göstergesi güvenilirlik ve operasyonel 

kalitedir. Güvenilirlik gücü, uygun fiyat, ödeme esnekliği, temizlik, kapsama alanı ve erişilebilirlik ile KÖİ performansı 

artırılmıştır. Operasyonel kalite gücünde, araç sayısı, bakım, kapasite, toplama sıklığı, personel sayısı ve personel kalitesi 
ile KÖİ performansı arttırılmıştır. Aliu ve diğerlerinin yaptıkları çalışma sonucunda KÖİ modeliyle atıkların toplanmasında 

başarılı sonuçlar elde edildiğini değerlendirmişlerdir. Onlara göre, atık yönetiminde KÖİ’nin ihtiyatlı bir iyimserlikle 

karşılanması, KÖİ stratejisinin daha fazla verimlilik sağlamak için güçlendirilmesi ve izlenmesi gereklidir. Sivil toplum 

örgütleri, KÖİ’nin verimliliğini artırmak için atık toplama süreçlerine daha fazla katılmalıdır (Aliu vd., 2014:77). 

Teorik ve pratik hususlar, gelişmekte olan ülkelerde katı atık yönetim sektöründe KÖİ’ler için iyi bir potansiyel olduğunu 

göstermektedir. Bu işbirliğinin tasarımı ve işbirliğine yaklaşım dikkatle oluşturulduğu, elverişli koşullar sağlandığı 

durumlarda tüm sektörün verimliliğini arttırılabilir ve işbirliği geliştirilebilir (Ahmed ve Ali, 2004:478). Ancak, zayıf 

tasarlanmış işbirlikleri için girişimler, verimsizlik ve yolsuzluk için yeni yollar açarak durumu daha da kötüleştirebilir. 

Ayrıca, sektördeki işbirlikleri başka noktalardan da eleştirilmektedir: gelişmekte olan ülkelerde yasal ve düzenleyici 

çerçevenin genel olarak zayıf olmasının özel sektör ve kamu sektörünün resmi işbirliğine engel teşkil etmesi, mevcut 

düzenleme uyarınca maddi kazanç veya güç kullanımı açısından fayda sağlayan menfaat gruplarının statükoyu korumak 

istemeleri, zaman zaman kamu ve özel sektördeki kapasitenin, yeni iş yapma biçimiyle baş etmek için eksik olması, 

Örneğin (evden eve birincil toplama yapılması, ikincil noktalarda ele alınacak atık hacmini hızla artırması), kamu 
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sektörünün, atık miktarındaki ani artışla başa çıkmaya hazır olmaması, eğer şeffaflık, adalet ve hesap verilebilirlik 

korunamazsa daha fazla yolsuzluk ve verimsizliğe yol açılması sektördeki KÖİ’lerin en çok eleştirilen taraflarıdır (Ahmed 
ve Ali, 2004:476). 

 

6. YEREL KÖİ’LERDE BAŞARI KRİTERLERİ VE BAŞARISIZLIK ÖRNEKLERİ 

Birçok ülke düşük maliyetlerle belediye yatırımlarını finanse etmek için özel mekanizmalar geliştirmiştir (Hall, 
2014:1462). KÖİ, bu mekanizmalardan birisidir. Gerçekten KÖİ yerel kamu hizmetlerinde finansman riskini özel sektöre 

yüklemesiyle geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Ancak yerel yönetim birimleri için sadece yukarıda verilen KÖİ 

örnekleri göz önünde bulundurularak KÖİ’nin yerel yönetimler için mutlak bir başarı ile sonuçlanmasını düşünmek da 

yanlış olur. Bu bağlamda siyasi, ekonomik, hukuki ve sosyal açıdan birçok boyutu olan KÖİ’lerin başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi bir takım şartların bir araya getirilmesi ile mümkün olabilmektedir. KÖİ’nin başarı kriterleri olarak 

kavramsallaştırılmış olan bu şartlar KÖİ yapısına bağlı olarak oldukça çok ve detaylı olmakla birlikte burada özet olarak 

değinilecektir. 

Reeves’e göre KÖİ’de başarılı sonuçlara ulaşmanın şartları, söz konusu hizmet için rekabetçi bir piyasanın oluşturulması, 

uygun sözleşme tasarımı, risk transferinin dengeli uygulanması ve servis sağlayıcı ile hizmeti alan vatandaşlar arasında 

yüksek düzeyde hesap verebilirlik, ortaklık içinde ve çevresinde kilit paydaşların işbirliğine katılımı ve istişaresidir 
(Reeves, 2013:388). Bu kriterlere ilave olarak yerel makamların taahhüdü, ayrıntılı bir fizibilite çalışması, gerçekçi 

hedeflerin belirlenmesi, kamu kurumlarının yeterli becerilere sahip olması, yeterli sayıda uzman, iyi detaylandırılmış, 

kapsayıcı, esnek ve detaylı bir sözleşmenin varlığı güçlü bir özel sektör ortağı/ortakları, özel ortağın deneyimi, yerel 
yönetimlerle iyi ilişkiler, etkili bir proje organizasyonu kurulması, merkezi otorite/siyasi irade desteği, mevzuat alt 

yapısının oluşturulması, kamu garantileri ve imtiyazları, sağlam bir ekonomik yapı, kamuoyu desteği, ortaklık çıktılarının 

topluma dengeli dağıtılması, iyi yönetişim gibi faktörler sayılabilir.  

Bu faktörler çoğaltılabilir. Ancak her birisi kendine özgü özellikler taşıyan KÖİ projelerinin başarısız olması, yukarıda 

sayılan kriterlerin bir veya daha fazlasına riayet edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Reeves, İrlanda'daki ikisi su 

temin projesi ve biri sosyal konut projesi olan üç vaka incelemesine dayanarak, İrlanda’daki KÖİ’lerin paranın karşılığını 

sağlamada başarısız olduğu sonucuna varmaktadır (Reeves, 2013:388). Bu başarısızlığı, kapsayıcı ve esnek bir sözleşmenin 

olmaması, uygun ekonomik ortamın sağlanamaması, risk transferinin uygun olmaması,  sözleşme şartlarının esnek ve 

kapsayıcı olmaması gibi olumsuz şartlara dayandırmak çok zor değildir. 

Benzer şekilde Danimarka'daki küçük bir kasaba olan Farum’da uygulanan KÖİ’nin başarısız olmasını da benzer sebeplere 

bağlamak mümkündür.  Farum’da bir finansal grup ile müzakere edilen bir spor stadyumu ve marina da dahil olmak üzere 

üç adet KÖİ bazında inşaat projeleri de kurulmuştur. Rekabet ortamı oluşmadan sözleşmelerin yapıldığı, yasadışı kredi 

temin ettiği ve yolsuzluk yaptığı gibi iddialar hızla yayılmış ve sözleşmeler 2001'de sona erdirilmek zorunda kalınmıştır  
(Hall, 2014:1321). Danimarka yerel yönetim biriminde yaşanan bu KÖİ tecrübesi, Danimarka kamu yönetim tarihinin en 

büyük skandallarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu olaydan sonra belediye başkanı görevden alınmış, yerel 

vatandaşlar, belediye maliyetlerinin karşılanması için ekstra %3,2 yerel gelir vergisi ödemek zorunda kalmışlardır (Greve, 
2003:5). 

 

SONUÇ 

KÖİ, yerel yönetimlerin kentsel altyapı hizmetlerini sunmalarında oldukça elverişli imkânlar sağlamaktadır. Kamu 

hizmetlerinin mali külfetininim özel sektöre devredilmesi ve özel sektörün bilgi, birikim ve dinamizminden faydalanmaya 

imkân vermesi bile KÖİ’nin uygulanması için yeterli neden oluşturabilir. Her yerel hizmet alanını kendi içinde 

değerlendirmek hatta her bir projeyi kendine özgü özellikleriyle değerlendirmek gerektiğinden KÖİ’nin bazı yerel 

hizmetler için daha elverişli olduğu da bir gerçektir. Özellikle kentsel dönüşüm ve kalkınma, su ve atık su yönetimi, kent içi 
ulaşım hizmetleri ve katı atık yönetimi hizmetlerinde KÖİ’nin olumlu sonuçlar verdiği birçok örnekte görülmektedir. 

Özellikle kentsel dönüşüm ve kalkınmanın gerçekleştirilmesinde Birleşik Krallık önemli bir örnek oluşturmaktadır. Ancak 

yerel kamu hizmetlerin sunumunda KÖİ’yi bir mucize çözüm aracı olarak görmek de doğru değildir. Yerel hizmetlerde 
KÖİ’nin başarısız örneklerine de rastlamak mümkündür. Bu bağlamda KÖİ’den beklenen sonuçları elde etmek için bir 

takım başarı kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki KÖİ süreci durağan değil, dinamik bir yapıya 

sahiptir. Gerek ulusal gerekse uluslararası yasal düzenlemeler ve gelişmeler KÖİ’nin başarı sürecine etki edecektir. Bu 

değişimlere karşı KÖİ’yi güncel tutmak, amaçlanan hedefe ulaşmada başarıyı arttıracaktır. 
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ÖZET  

Demokratik bir yönetimin en önemli yapı taşlarından olan belediyeler yerel kalkınma bağlamında çok önemli 

bir role sahiptirler. Özellikle küreselleşme eğiliminin 1980’li yıllardan itibaren hız kazanmasıyla birlikte 

geleneksel kalkınma uygulamalarına duyulan güven sarsılmaya başlamış, böylece yerel ekonomik kalkınma 

yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Yönetişim olgusuyla yerel ve merkezi otoriteler, sürdürülebilir yerel kalkınma 

çerçevesinde yönetimsel sürece katılmaya başlamıştır. Bu bağlamda yerel kaynakları bölge kalkınması için 

etkili bir şekilde kullanabilmek zaruri hale gelmiştir. Jeotermal enerji de bölgesel kalkınmaya katkı 

yapabilecek en temiz enerji türlerinden biridir. Ülkemizde birçok bölgede jeotermal santrallerine rastlanmakla 
birlikte Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük jeotermal santralı olan 232.3 megavatlık Efeler Jeotermal 

Enerji Santralı Aydın ilinde bulunmaktadır. Daha çok elektrik üretiminde kullanılan bu kaynaklar, bölgenin 

ısınma ve sıcak su ihtiyacı için kullanılmamaktadır. Sürdürülebilir belediyecilik ve yerel kalkınma 

bağlamında bu kaynakların bölge halkı yararına kullanılabilirliğini incelemek bu çalışmanın temel amacıdır. 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji, Belediyecilik, Bölgesel Kalkınma. 

 

ABSTRACT 

The municipalities, which are the most important building blocks of a democratic government, play a very 
important role in the context of local development. Especially the tendency of globalization has accelerated 
since the 1980s and the confidence in the practices of traditional development has begun to shake, so local 
economic development approach has come to the forefront. In the case of governance, local and central 
authorities have begun to participate in the administrative process within the framework of sustainable local 
development. In this context, it has become essential to be able to effectively use local resources. Geothermal 
energy is one of the cleanest types of energy that can contribute to regional development. Geothermal power 
stations are found in many parts of our country.  Efeler Geothermal Power Plant which is Europe's second, 
Turkey's largest geothermal power plant with 232.3 megawatt is located in Aydın Province. These sources, 

which are mostly used for electricity generation, are not used for the heating and hot water needs of the 
district. The main purpose of this work is to examine the availability of these resources for the benefit of the 
local people in the context of sustainable municipal and local development. 

Key Words: Geothermal Energy, Municipality, Regional Development. 
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1. GİRİŞ 

Ilk bakışta birbirine zıt gibi görünen küreselleşme ve yerelleşme kavramları günümüz toplumunda gelişen bilişim 

sistemleri, global finans ağı, global rekabet gibi kavramların etkisiyle güçlü bir etkileşim içindedir. Küresel rekabette bir 

adım öne geçebilmek için yerel aktörlerin elinde bulunan kaynaklar, insangücü kalitesi, bilgi ve teknoloji düzeyleri, 

öğrenme ve inovasyon potansiyelleri ciddi birer araç haline gelmektedir. Bu sebeple küresel yarışmanın güçlü yerel 

süreçlerle kazanılabileceği veya ön alınabileceği düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Artık devletler kalkınma hedeflerini 

gerçekleştirme yolunda yerel aktörlere oldukça önem vermekte ve bu amaçla yerel yönetimlerin yetkilerini arttırıcı 

çalışmalarda bulunmaktadırlar (Zengin vd., 2014:96). 

Fiziki sınırların aşındığı günümüzde, bir bölge veya kentteki yönetimler, firmalar, kurum ve kuruluşlar çeşitli örgütlenme 

ve ağlar içinde, hem aynı kent ve yöredeki, hem de dünyanın herhangi bir yerindeki kuruluşlarla işbirliği, ortaklık, rekabet 

ilişkisine girebiliyorlar (http://research.sabanciuniv .edu). Bu küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ilişkiler ağı içinde 

belediyeler önemli roller üstlenmektedir. Bu kuruluşların klasik bazı kentsel hizmetleri (çöp toplamak, temiz su getirip pis 

su götürmek gibi) sunmakla yetinmeyip kentin ve kentlinin bütün gereksinimlerinin karşılanmasında rol alma istekleri bir 

yandan belediyelerin ve yerel politikacı / yöneticilerin önemini artırmakta, öte yandan, bu kuruluşların mevcut mali–

yönetsel kapasitelerini zorlamaktadır. 

Yerel yönetimlerin genelde, belediyelerin özelde, sorumluluk üstlenmeye başladıkları göreceli yeni alanlardan birisi yerel 

kalkınma konusudur. merkezi ve yerel yönetimlerden beklenen, devletin ekonomik yatırım ve üretim alanlarından hızla 

çekilmekte olduğunun bilinciyle doğrudan kamu yatırımı yapılması değil belirli bir bölgede veya kentte yatırımların 

özendirilmesi; yöredeki üretken güçler arasında “aracılık” yapılması; “ortak” bulunması ve sinerji yaratacak şekilde, 

işbirliğinin sağlanmasıdır. Bu birlikteliği ve olması gereken işleyiş biçimini en iyi açıklayabilecek kavram “yönetişim” 

olmaktadır. (http://research.sabanciuniv.edu). Insan odaklı, eşitlikçi ve kapsayıcı, çok boyutlu (ekonomik, sosyal, siyasal, 
kültürel) bir yerel kalkınma heddefleniyor ise belediyelerin misyonu ekonomik gelişme, sosyal paylaşım ve kapsayıcılık, 

siyasal katılım ve kültürel çoğulculuk gibi başlıklar altında toplanabilir.  

Kalkınma kavramı, uzun yıllar boyunca başta iktisatçılar olmak üzere değişik disiplinlerin sürekli gündeminde yer alan bir 

konu olmuştur. Önceleri daha çok iktisadi büyüme olarak görülmüş, sanayi devrimiyle birlikte kalkınma, verimlilik artışı, 

üretim artışı, sermaye birikimi olarak değerlendirilmiştir. Büyüme ile kalkınmayı eş anlamlı olarak gören bu yaklaşım 

modern iktisat yaklaşımları ile ayrışmaya başlamıştır. Modern iktisatçılar büyümeyi ekonomik gelişme olarak 

değerlendirirken, kalkınmayı ise ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal gelişmeyi de kapsayan bir çerçevede (Kaya, 

2004:25) değerlendirilmektedir. 

Kalkınmada mekanın önemi, bölgesel kalkınma kavramının özünü oluşturmakta; bu özellik, yerel kalkınma anlayışının da 

temel yaklaşımlarından birisi olmaktadır. Mekanın temel unsur olması, sadece ortak fiziksel alan anlamında değildir. Bu 

alan içinde yaşayanların diğer alanlara göre daha fazla ortak sosyal ve kültürel özellikler taşıması mekansal birlikteliğin 

doğal bir  sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Zengin, v.d., 2014:97-98). Bununla beraber, etkinlik, kararların yerinden 

alınması, temel aktörler gibi unsurlar da kalkınmada büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yerel kalkınma yaklaşımı, yerel 

alanın, yerel halkın ve yerel dinamiklerin kalkınmada aktif rol almaları gereği üzerine (Kaya, 2004:41) 
temellendirilmektedir. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA VE YENILENEBILIR ENERJI 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından küresel enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü 

artmaktadır. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sadece geçerli ve önemli bir enerji arzı kaynağı olmadığı, küresel 

değişiklikler, enerji güvenliği, küresel enerji erişimi, iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanmasında da anahtar bir rol üstlendiği pek çok çalışmada görülmektedir (Şanlı ve Armanğan, 2017:97). 

“Sürdürülebilir kalkınma”, Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol 

açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak 
kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü” 

(Keleş, 1998:112) olarak tanımlanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji ise, “doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağını” ifade 

etmektedir. Ayrıca, yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim prosesine ihtiyaç duymadan temin edebilen, fosil 

kaynaklı (kömür, petrol ve karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi üretilirken karbondioksit emisyonu az bir seviyede 
gerçekleşen, çevreye zararı ve etkisi konvansiyonel enerji kaynaklarına göre çok daha düşük olan, sürekli bir devinimle 

yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var olan hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı 
enerjisi ve gel-git, hidrojen gibi enerji kaynaklarını ifade eder (Irkıçatal, 2011:3). 

Türkiye ve Dünya ülkelerinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjiye gün geçtikçe daha çok 

gereksinim duyulması, dünyanın enerji kaynaklarının sınırlı olması ve sürekli azalan yönde artış göstermesi gerçeğinin 

daha geniş kesimlerce anlaşılması ülkeleri, enerji politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve enerjiyi etkin kullanmaya 
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yöneltmiştir (Seydioğullar, 2013:20). Konunun bu kadar önemli olmasının nedeni, basta ekonomik nedenler olmak üzere 

dünyanın karşı karşıya kaldığı iki büyük sorundur. Bunlardan birisi sosyo-ekonomik bir problem olan “sürdürülebilir 

kalkınma” sorunu, diğeri de “küresel ısınma ve iklim değişikliği” sorunudur. Gelişmiş ve sağlam bir ekonomik yapıya 

sahip olan ülkeler bir yandan ekonomilerinde gerekli yapısal değişiklikler yaparak ve öte yandan uluslar arası teşkilatlar 

kurarak enerji sorununa elbirliği ile çözüm aramaya başlamışlar ve bazı planlar yaparak önlemlerini almışlardır 
(Seydioğullar, 2013:21). 

Dünyadaki yenilenebilir enerji potansiyeli enerji talebinin çok üzerindedir. Bu potansiyel enerji arz piyasalarındaki 

çeşitliliğin arttırılmasına, uzun dönemli sürdürülebilir enerji arzına katkı sağlanmasına, yerel ve küresel düzeyde atmosferik 
gaz salınımlarının düşürülmesine katkı sağlayacak düzeydedir. Fakat bunun gerçekleşmesi enerji hizmetlerinin spesifik 
ihtiyaçlarının karşılanarak ticari çekiciliğinin sağlanması, özellikle kırsal alanda yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve 

daha çok yerel ekipmanlarla üretim fırsatlarının yaratılmasıyla yakından ilişkilidir. 

 

3. SÜRDÜRÜLEBILIR YEREL KALKINMADA ENERJI SEKTÖRÜNÜN ROLÜ 

Nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin merkezi olan kentler enerjinin en çok tüketildiği merkezler olarak, CO2 emisyonunun 
da önemli kaynağı durumundadırlar. Uluslararası Enerji Ajansı’nın son tahminlerine göre, dünya enerji tüketiminin %60-
80’i kentlerde gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde, kentlerin enerji tüketiminin 2030 yılında %69’dan %75’e 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Son 40 yılda hızlı bir kentleşme sürecinde olan Türkiye’de bugün nüfusun %82,6’sı kent yönetimi olan belediye sınırları 

içerisinde, %17,4’ü belediye sınırları dışında yaşamaktadır. Belediye sınırları içerisinde yaşayanların %54,7’si büyükşehir 

belediyesi, %45,3’ü ise diğer belediye sınırları içerisinde bulunmaktadır. (2) Kentlerde enerji ve su ihtiyacı sürekli 

artmaktadır. Kentler ve kent yönetimleri konunun ve sorunun odağındadır; çünkü CO2 emisyonlarının %80’i kentlerden 

kaynaklanmaktadır. Modern kentler genellikle enerji sistemlerince şekillenmektedir. Kentler için fosil yakıta bağımlı 

olmaya devam etmek, gelecek için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun anlamı, mevcut durum devam ederse 2030 
yılında sera etkisi yapan gazların iki katına çıkması demektir (Keskin ve Ünlü, 2010:73). 

Sera etkisi yapan gazların önemli kaynaklarından biri de binalardır. Enerjinin büyük bölümü kentlerde tüketildiği, 

emisyonların %80’i kentlerden kaynaklandığı için, iklimin korunması ve enerjinin verimli kullanılması programları da 

kentlerde uygulanacaktır. Başarı, kent yönetimlerinin ve kent halkının sorumluluk üstlenmesiyle elde edilecektir (Keskin ve 
Ünlü, 2010:73). 

Sivil toplum kuruluşları ile belediyelerin, enerji verimliliği önlemleri konusundaki bilincin artırılmasında ve bu konuya 
ilişkin uygulamalarda başlıca paydaşlar olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, ulusal bir stratejinin özellikle bu paydaşların 

rolüne dikkat etmesi gerekmektedir. Merkezi devlet organları tarafından ulusal seviyede tasarlanan/ uygulanan enerji 
politikaları yerel seviyede etkinlik ve kapasiteler açısından doğru bir şekilde uygulamanın koşullarını oluşturmakta 

yetersizdir. 

Enerjiyi verimli kullanma hedefine ulaşmak için, hedefe nasıl ulaşılacağını tanımlanmış önlemler, atılacak adımlar ile 

bunların katkıları ve maliyetleriyle belirleyen bir hareket planı hazırlanmalıdır. Bu stratejinin başarılı olabilmesi için ilgili 

kurumlar, özellikle sivil toplum örgütleri, profesyonel organizasyonlar ile belediyelerin sürece dâhil olması ve görev 

tanımlarının yapılması gerekir (Keskin ve Ünlü, 2010:58). 

Yerel merciler iklim değişikliğini hafifletmede kilit rol oynamaktadır. Sera gazı salımlarının yarısından fazlası şehirler 

tarafından yaratılmaktadır. AB’de, nüfusun %80’lik bölümü enerjinin %80’inin tüketildiği şehirlerde yaşayıp çalışmaktadır. 

Vatandaşlara en yakın idareler olan yerel merciler, onların kaygı ve ihtiyaçlarını anlamak üzere ideal bir şekilde 

konumlandırılmıştır. Buna ilave olarak zorlukları kapsamlı bir biçimde ele alabilir, kamuyla özel menfaatler arasındaki 

uzlaşmayı kolaylaştırır ve ister alternatif enerjinin daha verimli kullanımı veya isterse davranışlarda değişimler şeklinde 

olsun, sürdürülebilir enerjinin toplam yerel gelişme amaçlarına entegrasyonunu sağlayabilirler (Keskin ve Ünlü, 2010:58). 
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4. TÜRKIYE’DE ISINMA AMAÇLI JEOTERMAL ENERJI UYGULAMALARI 

Günümüzde, artan nüfus ve sanayileşmeden kaynaklanan enerji ihtiyacı ülkemizin kısıtlı kaynaklarıyla karşılanamamakta, 

enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark hızla büyümektedir. Bu durumda, mevcut enerji kaynaklarımızdan daha etkili bir 

biçimde yararlanmak giderek artan bir önem kazanmaktadır. Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması için, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması yararlı olacaktır (Kozak, 2016:34). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji bakımından ülkemiz zengin kaynaklara sahiptir. Alp-Himalaya 
tektonik kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, İzlanda ve Japonya ile beraber en zengin jeotermal kaynaklara sahip ülkeler 

arasında yer almaktadır (Sabah ve Çelik, 1999:5). 

Jeotermal enerji yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda 

depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. 
Ülkemizde potansiyel oluşturan alanlar Batı Anadolu'da (%77,9) yoğunlaşmıştır (Kozak, 2016:34). Jeotermal enerjinin 
temel kullanım alanları; 

 Elektrik enerjisi üretimi,  

 Merkezi Isıtma, Soğutma, Sera Isıtması v.b. 

 Endüstriyel Amaçlı Kullanım, Proses Isısı Temini, Kurutma v.b. 

 Kimyasal Madde Ve Mineral Üretimi,karbondioksit, Gübre, Lityum, Ağır Su, Hidrojen v.b. 

 Kaplıca Amaçlı Kullanım (Termal Turizm) 

 Düşük Sıcaklıklarda (30 °C) Kültür Balıkçılığı v.b. 

 Mineralli Su Olarak İçilerek Kullanımıdır (http://www.emo.org.tr). 

Türkiye'deki jeotermal alanların %55'I ısıtma uygulamalarına uygundur. Ülkemizde, jeotermal enerji kullanılarak 1200 

dönüm sera ısıtması yapılmakta ve 15 yerleşim biriminde 100.000 konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Türkiye’de 

jeotermal enerji uygulamaları; daha çok konut ısıtması, sera ısıtması ve kaplıca amaçlı olarak yapılmaktadır. Elektrik 

enerjisi üretimine yönelik yüksek sıcaklıklı sahalar bulunmasına rağmen üretim düşük seviyelerde kalmıştır. Tablo 1’de 

Türkiye’de kurulu jeotermal ısıtma sistemlerine sahip bölgeler görülmektedir.  

Tablo1. Yurdumuzda Kurulu Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri 

 

Kaynak: Küçüka, 2001:506. 

Tablo 2’de ise Türkiye’de bulunan ısıtma amaçlı jeotermal tesislerinin yatırımcı durumunu gösteren bir tablo 

bulunmaktadır. Görüldüğü üzere ısınma amaçlı kullanılan jeotermal kaynaklarda yatırımcı veya yatırımcılardan biri 

belediyeler olmuştur. 
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Tablo 2. Türkiye’de Isınma Amaçlı Jeotermal Bölgelerinin Mevcut Durumu

 

Kaynak: http://www.mta.gov.tr 

Jeotermal enerjinin bölge ısıtma sistemlerinde kullanılmasında en önemli üstünlükleri sırasıyla şunlardır: 

 Yerli ve temiz enerji 

 Esnek sistem büyüklüğü 

 Kullanım çeşitliliği 

 Modülerlik 

 Yüksek verim 

 Birleşik kullanım kolaylığı 

 Düşük işletme ve bakım maliyeti (Koçak, 2016:36). 

Yurdumuzda mevcut en geniş kapasiteli jeotermal ısıtma sistemi İzmir-Balçova bölgesinde görülmektedir. İlk ısıtma 

uygulaması 1983 yılında Özel İdare ve Belediye ortaklığı ile başlatılmıştır (http://www.mta.gov.tr). Günümüzde ise 

Balçova ısı merkezi, Valiliğe ait olan Balçova Jeotermal A.Ş. tarafından işletilmektedir. Bölge ısıtma sistemi 1996 

senesinden beri başarı ile işletilmekte olup, halen 40.000’in üzerinde aboneye bağlantı yapılmıştır. Ancak proje aşamasında 
bölge hattı ısı merkezine dönüş sıcaklığı 42°C olarak öngörülmesine karşın, uygulamada bu değere ulaşılamamıştır. Abone 

bağlantılarının arttırılması ve yeni üretim kuyuları açılması ile sistemin genişletilmesi planlanmaktadır. Yapılan genişletme 
çalışmaları sırasında, işletme şartlarında en azından yeni aboneler için bazı düzenlemeler yapılması, sistemin 

kullanılabilirliğini arttıracaktır (Küçüka, 2001:514). 
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5. JEOTERMAL TESISLER İÇIN ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI (ÇED) RAPORU 

16.12.2004 tarihinde yapılan 25672 sayılı ÇED Yönetmeliği jeotermal enerji açısından incelendiğinde, öncelikli olarak 

yönetmeliğin EK-2 listesinde (Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) Enerji başlığı altında 24. maddede 

“ısıl kapasitesi 5 MWt ve üzeri olan jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler” den bahsedildiği 

görülmektedir. EK-2’ de yer alan tesisler için ise ÇED raporu tamamen zorunlu bir hale getirilmemiştir. Bu tesislerde 

öncelikli olarak bir Ön ÇED raporu oluşturup Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirme ve 

Planlama Müdürlüğü, Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunulur ve incelemeler sonucu ÇED Raporu’nun 

gerekli olup olmadığı kararı verilir. ÇED Raporu gerekli değildir kararı verilen tesisler İşletme Ruhsatı’nı alarak faaliyete 

geçerler. Nitekim özellikle Jeotermal Binary Santralları’ndaki değerlendirmeler genelde bu yönde olmuştur. Örneğin, 

Salavatlı-Aydın’da kurulan ve 2006 yılında faaliyete geçen 7.3 MWe kapasiteli Jeotermal Elektrik Santralı ve Tuzla-
Çanakkale’de kurulması planlanan 7.5 MWe kapasiteli Jeotermal Elektrik Santralı için de “ÇED Raporu gerekli değildir” 

kararı çıkmıştır. Re-enjeksiyon yapmayı taahhüt etmeleri, sistemin kapalı çevrimden oluşması (su atığının olmaması) ve 

hava soğutmalı kondenserlere sahip olmaları bu tip Santralların ÇED Raporu konusunda avantajlı duruma geçmelerine 

neden olmuştur. Jeotermal sistemler dinamik yapıya sahip olduklarından zaman içerisinde akışkan özelliklerinde değişim 

söz konusu olabilmektedir. Bu durum jeotermal sistemlerde izleme faaliyetlerini işletmenin her anında çok önemli 

kılmaktadır. Gerek Santralın kurulumu sırasında, gerek faaliyete başlangıç ve de gerekse işletme süresince düzenli olarak 

jeotermal sistemler ve etkilediği çevresel ortama yönelik ön ÇED raporunda belirtilen ve taahhüt edilen hususların 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü için izleme faaliyetleri yapılmalıdır. Nitekim ÇED yönetmeliği Madde 

2’de yönetmelik kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve 

denetlenmesi yönetmelik kapsamına alınmıştır. Bu nedenle, jeotermal uygulamalar da ÇED kapsamında düşünülmeli ve 

onlar için de izleme ve denetleme zorunlu hale getirilmelidir (Gökçen ve Özcan, 2009:152-153). 

 

6. AYDIN İLI’NDE JEOTERMAL UYGULAMALARI 

Menderes Masifi özgün jeolojik yapısı ve evriminin yanında, çok sayıda genç grabenle (çöküntü alanı) kesilmiş olmasından 

dolayı yüksek ısı derecelerine sahip jeotermal kaynakları içermektedir. jeotermal alanların tümü orta-yüksek ısı dereceli 

olarak sınıflandırılan, 120-240°C sıcaklıklı rezervuarlara sahiptir. 

Aydın İlindeki jeotermal uygulamaları MTA ihale edilmekte ve denetimleri Valilik aracıyla yapılmaktadır. MTA Genel 
Müdürlüğü tarafından 1962 yılında başlatılarak bugüne kadar 287,5 °C sıcaklığa kadar ulaşan yüksek sıcaklıklı jeotermal 

kaynaklar keşfedilmiştir. 2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 301.750 m sondajlı arama yapılarak 225 adet jeotermal saha 
keşfedilmiştir. Bu sahalardan 10 tanesi elektrik üretimine (Aydın-Sultanhisar (146 °C), Aydın-Bozköy-Çamur (146 °C), 
Aydın - Atça (124°C), Aydın-Umurlu (150°C), Aydın - Nazilli - Bozyurt (127°C), Aydın Pamukören (188 °C) Kütahya - 
Şaphane (181°C), Manisa - Alaşehir - Kavaklıdere (287 °C), AydınBuharkent (147 °C) Nevşehir - Güre (183°C)), diğerleri 

ısıtma ve termal turizme uygun olmak üzere yeni sahalar keşfedilmiştir (http://www.mta.gov.tr). Görüldüğü üzere büyük 

çoğunluğu Aydın’da olan kaynaklar sadece elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Hatta 2018 yılında Aydının kentsel 

ısıtma için son umudu olan Çiftlik jeotermal sahası, valilik tarafından 10 Milyon Dolar bedelle yeniden ihaleye 

çıkarılmıştır. Aydın'da devlete ait son saha olan Çiftlik jeotermal sahasının ihaleye çıkartılması, yetkililer tarafından verilen 

"ısıtmada kullanılacak" sözünün tutulmaması olarak algılanmaktadır. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak 2018 

tarihinde, yani ihale ilanından bir hafta önce yaptığı açıklamada, Aydın’daki eleştirilerin başında jeotermalin yalnızca 

elektrik üretimi için kullanılmasının geldiğini belirtmiş ve “Bunu ortadan kaldıracak, kent ısıtması, soğutması, seracılık ve 

termal turizm gibi alanlarda kullanmaya imkan verecek şekilde ihale edeceğiz” demiştir (www.aydinlik.com.tr). 

Aydın Büyükşehir Belediyesinde 2014 yılında jeotermal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için Aydın Büyükşehir 

Belediye Meclisi bünyesinde altı kişiden oluşan ‘Jeotermal Komisyonu’ kurulmuştur. Her siyasi partiden ikişer meclis 

üyesinin seçildiği Aydın Jeotermal Komisyonu'nda Tahir Yaman, Mesut Özakcan, Gürşat Kale, Mustafa Dönger, Mustafa 

Çimen ve Kadir Mutlu isimleri yer almıştır.  

6.1. Efeler Belediyesi Aydın İli Jeotermal Uygulamaları Komisyonu Raporu 

Efeler Belediyesi tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun 2016 yılında hazırladığı raporda dikkat çeken sonuçlar 

elde edilmiştir. ilk incelemenin yapıldığı Germencik ilçesindeki santralde su soğutmalı sistemle çekilen akışkanın %12 

oranında fire verdiği santral yetkilileri tarafından belirtilmiştir. Akışkanla birlikte arzın derinliklerinde gelen ve 

yoğunlaştırılıp renjekte edilemeyen (%98’i CO2, kalanı Azot, Hidrojen Sülfür, Metan, Amonyak, Argon ve Radon ) 

gazların suda yoğunlaşamaması ve yoğunlaştırılmasının güç olması nedeniyle mecrasına gönderilemeyip, atmosfere 

salındığı ve Hidrojen Sülfür ’ün zehirli olmasına rağmen, küçük oranda olması nedeniyle sadece koku yaydığı, akışkanın 

soğutulması sırasında oluşan su buharının, yörede kurulu gölet ve barajlarda oluşan su buharıyla birleşince tarımsal ürünler 

üzerinde olumsuz etki yapabileceği firma yetkilileri tarafından ifade edilmiştir.  

Komisyon tarafından ziyaret edilen bir diğer santral olan hava soğutmalı ve Efeler İlçesi halkını kötü kokusuyla rahatsız 

eden İmamköy Mahallesinde kurulu hava soğutmalı jeotermal santralde yetkililerle görüşmeler yapılmıştır. Yine bu tesisde 

de yetkililer benzer gazların yoğunlaşmaması ve suya karışmaması nedeniyle reenjekte edilemediğini, Hidrojen Sülfürün 

koku yaptığını ve bu kokunun Efeler İlçesi halkını rahatsız ettiğini, kokunun giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini, 
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Hidrojen Sülfürün zehirli bir gaz olduğunu açıklamışlardır. Yine aynı firmanın yetkilileri Dünya’da bu işin yerleşim 

yerlerinden uzak bölgelerde yapıldığını, ayrıca o ülkelerin akışkanla çıkan ve akışkandan ayrışan gazlarda CO2 dışında 

başka bir gaza rastlanılmadığını belirtmiştir. Ayrıca dünyadaki birçok ülkede atmosfere gaz atımının yasalarla 

sınırlandırıldığını, ayrışan gazların atmosfere salınmasına izin verilmediği de komisyon tarafından tespit edilmiştir. Bu 
olumsuz örneklerin yanında doğru uygulamalara da rastlanmıştır. Köşk İlçesi’nde kurulu diğer bir santralde firma 

yetkilileri santrallerin hava soğutmalı olduğunu, çıkan akışkanın aynen reenjekte edildiğini, ayrıca akışkanla gelen, 

yoğunlaşmayan CO2nin meşrubat sanayii ile seralarda kullanıldığını belirtmiştir. Yapılan incelemede de tesiste herhangi 

bir bacaya rastlanmadığı gibi diğer tesislerde duyulan çürük yumurta kokusunun da olmadığı gözlemlenmiştir.  

Jeotermal kaynaklardan uzak olan, ancak jeotermal suyun karışım gösterdiği Hıdırbeyli sulama barajı suları ile sulanan 

topraklardan alınan örneklerde suda çözünebilir toplam tuz içeriği oldukça yüksek bulunmuştur. Tuzluluk, besin 

maddelerinin alımında etkili olan osmatik basıncın bozulmasına ve bitkinin besin maddelerini alamaz hale gelmesine, 

ortamda su olduğu halde tuz yoğunluğu nedeni ile bu sudan faydalanamayıp ölmesine neden olmaktadır. Yapılan analizler 

sonucu jeotermal suların etkili olduğu dere ve yan derelerden yapılmaya devam edilen sulama sonucu toprakta tuz 

birikiminin, sınır değerlerinin oldukça üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak yerel yönetimin yaptığı araştırmada jeotermal enerji ile ilgili bir bilgi kirliliğinin oluştuğu, bilimsel hiçbir 

temele dayanmadan, jeotermal karşıtları ile jeotermal yanlılarının beyanlarının basında ve sosyal medyada yer alması 

sonucunda bölge halkının kafasının karıştırıldığı, yanlış bilgilendirilmelere rastlanıldığı tespit edilmiştir. santral 

yetkililerinin iddia ettiği gibi jeotermal enerjinin çevreyi kirletmeyen, sürdürülebilir enerji olarak kabul edilebilmesi için 
öncelikle Dünya ülkelerinde olduğu gibi jeotermal elektrik santrallerinin yerleşim yerlerinden uzakta ve çıkan zehirli 

gazların tamamen zararsız hale getirildiği bir sistemle işlenmesi gerekmektedir. Bu rapor sonuçlarında açıkça 

görülmektedir ki yerel yönetimler bilimsel yöntemlerin desteği ile konuyu inceleyip ele aldığında ve çıkardıkları sonuçlar 

uygulamaya geçirildiğinde jeotermal enerjiden elde edilen elektrik enerjisi çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir 

enerji olacaktır. Komisyonun bu raporu dışında Büyükşehir Belediyesi’nin jeotermal kaynaklar ve bu kaynaklar üzerine 

kurulu tesisler üzerinde herhangi bir denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu süreçte Belediye sadece şikayetleri Valiliğe 

ileten bir ara merci haline gelmiştir. 

 

SONUÇ 

Jeotermal sular, genellikle başta bor elementi toksitesiyle birlikte tuzluluk ve digger elementlere bağlı olarak tarım 

topraklarında çoraklaşmaya neden olmaktadır. Diğer bir zararlı yönü ise jeotermal suların radyoaktif içeriğine bağlı olarak 

radyoaktif element birikimi ve bulaşımıdır. Araştırma alanının Büyük Menderes Havzasına bağlı büyük bir yan havzayı 

içermesi ve bu havzada tarım topraklarının sulama için yapılmış olan bir baraj göletinin bulunması, radyoaktif kirliliğin 

yayılma riskini arttırmaktadır. 

Aydın-Germencik-Alangüllü yan havzası çok yüksek tarım potansiyeline sahip bir bölgedir. Başta zeytin, narenciye ve 

incir olmak üzere yoğun meyve ve sebze tarımı yapılmaktadır. Bu ürünlerin sulama suyu ihtiyacı, Büyük Menderes 
ırmağına dökülen iki dere ve bu derelerden biri üzerine kurulmuş Hıdırbeyli barajından sağlanmaktadır. Ayrıca, bölgede 

Alangüllü Termal Oteli, Çamur Ilıcaları, DSİ tarafından açılmış jeotermal amaçlı kuyular ve henüz işletmeye alınmamış 

açık termal kaynaklar bulunmaktadır. Bu termal kaynakların, içme suyu olarak kullanılan su kuyularına ve sulama suyu 
sağlanan derelere karıştığı bilinmektedir. Ayrıca yöre halkının şifalı olduğunu düşünerek bu suları içme ve kullanma suyu 

olarak termal suları tercih ettiği de gözlenmektedir. 

Enerji bakımından dışa bağımlı olan ülkemizin, elektrik enerjisi elde edebilmek için, milli, çevre dostu, yenilenebilir enerji 
kaynaklara ihtiyacı olduğu açıktır. İnsanlığın elektrik enerjisine olan bağımlılığı aşikardır. Fakat bu enerji yerel kaynaklarla 

elde edilecekse bölge halklarının sağlığı ve refahı için yerel yönetimlerin söz sahibi olması şarttır. Bu sayede alınacak 

önlemler ile insan sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçmek daha da kolaylaşacak, temiz enerji ülke ekonomisine 

katkı yapacaktır. Bununla birlikte özellikle jeotermal örneği için şu söylenebilir ki bu kaynak sadece elektrik enerjisi için 
kullanılmamalı, yine yerel halkın direk fayda sağlayacağı sera ve konut ısıtma uygulamaları da faaliyete geçirilmelidir. 

Birçok zengin kuyuya sahip Aydın İlimizde düşük ısılı herhangi bir kuyu dahi bütün ilin ısınması için yeterli gelecekken bu 

kararın merkezi yönetime bırakılması ve son kuyunun dahi elektirik enerjisi için ihale edilmiş olması trajik bir durumdur. 

Ülkemizde jeotermal kaynakların %67’si konut ısıtması, %18’i sera, %9’u termal tesis ısıtmasında, %6’sı elektrik 
üretiminde kullanılmaktadır. Örnek olarak Denizli Kızıldere’deki jeotermal kaynak 140 0

C sıcaklıkta ve şehir merkezine 31 

Km uzaklıkta olmasına rağmen elektrik enerjisi üretildikten sonra atılan jeotermal su, bugün Sarayköy’ün ısıtılmasında 

kullanılmaktadır (Kozak, 2016:36). Aydın’da ise merkeze çok daha yakın ve çok daha yüksek sıcaklık seviyesinesahip 

kuyular olmasına ragmen jeotermal kaynakların %95’i elektrik üretiminde kullanılıyor. Diyebiliriz ki Aydın jeotermalin 

bütün zararlarını yüklenmekte iken en ufak bir faydası bile bölgeye fazla görülmektedir. 

İncelemelerde bulunulan tesis yetkilileri jeotermalin zararlarının giderilmesi için santrallerin yerleşim yerlerinden mümkün 

olduğu kadar uzakta kurulması gerektiğini, yerin derinliklerinden çekilen kimyasalların bir damlasının dahi yer yüzünde 

bırakılmayıp reenjekte edilmesinin şart olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca akışkanla gelerek ayrışan ve yoğunlaştırılamayan 

ve maalesef Türkiye sahalarındaki akışkanda yüksek oranlarda olan gazların atmosfere salınmadan yok edilmesi gerektiğini 

veya yan sanayide kullanılabileceğini önemle vurgulamışlardır. Bu gibi yöre halkını yakından ilgilendiren tehlikeli 
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durumlarda yerel yönetimlerin söz sahibi olması, denetleme ve düzenlemede görev alması daha sağlık ve merkez yönetimin 

bürokratik yükünü daha da hafifleten bir uygulama olacaktır. 

Aydın’da varolan jeotermal kaynakların Aydın’a getirisi ile tarımsal ürünlerin getirisi karşılaştırıldığında jeotermalin 

sadece elektrik üretiminde kullanım tercihinin doğru olmadığı, çevreye ve insan sağlığına yaptığı etki göz önüne alınınca 
da Aydın’a geri dönüşümsüz ciddi zararlar verdiği görülecektir. 

Aydın’ın Jeotermal kaynaklarının sadece enerji üretimi için tercih edilmesi Aydın’da varolan jeoterman zenginliğin bölge 

halkının yoksulluğuna, tarımın yok olmasına, insanların sağlığını kaybetmesine, ekosistemin yok olmasına sebebiyet 

vermesinden başka bir sonucu olmayacaktır. Ülkenin en verimli tarım ovalarından biri olan Menderes ovasının birçok 

bitkinin yetişmesine elverişli habitatı yok olup gitmektedir. Bu araziler sıradan araziler değildir; pamuk, incir, üzüm, zeytin, 

narenciye, tütün, mısır ve sayamadığımız birçok bitkinin kolaylıkla yeşerdiği bu toprakların yerel yönetimlerin hiçbir söz 

sahibi olmadığı karar mercileri tarafından kaderinin belirlenmesine müsade edilmemelidir. Bu sebeple Aydın İli jeotermal 

kaynaklarının kullanım tercihleri acilen sorgulanmalı, ülkemizin ve ilin ihtiyaçlarına gore makro planda yeniden 

planlanmalı, yerel yönetimlerin de rol aldığı bir süreçte bölgede yaşayan halka yönelik sosyal projeler üretilmeli ve ac ilen 
yürürlüğe konmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde, yoksulluk, işsizlik, küresel ısınma, göçler, savaşlar gibi önü alınamaz bir şekilde büyüyen 

sorunlar ürkütücü boyutlardadır. Sorunların temelinde, küreselleşme kaynaklı eşitsiz kalkınma ve katılım 

eksikliğinin olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle son yıllarda belirginleşen bir şekilde hem kalkınmanın 

hem de yönetim modellerinin içerikleri değişmektedir. Devletler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi 

tüm toplumsal dinamiklerin karar almada ve uygulamada yönetime katılımını sağlayarak, birlikte yönetme 

yolunu daha çok tercih etmektedirler. Yönetişim kavramında ifadesini bulan bu model, doğal olarak devletler 

için yerel düşünmeyi de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda kalkınma hedefinin de yerel süreçlerle 

sağlanabileceği giderek daha fazla kabul görmektedir. Dolayısıyla kalkınmanın ekonomik, sosyal, kültürel ve 

siyasal alanda yerel dinamikler harekete geçirilerek sağlanmasını hedefleyen yerel kalkınma kavramı önem 

kazanmaktadır. 

Çalışma ağırlıklı olarak literatür taramasına dayanacaktır. Küreselleşmenin doğası gereği dünyadaki 

değişimin hızını, ekonomik, teknolojik, sosyal, kültürel, tüm alanlarda yakalamaya çalışan devletler, ilk anda 

birbirine zıt kavramlar gibi görünen küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının yoğun etkileşimini de dikkate 
almak durumunda kalmaktadırlar. Bu çerçevede, yerel kalkınma ve yerel yönetişim kavramlarının devletlerin 
kalkınmasındaki yeri araştırılarak, bu konudaki literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kalkınma, Yönetişim, Yerel Kalkınma, Yerel Yönetişim. 

 

ABSTRACT 

Today, problems such as poverty, unemployment, global warming, migrations, wars which are growing in an 
unpreventable way have become to startling sizes. It has been suggested that unequal development caused by 
globalization and lack of participation lie behind the bases of the problems. Therefore, both contents of the 
development and management patterns are in a change which has been apparent in the last few years. States 
mainly prefer to manage in collaboration with all social dynamics such as private sector and non-
governmental organizations in decision making and practice through enabling them to participate in 
management. This model, which finds its expression in governance concept, naturally brings along local 
thinking for the states. In this context, it is increasingly accepted that development objective can be ensured 
through local progresses. Hence, local development concept which aims to ensure development through 
prompting local dynamics in economic, social, cultural and political areas have gained importance. 

This study mainly consists of literature search. By the nature of globalization, States, which try to keep up 
with the speed of change in the world in economy, technology, social, culture and all fields, also have to pay 
attention to the intense interaction of the notions of globalization and indigenization which seem opposite 
concepts at the first glance. In this framework, it is aimed to contribute to the literature in this topic through 
searching the place of the notions of local development and local governance in the development of states. 

Key Words: Globalization, Development, Governance, Local Development, Local Governance. 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik kalkınma 18. yüzyıldan bu yana insanlığın gündemindedir. 20. yüzyıla gelindiğinde insanlık için çok önemli bir 
inanç halini almıştır. Ancak 20. yüzyılın son 25 yılı insanlığın neredeyse tapındığı bu inancın aynı zamanda toplumlara ve 

doğaya korkunç zararlar verdiği gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalınmıştır. Böylece, küreselleşme ile birlikte uygulanan 

kalkınma modelinin refah toplumu yaratma idealinin de gerçekleşmeyeceği ortaya çıkmıştır. 

Küreselleşme, değişimi hızlı ve sürekli gelişmelerle kısa sürede sınırlar ötesi yaşamı yakınlaştırma ile kendini ortaya 
koyarken aynı zamanda insanlığı büyük bir belirsizliğe de sürüklemektedir. Bununla birlikte zaman içerisinde dönüşüm 

geçiren kalkınma kavramı, günümüze sürdürülebilir kalkınma, üretim şeklinde yapısal değişme, teknolojik inovasyon, 

sosyal ve siyasal konularda iyileşme, kurumlarda yenilikler, insanların yaşam koşullarında değişim gibi birçok yeniliğe de 
neden olmuştur (Darıcı, 2007:215). Ancak gelişmiş ülkeler ile diğerleri arasındaki her yönden yaşanan farklılıklar, hatta 

gelişmiş ülkelerde bile zaman zaman yaşanan olumsuzluklar, gelir düzeyleri arasındaki uçurumlar, açlık, kıtlık, kaynakların 

tükenmesi gibi faktörler dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu duruma çareler üretmek için bir takım görüşler ortaya atılmışsa 

da en fazla kabul gören “sürdürülebilir kalkınma” kavramı olmuştur. 

Kalkınma, çevre ve sürdürülebilirlik ile yönetişim 21. yüzyılın anahtar kavramlarıdır. Bu nedenle küresel anlamda ortaya 

konulan çabalar azımsanmayacak boyutlardadır. Uluslararası kuruluşlar tarafından onlarca kongre, zirve, toplantı gibi 

aktivitelerle konunun dünyanın gündemine yerleşmesi sağlanmıştır. Bu konuda yapılan konferanslar sonucunda ortaya 

konan bildirgeler, uluslararası anlaşmalar, ulus-üstü çalışmalar, ulusal ve yerel düzenlemeler gibi çalışmalar, sürdürülebilir 
kalkınma ve yönetişim konusu için yol haritası niteliğindedir. Tüm bu çabalar sonucunda, sürdürülebilir kalkınma ile doğal 

kaynakların korunması, işsizlik ve yoksullukla mücadele, salgın hastalıkların önlenmesi gibi birçok konuda küresel 

anlamda işbirliklerinin geliştirilmesi için küresel, ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar başlatılmıştır.  

Bu çerçevede kalkınma kavramı ve bu kavramın sürdürülebilir kalkınma kavramına evrilmesi, dolayısıyla yerel olanı da 

içine alması bu çalışmanın konusudur. Ayrıca diğer önemli kavram olan yönetişim kavramı da çalışmanın diğer konusudur. 

Aslında birbirlerinden ayrı kavramlar gibi görünse de sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim birlikte değerlendirilmelidir. 

Dünya Bankasının da üzerinde durduğu gibi ulusal sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim ancak yerel kalkınma ve yerel 

yönetişim ile mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada tüm bu kavramlar açıklanarak, birbirlerinin tamamlayıcısı oldukları 

gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca Dünya Bankasının bulduğu kavram olarak yönetişim kavramına olan eleştirilere de yer 

verilecektir. 

 

2. KALKINMA 

2.1. Kalkınma Kavramı 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, durumunu düzeltmek, aşamalı bir şekilde gelişmek, ilerlemek, ekonomik anlamda 

zenginleşmek olarak tanımlanan kalkınma kavramı, ekonomi biliminde gerçek anlamını bulmaktadır. Kalkınma en genel 

anlamda, devletlerin ulaşmak istediği temel amaç ve aynı zamanda ekonomi ile ilgili veya ilgisi olmayan bir dizi 

değişkende köklü değişikliklere yol açan bir süreç olarak tanımlanabilir (Mıhçı, 1996:65). 

Kalkınma, kavram olarak 2. Dünya Savaşından sonra kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri de ekonomi biliminin ilgisi 
dâhilinde olan bu kavram, “ilerleme” terimi ile ifade edilmiştir. Endüstri Devrimi ile başlayan sanayileşme sürecinin 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygınlaşmasının getirdiği değişimler ve yenilikler, “ilerleme” kavramı 

çerçevesinde ele alınmıştır (Mıhçı, 1996:66). 

Batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme ve sanayileşme kavramları aslında tek bir durumu anlatmakta, maddi ilerlemesini 
sağlamış devletlerin kalkınma modelini ifade etmektedir. Kalkınma kavramının, batılılaşma ya da modernleşme ile özdeş 

hale getirilmesi ile azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerin izlediği yoldan gitmesi sonucunda kalkınma kavramı her açıdan 

tartışmalı hale gelmiştir. Eşitsiz kalkınma, yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, açlık, kıtlık gibi birçok sorununun nedeni olarak 

uygulanan kalkınma modeli gösterilmiştir.  

2.2. Kalkınma Kavramından Sürdürülebilir Kalkınmaya Geçiş 

1970’li yıllara kadar gelişme için kesin çözüm olarak sunulan kalkınma modelinin, gelir dengesizliği, yoksulluk, 

yoksunluk, açlık, kıtlık, kaynakların tükenmesi, çevre sorunları gibi her alanda bozulmalara neden olduğu anlaşılmıştır. 
Önceleri bilimsel çevrelerde tartışılan bu sorunlar büyüdükçe tüm dünyanın gündemine geldiğinden, gelişmekte olan veya 

azgelişmiş ülkelerin sorunlarının nasıl çözülebileceği konusunda yoğun tartışmalar başlamıştır. Çünkü gelişen bilimin ve 

teknolojinin yardımıyla dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğu ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerin bu kaynakları yeterince 

tükettiği de ortaya çıkan sonuçlardan birisidir. Bu konuda 1972 yılının Haziran ayında Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 

Konferansı sırasında gelişmiş ülkeler ile azgelişmiş ülkeler arasında kalkınma konusunda yoğun tartışmalar yaşanmıştır. 

Konferansın sonuç bildirgesinde, dünyanın belli bir taşıma kapasitesinin olduğu, kaynakların kullanımının nesiller arası 
adaleti gözetmesi gerektiği ve ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin çevreden bağımsız değerlendirilemeyeceği 
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vurgulanmaktadır. Bu bildirgeyle birlikte hâlihazırda geçerli olan kalkınma modellerinin sorgulandığı bir sürece girilmiştir 
(United Nations, 1972). 

1976 yılında Kanada’nın Vancouver kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Habitat Konferansında, devletlerle ilgili 
geliştirilen politikalarda ya da sorunların çözümünde yalnızca merkezi yönetimleri muhatap almanın gelinen noktada 

yetersiz kaldığının farkına varıldığı belirtilmiştir. Bu yeni durum, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin 

uluslararası düzeyde önemli yönetim ortakları olduğunun kabul edilmeye başlamasına neden olmuştur (Emrealp, 2005:14). 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Stockholm Konferansından sonra çevre ve kalkınma konularında gelinen noktanın 

değerlendirilmesi ve yeni stratejilerin geliştirilmesi için 1983 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. 
Komisyon çalışmaları sonucunda 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” adıyla bir rapor yayınlanmıştır. Bu raporda önce 

dünyanın geldiği son durumun değerlendirilmesi yapılarak, kalkınma modellerinde çevresel değerlerin ihmal 

edilemeyeceği, özellikle de kaynak kullanımı konusuna çok dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Ayrıca 

kalkınma modellerinde, daima ekonomik büyümeye odaklanarak sosyal problemlerin ihmal edildiği de vurgulanmıştır. 

Raporda kalkınma stratejisi olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramının ilk defa ayrıntılı olarak tanımı yapılmış ve bu 

model konusunda tüm dünya devletlerinin uzlaşması gerektiği vurgulanmıştır (Ortak Geleceğimiz, 1991:30; Emrealp, 
2005:14). 

Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı doğal kaynakların korunmasına odaklanırken, ekonomik malların yanında çevresel 

değerlerin kişi başına düşen tüketim potansiyeli olarak ölçülen refah düzeyinin, gelecek nesiller aleyhine bir kayıpla 

sonuçlanmaması gerektiği vurgulanmaktadır (Dağdemir, 2003:105). Sürdürülebilir kalkınma, uygulanan kalkınma 

modellerinin yarattığı dünya düzeninin insanlığın yararına olmadığı, izlenen politikalarla kaynakların tükendiği, bu 
kalkınma stratejilerinin, sonsuz bir ilerleme ve gelişmeyi hedefleyen insanlığın sonunu getirdiğinin kabulü üzerine inşa 

edilen bir kalkınma modelidir. Buna göre sürdürülebilir kalkınma, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını ellerinden almadan karşılamaktır (Ortak Geleceğimiz, 1987:31-2). Sürdürülebilir 

kalkınmanın tanımı iki temele dayanmaktadır: İlk olarak, ihtiyaç kavramı ve özellikle dünya üzerindeki yoksul kesimlerin 
temel gereksinimlerini karşılamak; ikincisi de, çevrenin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğine 

teknolojinin ve toplumsal örgütlenmenin getirdiği sınırlamalardır (Keleş vd., 2009:245). Sürdürülebilir kalkınma, herkesin 

temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve herkesin yaşam standardını yükseltmeyi vaat etmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir 

kalkınma bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Bu kavram, çevre, ekonomi ve toplum arasındaki ilişkilerin yeniden gözden 

geçirilmesini öngörmektedir (Saçlı, 2017:4). 

2.2.1. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 

Ortak Geleceğimiz raporu yayınlandıktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1989 yılında toplanarak “Çevre ve 

Kalkınma Konferansı” düzenlenmesi kararını almıştır. Haziran 1992 tarihinde yapılması kararlaştırılan kongrenin hazırlık 

aşamasında dahi derin görüş ayrılıklarının yaşandığı bilinmektedir. Özellikle de “Gündem 21” adıyla hazırlanacak olan 

küresel eylem planının içeriğinin hazırlanması sırasında tartışmalar çıkmıştır. Bu tartışmalar bugünkü gelişmişlik düzeyine 

ulaşmak için sadece kendi kaynaklarını değil tüm dünyanın kaynaklarını sınırsız ve sorumsuzca kullanan gelişmiş ülkelerle, 
hızlı ve plansız kentleşme sorunun altında ezilen ve gelişmek için kendi doğal kaynaklarını sınırsızmış gibi hızla tüketmeye 

devam eden gelişmekte olan ülkeler arasında “sürdürülebilir kalkınma” konusunda yaşanmıştır (Emrealp, 2005:14). Tüm 

bu tartışmalarla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefinin yaşama geçirilmesinin devletlerin önünde bulunan en uygun 

çözüm yolu olduğu anlayışıyla, mümkün olan en geniş katılımın sağlanması çabasıyla Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de 

Janeiro kentinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı toplanmıştır. “Yeryüzü Zirvesi” adıyla da anılan bu 

konferansın temel çıktısı olan “Gündem 21” başlıklı küresel eylem planı ile birlikte, “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” ile 

“İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” imzaya açılmıştır. Bağlayıcılığı olmayan “Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi 

Konusundaki İlkeler Bildirimi” ile birlikte “Çevre ve Gelişme Üzerine Rio Bildirgesi” kabul edilmiştir (Emrealp, 2005:15; 
Saçlı, 2009:289). 

Rio Zirvesi sadece “sürdürülebilir kalkınma” kavramını dünyanın gündemine yerleştirmekle kalmamış, aynı zamanda 

katılımcı mekanizmaların önce Birleşmiş Milletlerin sonra da tüm devletlerin gündemine girmesini sağlamıştır (Emrealp, 

2005:15). 

Bu çalışmanın konusu kalkınma ve yönetişim kavramları ile ilgili olduğu için bu konferansın Gündem 21 adlı temel çıktısı 

üzerinde durulacaktır. 

2.2.2. Gündem 21 

Rio Konferansının temel çıktısı olan Gündem 21, “insanlık tarihi bir dönüm noktasındadır” cümlesiyle başlar. Küresel 

eylem planı olarak kabul edilen bu planda, devletlerarasında ve devletlerin kendi içlerindeki eşitsizliklere, giderek tüm 

dünyada artan açlık, yoksulluk, işsizlik gibi sorunlarla birlikte üstesinden gelinemeyecek oranlara varan çevresel 

bozulmalara dikkat çekilmiştir. Ayrıca bu sorunların üstesinden gelebilmek, yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere de 

bırakabilmek için “küresel ortaklık” kavramı gündeme getirilmiştir. Gündem 21, bir yandan kabul edildiği 90’lı yılların 

sorunlarının üstesinden gelmek için mümkün olan çözümleri ortaya koyarken, diğer yandan da 21. yüzyılın olabilecek 

tehditlerine de projeksiyon yaparak, bir yandan da geleceğin sorunlarına çözümler üretebilmeyi hedeflemektedir. Ortaya 
koyduğu tüm çözümlerde gerçekleştirilecek küresel işbirliği ve uzlaşma, politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olarak 
değerlendirilmektedir. Gündem 21’in başarıyla uygulanmasının asıl sorumluluğunun hükümetlerde olacağı vurgulanmakla 
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birlikte, halkın ve hükümet-dışı örgütlerin de (sivil toplum kuruluşları ya da devlet-dışı örgütler) etkin bir şekilde 

katılımının önemli olduğu belirtilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın başlangıcı olduğu vurgulanan 

Gündem 21, kalkınma için özellikle kaynakların korunması, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin en üst 

düzeyde sağlanması, merkezi hükümetler ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin yerinden yönetim anlayışıyla 

güçlendirilmesi ve halkın etkin katılımının sağlanması temeline dayanmaktadır. Ayrıca tüm bunların gerçekleştirilebilmesi 

için gerekli olan finansman ile ekonomik ve teknik araçların tespit edilerek uygulamaya konulmasının önemle üzerinde 

durulmaktadır (Emrealp, 2005:16; United Nations, 1992). 

Gündem 21’de sıralanan sorunların büyük bölümü yerel düzeydeki olaylardan kaynaklandığı için, belirlenen hedeflere 

ulaşabilmenin yolunun yerel yönetimlerin katılımı ve işbirliğinden geçtiği Gündem 21’in “desteklenmesinde yerel 

yönetimlerin girişimleri” bölümünde belirtilmektedir. Bu bölümde kullanılan “Yerel Gündem 21” kavramı, yerel 

yönetimlerin önderliğinde, sivil toplum örgütlerinin ve diğer tüm ilgililerle birlikte kentlerinin sorunlarını ve önceliklerini 

tespit ederek kendi “21. Yüzyılın Yerel Gündemlerini” oluşturmaları karara bağlanmıştır. Ayrıca her yerel yönetimin, yerel 

kuruluşlar, özel sektör ve yöre halkıyla diyalog içinde kendi Yerel Gündem 21’lerini geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır 

(Emrealp, 2005:19; United Nations, 1992). Yerel Gündem 21 ile ilgili sürecin öncelikle sürdürülebilir yerel kalkınma 

sorunlarına yönelmesi gerekmektedir. Uzun dönemli stratejik planın hazırlanması ve yürürlüğe konulması üzerinde 

durulmaktadır. Özellikle çeşitli katılımcı mekanizmaları içeren ve kesinlikle yerel ortaklıklara dayalı “yönetişim” 

anlayışının hayata geçirilmesinin yerel kalkınmanın gerek ve yeter şartı olduğu vurgulanmaktadır (Emrealp, 2005:20). 

2.3. 1992 Yeryüzü Zirvesinden Sonraki Gelişmeler 

 1993 Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı 

 1994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı 

 1995 Kopenhag Sosyal Kalkınma Konferansı 

 1995 Pekin 4. Dünya Kadın Konferansı 

 1996 İstanbul Habitat II “Kent Zirvesi” 

 2000 New York Liderler Zirvesi 

 2002 Johannesburg “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”  (Emrealp, 2005:21) 

Bu toplantılardan başka günümüze kadar onlarca konferans, zirve ve toplantı düzenlenmiştir. Bundan başka kalkınma ve 

yönetişim konusunda hem Birleşmiş Milletler hem de Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütler tarafından 

düzenlenen tüm toplantılarda “küresel ortaklık” ilkesinden bahsedilmektedir. Böylece “iyi yönetişim” kavramının temelleri 

de sağlamlaştırılmış olmaktadır. Örneğin Habitat II “Kent Zirvesi”nin Gündeminde, “sürdürülebilir kalkınma” kavramının, 

insan haklarına saygılı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen ve demokratik yönetimlerle gerçekleştirilebileceği 
vurgulanmaktadır. Aslında 21. yüzyılın kavramı olan “yönetişim” ilkesinin temel özellikleri belirtilmektedir. Yine Binyıl 

Zirvesi’nin çıktısı olan Binyıl Kalkınma Hedeflerinde, “kalkınma için küresel ortaklığın geliştirilmesinden 

bahsedilmektedir. Aynı şekilde Johannesburg Konferansı “sürdürülebilir kalkınma” zirvesidir. Bu konferansın çıktısı olan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 madde halinde özetlenmiştir. Bu maddelerin her birinde aslında sürdürülebilirlik ve 

yönetişimden bahsedilmektedir. Son madde “Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını 

güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak” olarak yine altını çizerek sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim 
kavramı vurgulanmaktadır (UNDP, 2015). 

 

3. YÖNETİŞİM 

3.1. Yönetişim Kavramı 

Dünya Bankasının 1989 yılında hazırlanan Afrika’nın kalkınmasıyla ilgili raporunda yönetişim kavramı ilk kez 
kullanılmıştır. Raporda yönetişim, devlet sorunlarının çözümünde politik gücün kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır 

(World Bank, 1989a:60). 

Yönetişim kavramının sistemsel, siyasal ve yönetimsel olarak üç boyutundan söz edilmektedir. Sistemsel yönetişim, 

devletin klasik otoriter karar alma süreçleri ve resmi kurumsal yapı ile belirlenen hükümetten daha geniş bir kavramdır. 

Siyasal yönetişim, sadece devletin yönetimini ve şeklen demokratik yönetimini değil, vatandaşların mümkün olan her 

alanda ve her şekilde katılımını ifade etmektedir. Yönetimsel boyutta yönetişimden kastedilen ise, bağımsız, etkin, şeffaf ve 

denetlenebilen kamu hizmetidir (Leftwich’den akt.: Goymen, 2010:87-8). 

TESEV tarafından “Yönetişimin El Kitabı” adıyla yayınlanan kitapta, “Yönetişim nedir?” sorusuna, “Yönetişim birlikte 

yönetmek demektir” cevabı verilmektedir. Kamuda yönetişim, yönetim ve karar alma süreçlerinin tüm paydaşların katıldığı 

ve işbirliği içinde olduğu yönetim tarzıdır. Ayrıca bu tarz yönetimin, yöneticilerinin hesap verebilir, şeffaf, uzlaşmacı, etkin 

ve sorumlu bir yönetim anlayışı içerisinde davranmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla yönetişim, yalnızca 
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seçimler aracılığıyla seçilen kesimler tarafından değil, toplumun tüm kesimlerini temsil eden paydaşların katılımıyla 

birlikte yönetmek demektir (Toksöz, 2008:17). 

Devlet Planlama Teşkilatı, 9. Kalkınma Planı’nın “İyi Yönetişim” Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda yönetişim; 

“…merkezi otoritenin yukarıdan aşağıya doğru hakimiyetini esas alan klasik hiyerarşik yönetim anlayışı 

yerine tüm toplumsal aktörlerin karşılıklı işbirliği ve uzlaşmasına dayanan, katılımcılığı ve sivil toplum 

kuruluşlarını ön plana çıkaran, saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve yerindenliği 

esas alan bir anlayışı anlatmak için kullanılan bir kavramdır” (DPT, 2007:4).  

3.2. Yönetimden Yönetişime Doğru Değişim 

1990’lı yıllarda yönetim kavramının yanı sıra yönetişim kavramı da kullanılmaya başlandı. Yönetim kavramı, üç farklı 

faktöre dayanmaktadır. Yönetimin olabilmesi için önce bir topluluk olmak zorundadır. Sonra bu topluluğu idare edecek, 

kabul edilmiş bir siyasal güç olmalıdır. Daha sonra da bu topluluğun ortak bir amacının olması gerekmektedir. Ancak 
dünyada, çok büyük değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümlerin ne olduğu konusunda dört farklı görüş 

vardır. Bunlardan ilki, sanayi toplumundan bilgi toplumuna hatta bilişim toplumuna hızla geçişin yaşandığını ileri süren 

görüştür. İkincisi, fordist üretimden esnek üretim modeline geçişi ileri süren düşüncedir. Üçüncüsü, ulus devletten küresel 

devlete geçişi öne süren görüş ve dördüncüsü ise, modernist düşünceden post modernist düşünceye geçişi ileri süren 

görüştür. Dolayısıyla bu dört değişen durum, yönetim kavramının da aşınmasına ve dönüşmesine neden olmuştur (Tekeli, 
1996:4). Ancak değişen koşullar nedeniyle toplum-yönetim-birey ilişkileri de doğal olarak değişmiştir. Buna bağlı olarak, 

bireylere sadece temsili demokrasi ile seçimlerde oy kullanarak ait oldukları devletin yönetiminde söz sahibi olmak yeterli 

gelmiyor. Daha etkin rol almak istiyorlar. Dolayısıyla vatandaşlık kavramında da değişim yaşanmaktadır. Bireyler klasik 
vatandaşlık anlayışından çıkarak, yaşadığı toplumda çoklu iletişim ve ilişkilere sahip olmayı talep ediyorlar. Bu 

gelişmelerle birlikte, klasik siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlarda da değişimler meydana gelmektedir. Bu çerçevede 

yönetişim kavramı da, verimliliği azalan klasik yönetim yapılarının tek başlarına hareket etmeleri yerine, “birlikte 
düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu-özel işbirliğini (ortaklığını)” ifade etmektedir (Kooiman’dan akt.: 
Göymen, 2010:87). 

Özetle, bireylerin geniş iletişim ve ilişkiler ağını tercih etmesiyle birlikte, toplumdaki aktörleri aktive edebilen, 
yönlendiren, kaynakların kullanımını ve yönlendirilmesini kolaylaştıran yönetişim anlayışına geçilmektedir (Tekeli, 

1996:6). Böylece ortaya çıkan yeni işbölümünde de, bağımsız karar alabilen ve uygulayabilen, kendi ihtiyaçlarının ve 

önceliklerinin farkında olan, kendileriyle birlikte başkalarını da yönlendirebilen aktörlerin yani sivil toplum kuruluşlarının 

oldukça büyük yeri olacaktır (Göymen, 2010:88). 

3.3. Dünya Bankası ve Yönetişim 

1970’li yılların ortalarında başlayan sermayenin küreselleşmesi süreci halen devam etmektedir. Uluslararası sistem, eskiden 
var olan uluslararası kuruluşların yeniden düzenlenmesi ve yeni uluslararası organizasyonların kurulması ile 

küreselleşmenin kurumsal temelleri niteliğinde dönüşümlere uğramıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF- International 
Monetary Fund), Dünya Bankası (World Bank) gibi kuruluşların yanı sıra Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

(GATT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) gibi anlaşmalarda küreselleşmenin 

oluşumuna katkıda bulunmuşlardır (Eroğlu, 2002:26).          

Küreselleşmeyi liberalleşme ile birlikte değerlendiren uluslararası finans kuruluşları (IMF ve Dünya Bankası gibi 

kuruluşlar) gelişmekte olan ülkelere sağlayacakları mali destekleri uyum şartına bağlamaktadırlar. Küreselleşme sürecinde 
bu tür kuruluşların, özellikle 1980-1990 döneminde çok borçlu ülkelerin borçlarını indirmeleri ya da ertelemeleri 
konusunda, uluslararası sisteme açılmaları ve mali-ticari serbestleşmeyi gerçekleştirmelerini şart koşmaları, 

küreselleşmenin daha hızlı yayılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, küresel finans sistemini oluşturmak, azgelişmiş ülkelerden 

kaynak aktarımı yapmak ve bu tür ülkelerde kalkınmacı devleti ortadan kaldırmak bu tür kuruluşların yeni görevi olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelerin tamamına aynı tarz programı uygulatmaktadırlar. Örneğin, özelleştirme, bütçe disiplini, ticaretin 

serbestleştirilmesi, özerkleştirilen kamu kuruluşları bu koşullardan birkaç tanesidir (Eroğlu, 2002:27). 

Dünya Bankası’nın 1980’lerin sonlarında kullanmaya başladığı “iyi yönetişim” kavramı, gelişmekte olan ülkelerin borç 

alabilmeleri için yerine getirilmesi gereken koşulları tanımlamaktadır. Dünya Bankasının istediği “siyasal ve yasal 

reformları” yerine getirmezlerse ya borç verilmiyor ya da daha önce alınan borcu ödemeleri ertelenmiyor. Böyle 

uygulamalar nedeniyle, şeffaflık, katılım, hesap verme gibi demokratik kavramlarla sunulan yönetişime karşı duruş ortaya 

koyan iki düşünce vardır. Birincisi yönetişim aslında uluslararası sermayenin akışkanlığını güvence altına almak için 

gereken koşulların sağlanması için kullanılmaktadır. İkincisi ise sermayenin akışkanlığı ve genişlemesi için, artık bir 
devletin diğer devleti ekonomik ve idari anlamda bağımlı hale getirmesiyle değil, uluslararası kuruluşların programları, 

istediği koşullar, çeşitli yaptırımlarla gerçekleştirilmesi yoluna gidilmektedir (Çulha Zabcı, 2002:153).  

Aslında IMF ve Dünya Bankasının daha önceleri gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı kalkınma modellerini desteklemek 
işe yaramadığı gibi hem büyük borç krizlerine yol açmış hem de bu ülkelerde yoksulluk inanılmaz boyutlara ulaşmış, 

toplumsal hareketler meydana gelmeye başlamıştır. Dünya Bankasının uyguladığı politikalar sonucunda yükselen borçlar, 

işsizlik, yoksulluk ve gelir adaletsizliği gibi toplumsal sorunların artması, özellikle insan-merkezli kalkınma ya da 
sürdürülebilir kalkınma kavramlarını daha fazla kullanarak kalkınmanın toplumsal boyutuna vurgu yapmaya başlayan 
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Dünya Bankası’nın uyguladığı politikalardan kendince çıkardığı sonuç, ekonomik reformların siyasi reformlarla 

desteklenmesi gerektiğidir (Çulha Zabcı. 2002:156). Bunun sonucu olarak ortaya atılan “iyi yönetişim” kavramı Birleşmiş 

Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Avrupa Birliği gibi pek çok uluslararası kuruluşta geniş kabul görmüştür. 

Yönetişim kavramını ortaya atan kuruluş olarak Dünya Bankası’nın yönetişim anlayışı, öncelikle siyasal çoğulculuğu, 

hesap vermeyi ve hukuk devletini içermektedir. İlk zamanlar yönetişim kavramını kısaca, bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
kaynaklarını, kalkınma amacıyla yönetmek için iktidarı kullanma şekli olarak tanımlamaktaydı (World Bank, 1992:3). 
Dünya Bankasının 1997 raporunda, 1992 raporunda belirtilen şeffaflık, kamu sektörünün yönetimi, yasal reform, hesap 

verilebilirlik temaları yeniden ele alınmaktadır. Ayrıca yoksulluğu azaltan sürdürülebilir kalkınmanın 5 temel özelliğinden 

bahsedilmektedir (World Bank, 1997:41). Bunlar; 

 Hukuk temelli 

 Makroekonomik istikrarı sağlayacak uygun bir siyasi ortam 

 İnsanlara ve altyapıya yatırım 

 Savunmasızların korunması 

 Doğal çevrenin korunması 

Dolayısıyla 1997 raporuna göre Dünya Bankası’nın yönetişime yaklaşımı iki şekildedir. İlki, uluslararası sermayenin 

çıkarlarını gözetecek şekilde, yasal ve siyasal düzenlemelerin yerine getirilmesi yoluyla serbest piyasaya uygun demokrasi 

modeli yaratmaktır. İkincisi ise, yoksulluğun azaltılması ve çevrenin korunması konuları çerçevesinde yapısal reformlarda 
sosyal riskleri azaltma ve siyasal meşruluk altyapısının oluşturulmasıdır (Çulha Zabcı, 2002:162).  

Sonuçta dünyanın geldiği noktada günümüzün insanı, gelişen bilim ve teknolojinin de getirileriyle sıradan, yalnızca 

seçimlerde oy kullanılan demokrasi modelini reddeden ve alınan her türlü kararda söz sahibi olmak isteyen vatandaşlık 

modelini talep etmektedir. Yönetişim kavramının çok hızlı kabul görmesinin en önemli nedeni bu durum olmasına rağmen, 

Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların içinde olduğu ve bir takım dayatmalarla kabul ettirmeye çalıştığı bir kavram 

olarak, kapsamında her zaman bir soru işareti barındırmaktadır. 

3.3.1. Dünya Bankasının Yönetişim Anlayışındaki Değişim 

Dünya Bankasının desteklediği kalkınma modeli büyük başarısızlıklara uğradığı için özellikle yerelde çok fazla yoksulluk 
yaratıldığının farkına vararak yerel düzeyi önemsemek zorunda kalmışlardır. Bunun için Dünya Bankası 1980’li yılların 

başlarında, yapısal düzenlemeler çerçevesinde, özellikle sosyal risklerin azaltılmasıyla ilgili devlet dışı örgütlerle (NGOs - 
nongovernmental organizations) ya da başka bir deyişle sivil toplum kuruluşlarıyla “demokratik” bir yapılanma için 

işbirliği yapmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Dünya Bankasının sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri uluslararası, 

ulusal ve yerel düzeyde dikkat çekici bir şekilde artmıştır. Dünya Bankasının 1989’da sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili 
raporunda, etkin bir sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için, yerel ihtiyaçları tespit etme, yerel kaynakları belirleme 

ve katılımı artırmak amacıyla ilişkileri geliştirmenin önemi üzerinde durulmuştur (World Bank, 1989b:19-20). 

Dünya Bankasına göre, sivil toplum kuruluşlarının ulusal kalkınmadaki yeri iki noktada önemlidir. İlk olarak, sivil toplum 

kuruluşlarının ulusal kalkınmada en etkin olacağı yer “yerel düzey”dir. İkincisi ise, gelişmekte olan ülkelerde öne çıkarılan 

uluslararası sivil toplum kuruluşları değil ulusal sivil toplum kuruluşlarıdır (Cernea, 1988:2-4). Dolayısıyla Dünya 

Bankasının sivil toplum kuruluşlarından en üst düzeyde katılımı beklediği alanın “yerel düzey” olduğu söylenebilir. Bir 
açıdan Dünya Bankası yönetişim kavramının içeriğini genişleterek sivil toplum kuruluşlarını dâhil etmesiyle, “yerel 

düzey”den dünyanın her köşesinde, neler olup bittiğinden de haberinin olmasını sağlamaktadır. Özetle Dünya Bankası için 
yönetişim, kendisinden yardım isteyen devletlerde uygulayacağı politikalara, sivil toplum örgütleri aracılığıyla yerelden 

aldığı haberlere göre yön vermesi açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bu nedenle, hükümetlerden de bu kuruluşlarla 

“iyi ilişkiler” geliştirmelerini beklemektedir. 
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4. YEREL KALKINMA 

Yerel kalkınma, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal 

alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedefleyen bir kavramdır (Darıcı, 2007:215). 

Gündem 21 ve devamında Yerel Gündem 21, bu konuda rehber niteliğinde yol gösterici belgelerdir.  

Yerel kalkınma, insan odaklı, kalkınma modelinde mümkün olduğu kadar eşitlikçi ve kapsayıcı, ekonomik-sosyal-siyasal-
kültürel anlamda çok boyutlu ve tamamlayıcılık esaslı olmalıdır (Göymen, 2010:133). Yerel kalkınma için Yerel Gündem 

21 dışında UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Programı 
da önemli bir gelişmedir. Bu program, merkezi ve yerel yönetimlere yardımcı olmanın yanı sıra yerel aktörlerin kalkınma 

modellerinin kapasitelerini iyileştirme, şekillendirme ve karar vermede yerel katılımı artırma amacını taşımaktadır. Yerel 

kalkınma programı ile bireylerin katılımı ve yerel–ulusal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (UNITAR, 2009), 
(Eroğlu, 2010:46). Program aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için yönetişim kavramının 

gerek ve yeter koşul olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu program Yerel Gündem 21 ile birlikte yerel kalkınma için önemli bir 

kaynaktır. 

Yerel Kalkınmada genel olarak önerilen yaklaşımlar; 

 Yerel dinamikler harekete geçirilmeli, 

 Yönetişim olmazsa olmaz bir kavram, 

 Eşitsizliklerin ve yoksulluğun azaltılması için tüm kesimlerin desteği alınmalı, 

 Yerel sendikalar, kooperatifler gibi birlikler ekonomik ve teknik olarak desteklenmeli 

 Yerel sermaye canlandırılmalı 

 Kentsel gelişmeler dikkate alınmalı, 

 Mevcut işgücü tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılmalı ve işsizliğin önüne geçilmeli, 

 Altyapı yatırımlarının işgücü, üretim, gelir dağılımı gibi faktörler üzerinde çok etkilidir, 

 Yerel kalkınmanın başarısının asıl göstergesi yaşam kalitesindeki iyileşmelerdir, 

şeklinde özetlenebilir (Darıcı, 2007:220). 

 

5. YEREL YÖNETİŞİM 

Dünya Bankasının küresel sermayenin yararına bulduğu bir kavram olan yönetişimin içeriği, ilk tanımından zamanla 

önemli değişimler geçirerek günümüze gelmiştir. İlk önceleri Dünya Bankasının yönetişim kavramına yaklaşımı, küresel 

anlamda yönetişim, devletin yönetiminde yönetişim, hükümet etmede yönetişim olarak açıklanmaktaydı. Zaman içerisinde 

Dünya Bankası’nın programlarının başarısızlığı nedeniyle, sivil toplum kuruluşlarının katılımının önemi gündeme 

gelmiştir. Böylece tüm uluslararası kuruluşların gündeminde yer alan yönetişim kavramı gerçek anlamına kavuşmuştur. 
Özellikle Birleşmiş Milletler Rio Konferansının temel çıktısı Gündem 21 ve devamında Yerel Gündem 21’de de 

ayrıntılarıyla yerel kalkınma ve yerel yönetişim kavramlarının önemi üzerinde durulmaktadır. 

Yerel yönetişim kavramının temel boyutlarını Korel Göymen şu şekilde belirtmektedir (Göymen, 2010:131): 

 Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yeni işbölümü 

 Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve paydaşlar arasında işbölümü 

 Uluslararası bazı kavram ve değerlerin (küresel kamu mallarının) ulusal ve yerel düzeylere taşınması ve 

yaygınlaştırılması için hem uluslararası kuruluşlar, hem merkezi ve yerel yönetimler, hem de paydaşlar arasında 

işbirliği. 

Ayrıca Korel Göymen klasik yerel yönetim ile yerel yönetişim kavramlarının özelliklerini bir tabloyla açık bir şekilde 

anlatmaktadır (Göymen, 2010:131); 
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Tablo 1. Klasik Yerel Yönetim ve Yerel Yönetişim Karşılaştırması 

Klasik Yerel Yönetim Yerel Yönetişim 

Devlet odaklı Toplum odaklı 

Yönetim katmanları arasında hiyerarşik ilişki 
Eşitler arası, paydaşlar arası gönüllülük esasına dayalı 

işbirliği 

Emir kumanda zinciri, buyurma itaat etme ilişkisi 
Birlikte karar oluşturma, demokratik katılım, proje 

demokrasisi 

Merkeziyetçi Yerinden yönetimci 

Bizzat kendi yapan, doğrudan üreten 
Başkalarını (paydaşları) yapabilir kılan, onlara 

yönlendirici destek veren 

Genel kuralcı / Tek tipçi Farklılıklara, yerel önceliklere duyarlı 

Gizlilik eğilimli, sınırlı bilgi paylaşımı Saydam, bilgiyi erişilebilir kılan 

Genel üretim ve hizmet standartlarını katı, tepeden 

indirmeci belirleyen 
Hizmet tüketicisinin ve yurttaşın tercih ve önceliklerine 

duyarlı 

Şekilci ve genel denetim Çok yönlü yerel hesap verebilirlik 

Kaynak: Göymen, 2010:131. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

20. yüzyılın son yıllarında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle tartışmalara konu olan kalkınma modeli özünde, sonsuz ilerleme 

tutkusu ile tüm dünyanın kaynaklarını sınırsızmış gibi kullanmaktan dolayı dünyayı bazıları çözümsüz olan sorunlar yığını 

ile yüz yüze bırakmıştır. Bu sorunlar aynı zamanda küresel sermayenin serbest ve sorunsuzca dolaşımını sağlamak isteyen 

Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelere uyguladığı kalkınma modelinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Dünya 

Bankası’nın 1990’lı yılların başında kullanmaya başladığı yönetişim kavramı, tüm dünyada geniş kabul görmüştür. 

Zamanla içeriği genişleyen bu kavram, birlikte yönetimi sağlamak için vatandaş katılımını çok önemsemektedir. 

Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları çok fazla ön plana çıkmaktadır. Dünya Bankası bu durumu küresel sermayenin sorun 
yaşamaması adına çok önemsemektedir ve desteklediği projelerde beklentisi, projelere olan sivil toplum kuruluşu 

katılımının yüksek düzeyde olmasıdır. Özetle, Dünya Bankası’nın desteklediği kalkınma modeli büyük başarısızlıklara 

uğradığı için özellikle yerelde çok fazla yoksulluk yaratıldığının farkında olarak yerel düzeyi önemsemekte, sivil toplum 

kuruluşlarını yerel düzeyde projelerin neredeyse olmazsa olmazı olarak kabul etmektedir. Yönetişimin gerçek hedefi 

konusunda oldukça yoğun eleştirilerin yöneltildiği Dünya Bankası’nın çalışmalarına bakılınca çok da masum olmadığı fark 

edilmektedir. 

Filiz Çulha Zabcı’nın makalesine kısaca değinirsek; 

“Dünya Bankasının geliştirdiği yönetişim kavramına sivil toplum kuruluşlarının da dahil olmasıyla birlikte, 
aslında küresel dünya düzenine muhalif hareketleri de yapısal uyum programının bir parçası olan 

yoksulluğun ortadan kaldırılmasıyla ilgili politikalara dahil etmiş oluyor. Muhalefeti ortadan kaldırarak 

küresel sermayenin önündeki tüm engelleri de aşmış oluyor. Bu durum Dünya Bankası’nın sivil toplum 

kuruluşlarıyla kurduğu ilişkinin çok da iyi niyetli olmadığını, yönetişim kavramının “demokratik” 

özelliklerinin de Dünya Bankası açısından kullanıldığını göstermektedir (Çulha Zabcı, 2002)”. 

Türkiye Yerel Gündem 21 Programı El Kitabında; 

“Sürdürülebilir kalkınma kavramının demokrasi, insan hakları, katılımcılık, şeffaflık, etkinlik, hesap verme ve 

yerel yönetişimin diğer vazgeçilmez kavramlarıyla birlikte anlam kazanmasından hareketle, Yerel Gündem 

21’in şemsiyesi altındaki yerel eylem planlaması sürecinin aynı zamanda “yerel demokrasinin geliştirilmesi 

projesi” olduğu açıkça görülmektedir”, 

şeklinde sunulan yerel yönetişim ve yerel kalkınma, demokrasi ile özdeşleştirilmektedir. 
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Dünya Bankasının yönetişimden beklentisi küresel sermayeye hizmet eden, kapalı ekonomilerin kalmadığı, tamamıyla 

küreselleşmiş bir dünyayı çağrıştırıyor. Birleşmiş Milletlerin özellikle insan ve çevre ile ilgili kuruluşlarının ise 
yönetişimden beklentisi daha demokratik ve eşitlikçi bir dünyayı anlatıyor. 

Özetle, uluslararası kuruluşların rehberliğinde küresel sistemin önerdiği bir takım hatalı uygulamaların, ulusal ve yerel 
düzeyde önemli sorunlara neden olabildiğini geçmiş tecrübeler göstermektedir. Bu nedenle de yerelleşme konusu daha 
fazla gündeme gelmektedir. Günümüzde artık yerel olan daha fazla kabul görmektedir. Sonuçta bu çalışmada incelenen, 

kalkınmanın yerelde gerçekleşeceği ve bunun da mutlaka yerel yönetişimle, birlikte yönetmekle olabileceği 

vurgulanmaktadır. Ancak bu düşüncenin aksi düşüncede olan durumlar da vardır. Özellikle azgelişmiş ülkelerin ulusal 

devlet yapısı üzerinde önemli problemlere neden olacağı şüpheleri halen geçerliliğini korumaktadır. Kaldı ki günümüzde 

bu endişeleri haklı çıkaracak devletler düzeyinde pek çok sorun yaşanmaktadır. 

Sonuç olarak, tüm devletler vatandaşına daha iyi bir yaşam sunmak zorundadır. Devletlerin bu konudaki çabalarının 

karşılığında uluslararası kuruluşlardan, ulus devlet yapısına zarar verebilecek durumlarla karşılaşma riski her zaman 
bulunmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar 21. yüzyıl insanın talep ettiği şekilde yönetmenin riskleri olsa da, bunları bilerek 

ve farkındalıkla kalkınma çabalarını sürdürmek günümüz devletlerinin en önemli sorumluluğudur. 
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ÖZET 

Yerel yönetimlerin etkililiği, mevcut kaynakların doğru kullanılmasına, hizmet geliştirmeye ve 

çeşitlendirmeye, yenilikçi yönetim yaklaşımlarını uygulamalarına, sosyal-politik çevreyi oluşturan hizmetten 

yararlananların ihtiyaçlarına daha çok odaklanmalarına bağlıdır. Yerelde hizmet götürülen vatandaşların 

beklentileri ve baskıları, yerel yönetimlerin de vatandaş odaklılık yönünde hizmet etme taahhütleri, yerel 
yönetimlerin etkililiğinin incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı belediyeler özelinde yerel 

yönetimlerce sunulan hizmetlerin etkililik sorununu irdelemektir. Yerel hizmetlerin etkili sunulmaması hem 

ekonomik anlamda kaynak israfına hem de hizmet götürülen kesimin, yerel yönetimlere karşı güveninin 

azalmasına ve nihayeten toplumun desteğini kaybetmelerine neden olabilir. Bu nedenle kamu hizmetlerinin 
sunumunda kamu yararı dengesinin gözetilmesi beklenir. Bu çalışmada, belediyeler özelinde yerel 
yönetimlerin etkililiği ile verimlilik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik göstergeler bağıntısı incelenmekte, 

vatandaşın günlük hayat kalitesine etkisi değerlendirilmekte ve vatandaşların ihtiyaçları temelinde bazı 

göstergeler önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etkililik, Yerel Yönetim, Sosyo-politik Göstergeler, Ekonomik Göstergeler. 

 

ABSTRACT 

Effectiveness of local governments depends on some further requirements such as fostering public service 
diversity and improvement, implementing innovative practices in service delivery, focusing on the needs of 
beneficiaries. Increasing pressures and expectations of citizens, and local governments’ commitment to 

improve the user-oriented public service delivery has generated a demand for analyzing effectiveness. This 
study aims to examine the effectiveness of the services supplied by local governments in the case of 
municipalities. During service delivery process acting in an ineffective manner could lead to waste both 
available scarce resources and reduced trust towards local governments, in conclusion lose community 
support. Hence local public officials have an obligation to act in the public interest. In this study, we examine 
the relationship between local government effectiveness, productivity, socio-economic and socio-political 
indicators and assess the impact for citizen's daily life quality, and attempt to propose some related indicators 
to achieve local outcomes responsive to citizen needs. 

Key Words: Effectiveness, Local Government, Socio-Political Indicators, Economic Indicators. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler, vatandaşların güvenine sahip olmadan hayatta kalamaz, görevlerine devam edemezler. Bu nedenle 

algılanan imajları üzerinde doğrudan etkisi olacak bazı hizmetlere önem ve öncelik vermeleri gerekmektedir (Yang ve 
Holzer, 2006). Yerelde kamu hizmetlerinin kamu yararı dengesini gözetmesi beklenmekte ve bu doğrultuda yerel 

hizmetlerin, sadece ekonomik göstergelerle sınırlanmadan etkili bir şekilde sunulması gerekmektedir. Etkililik göz ardı 

edilerek sunulan hizmetlerin sağlayacağı sosyal faydadaki sınırlılıklar, paydaşlar açısından yerel yönetimlere karşı güvenin 
ve ihtiyaç duyulan vatandaş desteğinin azalmasına neden olabilecektir. Bu nedenle yerel yönetimlerin sundukları 

hizmetlerin etkililik sorunun irdelenmesi gerekmektedir. Etkililiğin neye göre ölçüldüğü ve hangi kriterler temelinde bu 

ölçümün gerçekleşmesi gerektiği konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bu çerçevede ele alınan çalışmanın amacı, belediyeler 
özelinde yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerin etkililik sorununu irdelemek, verimlilik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik 
göstergeler bağıntısını incelemek, vatandaşın günlük hayat kalitesine etkisini değerlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçları 

temelinde bazı göstergeleri ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle etkililik kavramı ile ölçümüne ilişkin genel sorunlara 
değinilecek ve ardından belediyelerin görevleri bağlamında etkililik göstergeleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

 

2. ETKİLİLİK VE ÖLÇÜM SORUNU 

Etkililiğin, daha ziyade etkinlik kavramı ile ilişkilendirildiği ve verimlilik temelinde açıklandığı söylenebilir. Kavuncubaşı 
(1995) tarafından ortaya konulan ayrıma göre etkinlik, işletmenin içyapısı ve işleyişi ile ilgili teknik ve ekonomik bir 

kavram olmasına karşı etkililik, beşerî öğeler ile ilişkili olup işletme dışı faktörlerin de etkisi altındadır. Etkililik, örgütlerin 

önceden tanımlanmış amaçlara ulaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonunda bu amaçlara ulaşma derecesini belirler 

(Arslan, 2002) ve genel olarak örgütün gerçekleştirmeyi amaçladıkları ile elde ettikleri arasında yapılan bir karşılaştırmanın 
ifadesi olarak değerlendirilebilir. Etkililik, etkinlik ve verimlilikten farklı olarak amaca ulaşmada kullanılan kaynaklara 

odaklanmaksızın, tümüyle elde edilen sonuçlara (outcome) ve sonuçların yararlılığına (kamu yararı) dönüktür.  

Farklı sektörlerce sunulan hizmetlerin etkililik göstergelerinin tespit edilmesinde bazı sorunlar bulunmaktadır. Örneğin 

sağlık sektöründe sunulan sağlık hizmetlerinin amacı daha çok ameliyat yapmak değil, toplumun sağlık statüsünde olumlu 

değişime neden olmak ve onu geliştirmektir. Bu gelişim ve değişimlerin ölçümü, her zaman mümkün olmadığından 

etkililik ölçümünde ölçüt olarak hizmet çıktıları kullanılmaktadır. Bununla beraber yerel yönetimlerde performans 

ölçümünün yordayıcıları bağlamında etkililiğin ortaya konduğu çalışmalar bulunmaktadır (Eliuz, 2014). Bu nedenle 

etkililik göstergeleri, performans göstergeleri bağlamında ele alınabilir. Performans göstergeleri, genellikle ne kadar 

iş/faaliyet yapıldığını ortaya koymakla birlikte işin ne kadar iyi yapıldığını göstermemekte yani o faaliyetin sonuçları 

hakkında fikir vermemektedir. Bazı çalışmalar (Moynihan, 2006; Perrin, 1998), performans yönetiminin doğru ve amaca 

uygun uygulanmadığı takdirde, amaçlara ulaşmak için kullanılan bir araç yerine amaç haline gelebileceğine işaret 

etmektedir. 

Kamuda performans belirleme çalışmalarının temelini oluşturan, Weberyan geleneksel bürokratik modelden pazar odaklı, 

etkinlik ve etkililik kaygılarının taşındığı bir modele dönüşüm, literatürde farklı isimler ile nitelenmektedir. Performans 

ölçümü, son yıllarda gerçekleşen idari reformların önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Fryer, Antony ve Ogden (2009), 
neyin ölçüleceğine, hangi aracın nasıl ve ne zaman ölçeceğini karar vermek, verileri yorumlamak, sonuçları iletmek olmak 

üzere performans ölçümünün dört yönüne dikkat çekmektedir. Birincisi, bir organizasyonun amaçlarına dayalı olarak ilgili 

performans ölçümleri geliştirmektir. İkinci yön, performansın nasıl ve ne zaman ölçüldüğü ile ilgilidir. Üçüncü özellik, 

performans verilerinin analizi yoluyla verilerinin yararlı bilgilere dönüştürülmesidir. Son husus, sonuçların performans 

ölçümünün etkinliğini arttıracak şekilde iç ve dış paydaşlara iletilmesidir. Hizmetin soyut, dayanıksız ve değişken 

olmasından dolayı kalitesinin ölçülmesi, ürün kalitesini ölçmeye nazaran daha zordur. Bu zorluklara karşı yerel 

yönetimlerin, hizmetten yararlananlar tarafından nasıl değerlendirildiğini bilmek ve onların beklentilerini daha iyi 

anlayabilmek amacıyla hizmet kalitesini ölçmeleri gerekmektedir. Sunulan hizmetten kalite beklentisi, bireysel farklılık 

gösterdiği için detaylı bir şekilde hizmetten yararlananların beklentilerini saptayabilmek, gerek zaman gerekse maddi 
açıdan zorluklar ortaya çıkarabileceği için SERVQUAL ve benzeri ölçekler geliştirilmiş (Yılmaz, 2007) olup bu sayede 
hizmetten faydalananların görüşleri ortaya konmaktadır. 
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3. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMİ BİRİMİ OLARAK BELEDİYELER VE BELEDİYELERİN 
GÖREVLERİ 

Belediyeler (büyükşehir belediyeleri dahil), il özel idareleri ve köyler olmak üzere Türkiye'de üç tür yerel yönetim birimi 
bulunmaktadır. İl özel idareleri, belediye ya da köy sınırları içerisinde yer almayan alanlarda görev yapmak üzere her ilde 

bir tane kurulan birimlerdir. Köyler, genellikle 2000'den az nüfusu içeren küçük yerleşimlerdir. Belediye, şehir sakinlerinin 

yerel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir yerel yönetim şekli olmakla birlikte Belediye Kanunu'na göre belediyeler, 

nüfusları ne olursa olsun il ve ilçe merkezlerinde ve nüfusu 5000'den fazla olan yerleşimlerde kurulmaktadır. Belediyeler, 

tüzel kişiliğe sahip idari ve mali yönden özerk birimlerdir. Karar verme organları, yerel seçimler yoluyla kendi yetki 

alanları içinde kendilerine tahsis edilen ortak yerel hizmetleri sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır. Belediye Kanunu'na 

göre belediyeler, şehir planlaması gibi yerel ve ortak hizmetler sağlayabilmekte, su ve kanalizasyon sistemleri, ulaştırma, 

çevre sağlığı, katı atık, itfaiye, acil yardım, şehir trafiği, ormancılık, parklar ve rekreasyon, konut, kültür ve sanat, turizm, 

sosyal hizmetler, kadın ve çocuk barınma evleri kurma hizmetleri verebilmekte ve ayrıca diğer kamu kurumlarının 

sorumluluk alanlarında olmayan görevleri de yerine getirebilmektedirler.  

Yerel yönetimler, kamu yönetimi içinde halka en yakın olan ve politikalarıyla halkın gündelik yaşamı üzerinde doğrudan 
etkide bulunan önemli bir yönetsel birimdir. Bu bağlamda yerel yönetimler gerek demokrasi anlayışının yerleşmesi 

açısından gerek de yerel hizmetlerin verimlilik ve etkinliğinin sağlanması açısından oldukça önemli kurumsal yapılar 
(Eryılmaz, 1994) olup halkın ihtiyaçlarını karşılayabildiği ve bir anlamda vatandaş memnuniyetini artırabildiği oranda 

kuruluş amacını ve temel fonksiyonunu yerine getirmiş olacaktır (Duman ve Yüksel, 2008). Yerel yönetimlerin kendilerine 
verilen görevleri zamanında ve vatandaşı temel alarak yapmaları öncesinde vatandaşların istek ve beklentilerini doğru tespit 

etmeleri beklenmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerin yerine getirilmesinde vatandaşların 

ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve memnuniyetinin ne derece sağlanabildiğinin belirlenmesi, sorunlu alanlarda düzeltici 

faaliyetlerin belirlenerek uygulanması yoluyla vatandaş odaklı kamu hizmeti sunulması önemlidir.  

Kamu hizmetlerinin yerel düzeyde sunumunda ön planda olan kuruluşlar, belediyelerdir. Hizmet verdiği nüfus ve hizmet 

çeşitliliği açısından en kapsamlı olarak değerlendirilebilecek yerel yönetim birimi olan belediyelere yürütülmek üzere 

verilen görevler, Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin a ve b bentlerinde sıralanmıştır. Belediyeler, kanalizasyon ve alt 
yapı, park, bina, yol, sosyal tesis, ulaşım hizmetleri, imar ve fen işleri, çevre koruma ve temizlik, itfaiye, sosyal hizmetler, 
sosyo-kültürel hizmetler, gıda işletmeleri gibi bazı işletmelerin denetimi gibi yerel hizmetleri sunmaktadırlar. Kanuna göre 

sunulacak hizmetler aşağıda sıralanmış olup bu hizmetlerin, mahalli müşterek nitelik taşımaları gerekmektedir: 

“a)  İmar, su ve kanali asyon, ula ım  ibi kentsel alt yapı  coğra   ve kent bil i sistemleri  çevre ve çevre 
sağlığı, temi lik ve katı atık   abıta, it aiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans   ehir içi tra ik  de in ve 

me arlıklar  ağaçlandırma, park ve ye il alanlar  konut  kültür ve sanat, turi m ve tanıtım,  ençlik ve 

spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları  sosyal hi met ve yardım, nik h, meslek ve beceri 

ka andırma  ekonomi ve ticaretin  eli tirilmesi hi metlerini yapar veya yaptırır. Büyük ehir 
belediyeleri ile nü usu 100.000’in ü erindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak 

 orundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hi met önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve 

çocuklar için konukevleri açabilirler.  

b)    Devlete ait her derecedeki okul binalarının in aatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, 
her türlü  araç ,  ereç  ve mal eme ihtiyaçlarını kar ılayabilir  sağlıkla il ili her türlü tesisi açabilir ve 

i letebilir  mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir  kültür ve tabiat varlıkları ile tarih  dokunun 

ve kent tarihi bakımından önem ta ıyan mek nların ve i levlerinin korunmasını sağlayabilir  bu amaçla 

bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uy un olarak yeniden in a 

edebilir.  erektiğinde, sporu te vik etmek amacıyla  ençlere spor mal emesi verir, amatör spor 

kulüplerine ayni ve nakd  yardım yapar ve  erekli desteği sağlar, her türlü amatör spor kar ıla maları 

dü enler, yurt içi ve yurt dı ı müsabakalarda üstün ba arı  österen veya derece alan öğrencilere, 
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.  ıda 

bankacılığı yapabilir”. 
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4. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER 

Kentlerde nüfus yoğunluğunun artması, hizmet üretim ve dağıtımının kent düzeyinde yerel yönetimler tarafından yerine 

getirilmesini gerekli kıldığı gibi, aynı zamanda yeni sorunları ve hizmet alanlarını gündeme getirmekte ve yerel 
yönetimlerin iş yükünü artırmaktadır.  Altyapı sorunları, çevre kirliliği ve temizliği, sağlıklı barınma mekanları oluşturma, 

sosyal hizmetler, suç oranlarında artış sosyal uyumsuzluk, sağlıklı içme suyu (Yüksel, Bakırcı, Kutlar, 2011), yaşlı nüfusun 

artması, iç ve dış göç gibi konular ve sorunlar, çözüm bulunması gereken hizmet alanları olarak başta gelmektedir. 

Literatürde halkın yerel yönetimlerden beklentilerini belirlemeye yönelik birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Ardıç, 

Yüksel ve Çevik, 2004; Duman ve Yüksel, 2008; Yücel, Yücel ve Atlı, 2012; Göküş ve Alptürker, 2011; Göküş ve 

Karayıldırım, 2012; Taşçı, 2014). Turan ve Songur (2017) tarafından yapılan araştırmada, Ankara ili Şereflikoçhisar 
ilçesinde yaşayan halkın genel hizmet beklentilerinin, uzun yıllar içme suyu sorununun çözülmesine ilişkin olduğunu 
ortaya koymuştur. Bir diğer hizmet talebinin ise yol yapım hizmetine yönelik olmasıdır. Hizmet ihtiyacı, ilçe halkının 

büyük bir çoğunluğunun nakliyecilik mesleğini yürütüyor olmasından dolayı nakliye tırlarının yolları bozması nedeniyle 

oluşmaktadır. Diğerlerine göre daha az önemsenen hizmetin ise belediye hizmet binalarının dış görünüşü olduğu ifade 

edilmektedir. En azdan en önemliye doğru sıralandığında en fazla önemsenen beş hizmetin, ilaçlama hizmetleri, aydınlatma 

hizmetleri, temizlik hizmetleri, katı atıkların toplanması ve tahliyesi hizmetleri ile şebeke suyu ve kanalizasyon 

hizmetlerine yönelik olduğu bulunmuştur. Belediyeden önemsenerek beklenen diğer bazı hizmetlerin ise; “belediyenin 
vatandaşa yardımcı olma isteği, belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini her şeyin üstünde tutması, belediye 

çalışanlarının sunulan hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vermesi, sosyal yardım hizmetleri (barınma, yiyecek, giyim, para 

yardımları vb.), yaşlı sağlığı ve huzurevi hizmetleri, çocuk bakım ve kreş hizmetleri, yol yapım ve bakım hizmetleri, yeşil 
alanlar ve park yapımı, bakım ve onarımı hizmetleri, ağaçlandırma hizmetleri, şehirlerarası ulaşım hizmetleri (otogar) ve 
şehir içi ulaşım hizmetleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aslan ve Uluocak (2012) tarafından Çanakkale ilinde yapılan 

araştırmada, vatandaşların belediye hizmetlerinden beklentilerinin kentsel altyapı, toplu taşıma ve engelliler ile toplum 
merkezlerine yönelik faaliyetlere odaklandığı tespit edilmiştir. Özdemir ve Zeren (2017) tarafından yapılan çalışmada, 
vatandaşların %75,5’inin yerel yönetimlerden beklentisinin altyapı hizmetlerinin sağlanması olduğu bulunmuştur. 
Bölükbaşı ve Yıldırtan (2010) tarafından yapılan yerel halkın belediyelerden beklentilerinin Maslow’un İhtiyaçlar 
Hiyerarşisine göre sınıflandırıldığı çalışmada, vatandaşların ihtiyaçlar hiyerarşisinin; 

1. Temel altyapı hizmetleri, yol, su, kanal, temizlik, çevre düzenlemeleri, enerji vb.,  

2. Konut ve çevre, genel güvenlik, çevre düzenlemeleri, yaşanılabilir bir çevre anlayışı,  

3. Sosyal donatı ihtiyaçları, park, eğlendinlen alanları, kültür-sanat hizmetleri vb.,  

4. Toplumsal uzlaşma, sosyal yardımlaşma, eğitim vb.,  

5. Kent bilincinin gelişmesi şeklinde sıralandığı görülmektedir. 

Bölükbaşı ve Yıldırtan’a (2010) göre bu beklentilerin karşılanması yerel halkın belediyeye yönelik memnuniyetlerini 
arttıracak ve bu doğrultuda hizmetlerin sunulması verimliliği ve etkinliği artıracaktır.  

Etöz vd. (2016) tarafından Alanya’da yapılan araştırmada, katılımcıların %88,8’i belediyelerden iletişime yönelik ve 
%50,8’inin ise hızlı ve etkin hizmet anlayışı beklentisi içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yerel halkın en çok hizmet 
beklediği konunun çevre temizliği olduğu, sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile belediyeden katı atık yönetimi, geri 
dönüşüm ve altyapı konularında fiziki hizmet beklendiği ifade edilmektedir. Duman ve Yüksel (2008) tarafından Mersin 

ilinde yapılan araştırmada, vatandaşların çöp toplama hizmeti ve içme suyu altyapı yatırımları dışında kalan hizmetlere 

yönelik beklentilerinin olduğu ortaya konmuştur.  

Akyıldız (2012) tarafından Uşak ilinde yapılan araştırmada, vatandaşın en az memnuniyet duyduğu hizmetlerin yol, asfalt, 

kaldırım yapımı, geri dönüşüm hizmetleri ve imar hizmetleri olduğu, en memnun kaldığı hizmetlerin ise sosyal yardım 

hizmetleri olduğu; ihtiyacın fazla olduğu konuların ise altyapı, su ve çevre kirliliği yönelik hizmetlerinden oluştuğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Vatandaşların belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeyi hizmetlere göre göre en 

memnun olunan hizmetten en az memnuniyet duyulan hizmete göre şu şekilde sıralanmıştır; park/bahçe ve ağaçlandırma 

hizmetleri, cadde-sokak temizliği hizmetleri, sokak aydınlatması ve ışıklandırma hizmetleri, tarihi yapıları bakım ve 

koruma hizmetleri, gürültü ve görüntü kirliliğini engelleme hizmetleri, imar/iskan/ruhsat hizmetleri, yol/kaldırım yapım ve 

bakım hizmetleri, altyapı hizmetleri, belediyenin halkı bilgilendirmesi hizmetleri. 

Hizmet kalitesinin ve sunulan hizmetlerin etkiliğinin göstergesi olarak hizmetten yararlananların memnuniyet 

durumlarından faydalanabileceği söylenebilir. Hizmet kalitesi kavramını, alıcının gereksinimi ve beklentileri, bunların 

doğrultusunda hizmette olması gereken özellikler, hizmetin bu özellikler ve niteliklere sahip olma derecesi (Esin, 2002) 

olarak tanımlamak mümkündür. Yerel yönetimlerin vatandaşlara yönelik hizmet sunma görevi yanında yerine getirdiği 

faaliyetlere yönelik hizmetten yararlananlara bilgi verme görevi de bulunmaktadır. Aslan ve Uluocak (2012) tarafından 

yapılan araştırmada, vatandaşların %74,6’sının belediye faaliyetlerinden yeteri kadar haberdar olmadığı ortaya 

konulmaktadır. 
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5. YEREL HİZMETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Kentlerin daha sürdürülebilir olması için, çeşitli klasik okumalara bakıldığında, yapılı çevre (Tekeli ve Ataöv, 2017), arazi 
kullanım planlaması, kentsel tasarım,  ulaşım, ekolojik ıslah (restoration), ekonomik kalkınma, kaynak kullanımı, varlık 

(equity) planlaması, gerçek dünyada sürdürülebilir kent planlaması örnek olayları gibi kuramsal, uygulamalı çalışmalar, 

vizyon, belirgin ve erişilebilir kaynaklar, gibi başlıklara; öğrenciler, mesleki uzmanlar ve kentsel çevrenin geleceğine ilgi  
duyan vatandaşlar açısından değinen örnekler gözden geçirilebilir (Wheeler ve Beatley, 2004). Kamu yönetimi, toplum ve 

bölge planlaması ve tasarım ile mimari bölümlerinin akademik iş birliği gerekebilir. 

Barınma, ulaşım, çalışma ve boş zamanları değerlendirme gibi dört işlevi olabildiğince yerine getirebilen dünya kentlerinin, 

sürdürülebilirliğin kapasitelerini üst sınırlara taşımalarının yanında sürdürülebilir kent niteliğine sahip olabilmek amacıyla 

ekonomik, ekolojik ve toplumsal alanlarda dönüşüm, değişim ve kalkınma sağlanmaktadır. Dünya kentlerine yönelik 

oluşturulan sürdürülebilirlik karneleri (Arcadis, 2016) incelendiğinde, insan başlığı altında demografik (üretim çağındaki 

nüfus, işgücüne bağımlılık oranı, yaşlı nüfus gibi), eğitim, gelir eşitsizliği, iş-yaşam dengesi, suç, sağlık, pahalılık 

bileşenlerinin; çevre başlığı altında çevresel riskler, enerji (kişi başına enerji kullanımı ile GSYİH’nın her bir dolarını 

üretmek için tüketilen enerji miktarı gibi), yeşil alanlar, hava kirliliği, sera gazı emisyon düzeyi, atık yönetimi, içme suyu 

ve sanitasyon bileşenlerinin; ekonomi başlığı altında ise ulaşım altyapısı, ekonomik kalkınma ve refah (kişi başına düşen 

GSYİH), iş kurabilme kolaylığı (bir işe başlamak için kaç gün ve hangi prosedürlerin gerektiği, sınır ötesi ticaret kolaylığı 

ile bankalardan kredi alma kolaylığı gibi), turizm, diğer dünya kentleri ile arasındaki ekonomik ve ticari bağlantı düzeyi, 

istihdam oranı gibi bileşenlerin kriter olarak kullanılarak belirlenmiş bazı kentlere puan verildiği görülmektedir. 100 şehir 

seçilerek Tablo 1’de yer alan başlıklarda gösterge tanımında yer alan kriterler kullanılarak şehirlere puan verilmiş ve 

sürdürülebilir kentlerin sıralaması yapılmıştır. Tüm boyutlar bakımından toplam indeks sıralamasında Zürih (İsviçre), 

Singapur (Singapur), Stokholm (İsveç), Viyana (Avusturya) ve Londra (İngiltere)’nın ilk beşte, Cape Town (Güney 

Afrika), Manila (Filipinler), Yeni Delhi (Hindistan), Kahire (Mısır) ve Kolkata (Kalküta- Hindistan) ise son beşte yer aldığı 

listede, İstanbul 77. sırada yer almaktadır. İnsan alt başlığında yer alan göstergeler bakımından ilk beşte Seul (G. Kore), 

Roterdam (Hollanda), Hamburg (Almanya), Viyana (Avusturya) ve Berlin (Almanya)’in ve İstanbul’un 90. sırada yer 

aldığı listede, son beşte Meksiko City (Meksika), Sao Paulo (Brezilya), Nairobi (Kenya), Johannesburg (Güney Afrika) ve 
Cape Town (Güney Afrika) yer almaktadır. Çevre boyutu bakımından alınan puanlar sıralandığında ise Zürih (İsviçre), 

Stokholm (İsveç), Cenova (İtalya), Viyana (Avusturya) ve Frankfurt (Almanya)’un ilk beşte, Abu Dabi (Birleşik Arap 

Emirlikleri), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Pekin (Çin), Doha (Katar) ve Kolkata (Hindistan)’nın son beşte yer aldığı 

listede, İstanbul 74. sırada yer almaktadır. Ekonomi boyutu bakımından yapılan sıralamanın ilk beşinde Singapur 
(Singapur), Hong Kong (Çin), Londra (İngiltere), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), ve Zürih (İsviçre) yer alırken Yeni 

Delhi (Hindistan), Amman (Ürdün), Kahire (Mısır), Bengaluru (Hindistan) ve Kolkata (Hindistan) ise son beşte yer 

almakta olup İstanbul 75. sıradadır. 

Tablo 1: Sürdürülebilir Şehirler İndeksinde Kullanılan Göstergeler 

GÖSTERGE ADI GÖSTERGE TANIMI BAŞLIK 

Eğitim 

 Okuryazarlık oranı 

 Üniversite sıralamaları 

 Yükseköğretim görenlerin toplam nüfus içindeki oranı 

İnsan 

Sağlık 
 Doğuşta yaşam beklentisi 

 Obezite oranı 
İnsan 

Demografi  Bağımlı nüfus oranı İnsan 

Gelir eşitsizliği  Gini katsayısı İnsan 

Pahalılık 
 Tüketici fiyatları endeksi 

 Emlak fiyatları 
İnsan 

İş-yaşam dengesi  Yıllık ortalama çalışma saatleri İnsan 

Suç  Cinayet oranı İnsan 

Çevresel riskler  Doğal afet maruziyeti Çevre 
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Kaynak: Sürdürülebilir Şehirler İndeksi, Arcadis, 2016. 

Siemens, 16 nicel (kişi başına CO2 emisyonu, kişi başına su tüketimi, geri dönüşüm oranları ve hava kirletici 

konsantrasyonları gibi) ve 14 nitel (şehrin daha fazla yenilenebilir enerji, trafik tıkanıklığı azaltma politikaları ve hava 

kalitesi kodları tedarik etme konusundaki taahhüdü gibi) göstergeyi kullanarak Yeşil Kent İndeksi oluşturmuş ve tüm 

kıtalardan 130 farklı şehri dahil ederek genel indeks ile farklı alt bileşenler bakımından sıralamalar ve şehirler arası 

karşılaştırmalar yapmıştır. İndeks kriterleri ve göstergeleri, Avrupa için CO2 (CO2 emisyonu ve yoğunluğu, CO2 azaltma 
stratejileri) enerji (enerji tüketimi, enerji yoğunluğu, yenilenebilir enerji tüketimi, temiz ve etkili enerji politikaları), binalar 
(ikamet amacıyla kullanılan binaların enerji kullanım düzeyleri, binalarda enerji verimliliği standartları, binalarda enerji 
verimliliği teşvik uygulamaları), ulaşım (motorlu araç dışı taşımacılığın kullanım düzeyi, yeşil ulaşımın teşvik edilmesi, 

trafik azaltma uygulamaları), su (su tüketimi, sistem sızıntıları, atık su arıtma sistemleri, su verimliliği uygulamaları), atık 
yönetimi ve arazi kullanımı (belediye atık üretimi, atıkların geri dönüşümü, atık azaltma politikaları, yeşil arazi kullanım 

politikaları), hava kalitesi (günlük nitrojen dioksit düzeyi, günlük sülfür dioksit düzeyi, günlük tespit edilen partikül madde 
seviyesi, temiz hava politikası) ve çevre yönetimini (yeşil eylem planı, yeşil politika uygulamalarına kamunun katılımı, 

yeşil yönetimi) kapsamaktadır.  

Toplu taşıma araçlarına ortalama 350 metre mesafede yaşanan ve nüfusun yarısı bisiklet kullanan Kopenhag (Danimarka), 
Avrupa Yeşil Şehirler İndeksi (2009) sıralamasında genel sonuçlar itibariyle 87,31 puan ile birinci sırada yer alırken 

İstanbul (Türkiye) 45,20 puan ile Avrupa şehirleri indeksinde 25. sırada bulunmaktadır. Yeşil kentsel alanların artmasının 

sürdürülebilirliğe katkısı olduğu gibi sağlığa da önemli etkileri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, küresel ölümlerin 

%3,3'ünün kentlerdeki rekreasyon alanlarına erişim eksikliğine bağlı fiziksel hareketsizlik kaynaklı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bunun yanında kentlerdeki sağlık risklerinin iklim, hava kirliliği, barınma, sağlıksız beslenme, sağlıksız içme 

suyu, çevre temizliğinin yetersizliği ve kötü atık yönetiminden kaynaklandığı belirtilmektedir. 

 

Yeşil alanlar  Yeşil alanların toplam şehir alanına oranı Çevre 

Enerji 

 Enerji kullanımı 

 Yenilenebilir enerji kullanımı 

 $ bazında GSYİH başına enerji tüketimi 

Çevre 

Hava kirliliği  Ortalama kirletici seviyesi Çevre 

Sera gazı emisyonu  Metrik tonlardaki emisyonlar (kişi başına) Çevre 

Atık yönetimi  Katı atık yönetimi (toplanan çöplerin geri dönüştürülme düzeyi) Çevre 

İçme suyu ve sanitasyon 

 Atık su arıtım oranı 

 İçme suyuna erişim (hanelerin % 'si) 

 İyileştirilmiş sanitasyona erişim (hanelerin% 'si) 

Çevre 

Ulaşım altyapısı 

 Trafik yoğunluğu 

 Demiryolu altyapısı 

 Havaalanı memnuniyeti 

Ekonomi 

Ekonomik kalkınma  Kişi başına GSYİH Ekonomi 

  İş yapma kolaylığı endeksi Ekonomi 

Turizm  Uluslararası ziyaretçi başına yıllık, mutlak ve kişi başına gelir Ekonomi 

Bağlantı 

 Mobil bağlantı 

 Yüksek hızda internet erişimi 

 Diğer dünya kentleri ile arasındaki ekonomik ve ticari bağlantı 

düzeyi 

Ekonomi 

İstihdam  Çalışan sayısı, şehir nüfusunun % 'si Ekonomi 
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SONUÇ 

Yerel yönetimlerin etkililiği incelenirken öncelikle göstergelerin belirlenmesi gerekmektedir. Göstergeler belirlenirken 

yerel yönetimlerin bulunduğu coğrafi bölge, hizmet sunulan nüfus, üretim çağındaki nüfus, istihdam düzeyi, yaşlı ve çocuk 

oranı, işsizlik oranı, ne eğitimde ne istihdamda olan nüfus, ihtiyaç duyulan sektör, alan ve işyerleri için gerekli meslek 

kazandırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yararlanan sayısı, eğitim düzeyi, kreş ve yararlanan sayısı, yaşlı merkezleri ile 

yararlanan sayısı, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, engelliler için merkezler ve yararlanan sayısı, iç ve dış göç oranı, 

kadın, çocuk, engelli ve göçmenler için sosyal hizmet merkezleri ve yararlanan sayısı, şehir içi toplu ulaşım araçları, 

çeşitliliği ve yararlanan sayısı, spor alanlarının sayısı ve çeşitliliği, atık yönetimi merkezleri, çeşitliliği ve sayısı, geri 

dönüşümü gerçekleştirilen atık miktarı, sağlık kurumlarından teslim alınan tıbbi atık miktarı, arıtılan atık su miktarı, 

hastane ve evsel atık suların birbirine karıştırılmadan arıtılıp arıtılmadığı ve miktarı, imar ve işyeri açma ruhsat sayısı, 

finansal göstergeler, yerel yönetimlerde görev yapan personelin eğitim altyapısı ve iş tecrübesi, akıllı kent uygulamaları ile 

coğrafi ve kent bilgi sistemi alt yapısı,  okul binası onarım ve inşaat sayısı, tarihi ve kültürel varlıklar ile bunların aslının 

korunarak bakım onarım durumu dikkate alınmalıdır. Yerel yönetimlerin, topluma en yakın hizmet birimleri olarak hizmet 

üretirken mevcut kaynakları doğru kullanmaları, sundukları hizmetleri geliştirip çeşitlendirmeleri, yenilikçi yönetim 

anlayışıyla hizmetten yararlananların ihtiyaç, istek ve beklentilerine odaklanmaları ve böylece etkili hizmet sunumu 

sağlayarak kamu yararının maksimize edilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. 
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ÖZET 

Türk kamu bürokrasisi uzun yıllar geleneksel kamu yönetimi anlayışının etkisinde kalmıştır. Geleneksel 

yönetimin hızla değişen ekonomik, toplumsal ve siyasal etkenlere karşı ayak uyduramaması nedeniyle Türk 
kamu bürokrasisi yönetiminde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. Geleneksel yönetim anlayışının 

eksikliklerini gidermek ve aksayan yönlerini düzeltmek amacıyla geleneksel yönetim anlayışına bir tepki 

olarak yeni kamu işletmeciliği anlayışı ortaya çıkmıştır. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı 1980’li yıllardan 

itibaren uygulanmaya başlamış ve bu anlayış bütün ülkeleri olduğu gibi Türk bürokrasisini de etkilemiştir. 

Bildirinin ana konusu olan personel reform sürecinde ortaya çıkan istihdam şekilleri de işletmecilik 

anlayışıyla birlikte değişmiştir. Kamuda yaşanan siyasallaşma, kayırmacılık, yolsuzluk ve rüşvet gibi etkenler 

istihdam şekillerinin oluşması sürecini büyük ölçüde etkilemiştir. Bildirinin amacı, Türk kamu bürokrasisinde 

geleneksel yönetim anlayışından işletmecilik anlayışına geçiş sürecini, bu süreçte işletmecilik anlayışının 

Türk kamu bürokrasisine etkilerini, işletmecilik anlayışıyla birlikte kamu personel sürecinde yeniden 

yapılanma gerektiren sebepleri ve bütün bunların sonucunda da yeni kamu işletmeciliği anlayışının personel 

istihdam şekillerine yapmış olduğu etkileri incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Yönetim Anlayışı, İşletmeci Yönetim Anlayışı, Türk Bürokrasisi, Kamu 

Personeli. 

 

ABSTRACT 

Turkish public bureaucracy has been under the influence of traditional public administration for many years. 
The need for a change in the management of Turkish public bureaucracy has arisen due to the fact that the 
traditional administration can not keep up with the rapidly changing economic, social and political factors. A 
new understanding of public administration emerged as a reaction to the traditional management approach in 
order to overcome the shortcomings of the traditional management approach and correct its defective aspects. 
The new concept of public administration began to be implemented from the 1980s onwards, and this 
understanding influenced the Turkish bureaucracy as well as all countries. 

The subject of this research; the change of employment patterns emerging in the personnel reform process 
along with the understanding of business. Factors such as politics, favoritism, corruption and bribery in the 
public have greatly affected the process of the formation of employment patterns. The aim of this research is 
to investigate the transition process from the traditional management approach to the management approach 
in the Turkish public bureaucracy, the effects of the understanding of management on the Turkish public 
bureaucracy in this process, the reasons for restructuring in the public personnel process along with the 
understanding of the business and all the consequences of this in the way of the new public management 
approach. 

Key Words: Traditional Management Approach, Operator Management Approach, Turkish Bureaucracy, 
Public Personnel 
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1. GİRİŞ 

Türk kamu bürokrasisi uzun yıllar geleneksel kamu yönetimi anlayışının etkisine maruz kalmıştır. Geleneksel yönetim 

anlayışı Frederick Taylor, Wodroow Wilson gibi düşünürlerden etkilenmiş ama esas olarak Max Weber’in bürokrasi 

teorisine göre örgütlenmişlerdir. Weber’in bürokrasi anlayışı katı bir hiyerarşiye, merkeziyetçiliğe, kamusal mal ve 

hizmetlerinin üretiminde doğrudan devlet elinin olmasına ve kırtasiyeciliğe dayanmaktadır. Türk kamu bürokrasisi de 

geleneksel yönetimin etkisinde kalarak uzun yıllar aşırı merkeziyetçi ve kırtasiyeci bir niteliğe bürünmüştür. 

Geleneksel yönetimin hızla değişen ekonomik, toplumsal ve siyasal etkenlere karşı ayak uyduramaması nedeniyle 

yönetimde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. Geleneksel yönetim anlayışının eksikliklerini gidermek ve aksayan 

yönlerini düzeltmek amacıyla bir tepki olarak Yeni kamu işletmeciliği anlayışı ortaya çıkmıştır. Yeni kamu işletmeciliği 

anlayışı 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlamış ve bu anlayış bütün ülkeleri olduğu gibi Türk bürokrasisini de 

etkilemiştir.  

Geleneksel yönetimden işletmecilik anlayışına geçiş sürecinde birçok faktör etkili olmuştur. Bunlardan en önemlisi 

küreselleşen dünya ile birlikte değişen ekonomik koşullar, siyasi koşullar, geleneksel kamu yönetimine getirilen eleştiriler 

ve Yeni Sağ düşüncesidir. Yeni Sağ düşüncesi özel sektörü öven, kamu sektörünü yeren bir anlayıştır. Buna bağlı olarak 

Yeni kamu işletmeciliği anlayışının oluşumuna da büyük ölçüde yön vermiştir. 

Yeni kamu işletmeciliği anlayışının en belirgin özelliği, özel sektör yönetim anlayışının kamu sektörüne aktarılmasıdır. 

Kamuda işletmecilik anlayışının uygulanmasıyla birlikte hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve kalitenin arttırılması 

hedeflenmiştir. Özel sektördeki anlayışın kamu sektörüne aktarılmasıyla daha esnek ve katılımcı bir yönetim sağlamaya 

çalışılmıştır. 

Çalışmamızın ana konusu olan personel istihdamı şekilleri de işletmecilik anlayışıyla birlikte değişmiştir. Bu istihdam 

şekillerinin oluşturulması belirli bir sürece bağlanmıştır. Kamuda yaşanan siyasallaşma, kayırmacılık, yolsuzluk ve rüşvet 

gibi etkenler istihdamı büyük ölçüde etkilemiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile birlikte memurluk statüsü esnek hale 

getirilmiş ve memurla hemen hemen aynı işi yapan ama aynı statüde olmayan istihdam şekilleri getirilmiştir. 

İşletmecilik anlayışı bağlamında Türk kamu bürokrasisinde yönetsel ve işlemsel birçok yeniden yapılanmaya gidilmiş ve 

bizim çalışmamız literatür taraması yapılarak sadece işlemsel yönü ağır basan kamu personel yönetiminin istihdam 
şekillerini kapsamına almıştır. 

Çalışmanın amacı, Türk kamu bürokrasisinde geleneksel yönetimden işletmecilik yönetimine geçiş sürecini, bu süreçte 

işletmecilik anlayışının Türk kamu bürokrasisine etkilerini, kamu personel sürecinde yeniden yapılanma gerektiren 

sebepleri ve bütün bunların sonucunda da yeni kamu işletmeciliği anlayışının personel istihdamına yapmış olduğu etkileri 

değerlendirmektir. 

 

2. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAN YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ 

ANLAYIŞINA GEÇİŞ SÜRECİ 

2.1. Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışı 

Geleneksel kamu yönetimi zihniyeti, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın sonlarına kadar Türk kamu yönetiminde egemen olan 

modelin adıdır (Eryılmaz, 2010:16). Genel olarak bilindiği üzere geleneksel kamu yönetimi zihniyeti, Max Weber’in 

bürokratik örgütlenme değerlerine dayanan bir anlayıştır ve ülkemizde de uzun yıllar uygulama alanı bularak geniş bir yer 
edinmiştir (Parlak, 2011:98). 

Geleneksel kamu yönetimi zihniyetinin düşünce temelleri, büyük oranda Woodrow Wilson, Frederick Taylor ve Max 

Weber’in düşünce ve değerlerine dayanır (Eryılmaz, 2010:16). Geleneksel yönetimin bir bilim uğraşı olması çağrısını ilk 

olarak Wodroow Wilson, 1887 yılında ‘’The Study Of’’ yani ‘’Yönetimin İncelenmesi’’ isimli makalesiyle yapmıştır 

(Çevik, 2012:54). Wodroow Wilson 19. Yüzyılın sonlarına doğru yazdığı makalesinde, kamu yönetimi disiplinini siyaset 

biliminden özerk bir disiplin vaziyetine getirmek amacıyla ‘’siyaset- yönetim ayrılığı’’ ilkesini savunmuştur (Eryılmaz, 

2010:16). Taylor ise, getirmiş olduğu yönetim düşüncesiyle bilimselliğin ne kadar önemli bir olgu olduğunu öne çıkarmıştır 

(Çevik, 2012:54). Ayrıca öne sürdüğü düşüncenin temellerini de bilimsel yönetim ilkeleri adıyla şu şekilde sıralamıştır 

(Çevik, 2012:55). Max Weber ise, bir sosyolog olmasına rağmen yönetim ve siyasi yapı konularında özellikle de bürokrasi 

konusunda çok önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bu gerekçeyle de örgüt teorisi ve geleneksel yönetim denildiği zaman 

Weber’den bahsedilmemesi mümkün değildir (Çevik, 2012:56). 

Günümüzde yakın zamana gelinceye kadar hâkim durumda olan geleneksel yönetim anlayışının temel esasları şu şekilde 

sıralanabilir (Parlak, 2011:99): 

• Geleneksel yönetim anlayışı, Max Weber’in bürokrasi modeline uygun olarak örgütlenmiştir. 

• Devletin mal ve hizmet üretiminde doğrudan müdahalesi olmalı ve kendi örgüt eliyle yürütmesi gerekmektedir. 
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• Kamuda idari ve siyasi işlerin birbirinden bağımsız olması ve ayrılması gerekmektedir. 

• Güçlü bir bürokrasi oluşturulması ve çalışanların üst düzey bürokratlara göre işleyen bir nitelik taşıması 

sağlanmalıdır. 

2.2. Yeni Kamu İşletmeciliği Anlayışı 

Yeni kamu işletmeciliği, kamu yönetimi anlayışından kamu işletmeciliği anlayışına doğru meydana gelen değişimin adıdır 
(Eryılmaz, 2010:18). Yeni kamu yönetimi zihniyeti, 1980’li yıllarda yönetimde uygulama alanı bulmuş ve en çok da 

İngiltere ve gelişmiş bir ülke olan ABD ile iç içe olan bir kamu yönetimi anlayışıdır (Kesik ve Canpolat, 2011:161). Yeni 
kamu işletmeciliği anlayışı, 1980 ve 1990’lı yılların başlarında egemen olan geleneksel kamu yönetimi anlayışının getirmiş 

olduğu yetersizliklere bir tepki olarak doğmuş ve bu anlayışla kamuda yeni bir yönetim tarzı ortaya çıkmıştır (Balcı vd., 
2003:25). Bu anlayışın ortaya çıkışında ve bu değişim sürecinde özel sektördeki yaşanan değişimler, geleneksel kamu 

yönetimi ve kamu örgütüne yöneltilen eleştiriler, ekonomik değişimler ve Yeni Sağ düşüncesi büyük ölçüde önem 
taşımaktadır (Eryılmaz, 2010:18). 

Hood, yeni kamu işletmeciliği anlayışının ortaya çıkışında sadece tek bir sebebin bulunmadığını, birden çok faktörün etkili 

olduğunu açıklamış; bu faktörleri ise, ‘’ekonomik ve mali faktörler’’, ‘’sosyal faktörler’’ ve ‘’politik ve ideolojik faktörler’’ 

olarak sıralamıştır (Parlak ve Sobacı, 2008:191). Ekonomik ve mali nedenlerin yeni kamu işletmeciliğinin ortaya çıkışında 

çok önemli bir yeri vardır (Sobacı, 2014:55). Bu önemin sebebi ise, 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik bunalım, ekonomik 

durgunluk ve bu durgunluğun devletin mali yapısını büyük ölçüde tahrip etmesidir (Sobacı, 2014:55). 1973’te yaşanan 

petrol krizi ve 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik bunalım işsizliği ve kamu yatırımlarının azalmasını beraberinde 

getirmiştir. Bütün bunların sonucunda 1979’da görev başına gelen hükümet, kamuda köklü bir reform yapılması gerektiğini 

savunmuştur (Balcı vd. , 2003:30). Ekonomik etkenlere bağlı olarak ülkede yaşlı nüfusun artması ve genç nüfusun çeşitli 

sorunlar yaşaması sosyal etkenlerin de baş göstermesine neden olmuştur (Balcı vd. , 2003:31). Toplumsal değişim adı 

verilen bu olayda, insanların kamudan beklediği hizmetlerde farklılıklar olmuş, daha kaliteli ve verimli bir hizmet 
beklentisi içerisine girmişlerdir. Bu nedenle de vatandaşın müşteri gibi algılandığı bir yönetim anlayışına geçilmek zorunda 
kalınmıştır (Sobacı, 2014:57). Ekonomik ve sosyal nedenlerden farklı olarak siyasal etkenlerin başında 1980 sonrası 

yaşananlar büyük rol oynamıştır (Balcı vd., 2003:31). Dünya genelinde yaşanan kötü yönetim uygulamaları (Sobacı, 

2014:60),  muhafazakâr partilerin yürüttükleri politikalar kaynakların israfına ve hizmetlerin verimsizliğine yol açmıştır 

(Balcı vd. , 2003:32). Dolayısıyla bu süreç, kamu yönetiminde derin ve dinamik yapıdaki bir ideolojik süreci ifade 
etmektedir (Sobacı, 2014:57). 

Yeni Sağ akımı, devletin küçültülmesi, vergilerin düşürülmesi, göç karşıtı kampanyalar çıkarılması, piyasa temelli 

mekanizmaların tercih edilmesi gibi birçok düşünceyi bünyesinde barındıran çok geniş bir terimi kapsamaktadır (Eryılmaz, 

2010:18). Yeni Sağ düşüncesi ‘’özel sektör iyi, kamu sektörü kötü’’ düşüncesini taşıdığı için de kamu yönetiminde yönetim 

anlayışının değişiminde büyük rol oynamıştır (Eryılmaz, 2010:19).  

Bu anlayış her şeyden önce geleneksel yönetim anlayışının eksikliklerini gidermek ve kusurlarını kapatmaya çalışmıştır 

(Al, 2002:144). Yeni kamu yönetimi anlayışı geleneksel yönetim anlayışının geniş ölçekli, hiyerarşik bir şekilde 

örgütlenmiş katı bürokrasisini reddetmiş, âdem-i merkeziyetçi, müşteri merkezli, rekabet ortamı yaratan, tercih imkânı 

sunan ve daha esnek bir yönetimi değerleri haline getirmiştir (Özer, 2005:241). Yeni kamu yönetimi anlayışı, olabildiğince 

uzmanlaşmaya, daha iyi örgüt performansına, teknik uzmanlığa, başarılı olma yolunda büyük oranda yetki devrine, aktif 

ölçüm tekniklerine, örgütsel çıktıları uygun bir hale getirmeye ve bütün bu gelişmeleri sağlarken de uygun kültürler 

geliştirmeye önem vermektedir (Özer, 2005:240). 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, temelinde sağlam bir kuramsal dayanağa sahip değildir (Genç, 2012:34). Bu anlayış, yeni bir 

şey üretmekten daha çok pratik çözümler üretmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla en 

çok da, özel sektörün yönetimcilik anlayışını kamu sektörüne uygulayarak kamuda etkinlik ve verimliliği sağlamayı 

hedeflemektedir (Genç, 2012:34). 

Yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile birlikte kamu yönetiminde uzun yıllar hüküm sürmüş olan katı, hiyerarşik, bürokratik 

ve merkeziyetçiliğe dayalı olan anlayışın yerini daha esnek, müşteri odaklı ve piyasa temelli bir yönetim yapısı anlayışı 

almak zorunda kalmıştır (Parlak ve Sobacı, 2008:190).  Kamu kesimindeki bu değişim, bu kesimde çalışan her düzeydeki 
ve her türdeki yöneticilerin özel sektör yöneticileri gibi davranmalarını ve onlar gibi düşünmelerini öngörmektedir. Bu 
nedenle de yeni kamu işletmeciliği anlayışı, kamu kesiminde etkinliğin arttırılmasında bir araç olarak görülmektedir (Acar 

ve Özgür, 2014:24). 

Kamu işletmeciliği anlayışının bir faydası vardır ki, bu da geleneksel yönetim anlayışında olduğu gibi, kamu idarecilerinin 

sorunları daha gerçek bir şekilde anlamasına ve çözmesine yardım etmesidir (Hughes, 2014:49). Görev başındaki 

kurumlarda kamu kesiminin faaliyetleri devam etmektedir ve personel istihdamı gerçekleştirilerek çalışmalar halk adına ve 

halk için yerine getirilmektedir (Hughes, 2014:49). 

Bütün bunlara bakılarak yeni kamu işletmeciliği anlayışının temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (Aydın, 2012:291): 

 Weber’in bürokrasi modeline karşıdır, esnek bir yönetimi, yumuşak bir alt üst ilişkisini ve yerelleşmeyi 

önermektedir. 
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 Devletin etkinlik alanının küçülmesini ve yeni oluşturulacak devletin rolünün değiştirilmesini, katılımcı ve girişimci 

bir yönetimi, piyasa düzeneklerinin olmasını ve müşteri merkezli olmayı tavsiye etmektedir. 

 Hizmette verimliliğe, etkinliğe ve kalitenin önemine vurgu yapmaktadır. 

 Yönetimde açıklığı savunmaktadır. Bir tek siyasi otoriteye değil, halka karşı da sorumluluğunu bilen bir yönetimi 

savunmaktadır. 

2.3. Yeni Kamu İşletmeciliği Anlayışının Türk Kamu Bürokrasisine Etkileri 

Küresel ilerlemeler ve gelişmeler, özellikle 1980’li yıllardan beri kamu bürokrasilerini değiştirmiş ve baskısı altına almıştır 

(Kalağan, 2010:145). Türk kamu bürokrasisi de kısa zamanda değişimin etkisi altına girmiş, yeni kamu işletmeciliği 

anlayışı kamu bürokrasisindeki uygulamaları ve yapıları derinden etkilemiştir (Acar ve Özgür, 2014:28).  

Türk toplumu 1980’li yılların başına kadar olan döneme gelinceye değin bürokratik yapılarının değişmemesi yönünde 

tercihte bulunmuştur (Kalağan, 2010:145). Ancak 1980’li yılların ortalarından itibaren Türk kamu bürokrasisinin siyaset 

bilimi ve hukuktan iyice uzaklaşıp işletmecilik anlayışına doğru yönelmesi ile birlikte kamu yönetimi disiplininin varlığı 

tartışmalı bir hal almıştır. Bu durumda Türkiye’de kamu yönetimi disiplini ilgi merkezi haline gelmiş ve bu ilgiyi 

incelemeye yönelik terimler, kavramlar ve yöntemler gitgide belirsizleşerek etkisini yitirmeye başlamıştır (Acar ve Özgür, 

2014:29). 

Türk kamu bürokrasisinde kamu hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların hayata 

geçirilmesini ve bu konuda değişim yapılmasını gerektiren nedenler, dünyanın diğer ülkelerindeki kamu bürokrasisini 

etkileyen nedenlerden çokta farklı değildir (Kalağan, 2010:145). Bu ortamda, rekabetçi ve serbest piyasa koşullarının 

hâkim kılınması ve özelleştirmenin çeşitli şekilleri olmak üzere yeni kamu işletmeciliğini içeren pek çok kurumun 
uyguladığı yenilikler, Türk kamu bürokrasisinin birçok alanında da uygulanmaya başlamıştır (Acar ve Özgür, 2014:29). Bu 
bağlamda küreselleşmenin getirdiği ‘’bireycilik, karlılık, esneklik, rekabetçilik, verimlilik’’ gibi girişimci karaktere ve 

özgürlükçü düşüncelere dayalı değerlerin yönetim düşüncesine hâkim olmasını sağlayacak toplumsal, ekonomik, kültürel 

ve siyasal değişim ölçütleri tüm dünyadaki kamu bürokrasilerini etkilediği gibi Türk kamu bürokrasisini de etkilemiştir 

(Kalağan, 2010:145,146).  

Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının Türk kamu bürokrasisine etkileri şu şekilde özetlenebilir (Kalağan, 2010:147): 

 Sosyal refah devletinin arınması ve piyasa odaklı devlet anlayışı 

 Deregülasyon ve özelleştirme uygulamaları 

 Kamu hizmetlerinin özel sektöre ya da yarı bağımsız kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması 

 Kamu bürokrasisinde yerel istihdam ve sözleşmeli personel uygulamaları 

 Üst kurul tipi örgütlenme ve bağımsız idari otoriteler oluşturulması 

 E- Devlet uygulamaları ve bilgi toplumu anlayışının benimsenmesi 

Bütün bu uygulamalar hemen hemen yarım asır boyunca yeni kamu işletmeciliği bağlamında ülkeler tarafından denenmiş 

ve ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bu düşüncenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Yeni kamu 

yönetimi anlayışıyla birlikte gelişmelerin sosyal boyutu ihmal ettiği anlaşılmış, özellikle vatandaşın müşteri gibi görülmesi 

düşüncesi en önemli eleştiri noktası haline gelmiştir (Çevik, 2012:22 ). 

 

3. TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDE PERSONEL REFORMU YAPILMASINI GEREKTİREN 

NEDENLER 

3.1. Kayırmacılık 

Kayırmacılık, Türk kamu bürokrasisinin en önemli işlemsel sorunlarından birisidir (Kalağan, 2010:112). Maalesef ki Türk 

kamu bürokrasisinde bir taraftan işine layık, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olan kişilere yer verildiği gibi işine 

layık olmayan ve işinin gerektirdiği özelliklere sahip olmayan kişilere de yer verilmektedir (Yıldız, 2017:62). Kayırma 

sistemi, kamu kurumunda çalışan kamu görevlilerinin hem hizmete girerken hem de hizmette kalırken belli bir görüşe, 

etnik mezhebe, siyasal partiye, belli bir ekonomik zümreye bağlılık ya da aidiyet ölçütüne göre dağıtılması anlamına 

gelmektedir (Ayman Güler, 2005:142). Bir nevi, kadrolara keyfi yerleştirme yapılmakta ve devlet memurluğu bir velinimet 

olarak görülmektedir (Yıldız, 2017:64). 

Kayırma sisteminde, ülkemizde yıllarca kamu personeli olarak işe alınanlar çalışmış olduğu kurumun menfaatlerini 

düşünmek yerine, kendisini o pozisyona getirenlerin menfaatlerini koruma yoluna gitmişlerdir (Yıldız, 2017:64). 
Kayırmacılığın birçok çeşidi olmasına rağmen, bunlardan en az işleyeni hemşeri kayırmacılığıdır (Yıldız, 2017:67). Bunu 
önlemek adına kamu personel sisteminde kariyer sistemine karşılık liyakat sistemi getirilmiştir (Ayman Güler, 2005:142). 
Liyakat, kamu hizmetleri görevine görevlerine girerken, ilerlerken ve sona erdirirken eşitlik ilkesine uygun davranılmasını 

gerektiren sisteme verilen addır (Yerli ve Çeçen, 2014:91). Türkiye’de kamu personeli olarak sayılan işçi, sözleşmeli ve 
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geçici personel, memur bu ilkeye göre sınıflandırılmıştır (Ayman Güler, 2005:143). Liyakat ilkesiyle memuriyet görevine 

getirilecek kişilerin belli bir zümreden değil toplumun tüm kesiminden seçilmesi sağlanmıştır (Ayman Güler, 2005:144). 
Ancak Türk kamu bürokrasisinde liyakat üzerinde birçok çalışmalar yapılmış ve fazla bir ilerleme sağlanamamıştır 

(TÜSİAD, 1983:32). Büyük çoğunlukla memurların görevde yükselmelerinde liyakatten ziyade kıdem esas alınmaktadır 

(TÜSİAD, 1983:33). Kayırmacılık sisteminin kamu personel sisteminde halen geçerli olduğunu söylemek mümkündür 

(Şahin, 2011:204). Çünkü siyasi iktidarı ele geçiren her parti, gücünün yettiği yere kadar kadrolaşma yaratmakta ve 

kadroyu değiştirmekte, mümkün olduğunca kendi üstünlüğüyle atadığı kişilerle çalışmayı istemektedir (Şahin, 2011:204-
205). 

3.2. Siyasallaşma 

Kamu yönetimi siyasal iktidarın bir yürütme aracı konumundadır (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:19). Kamu kurumlarında 

çalışacak kişilerin seçimine siyasi liderlerin karar vermesi, kendilerine hayranlık duyulmasını istemeleri artık günümüzde 

daha fazla olasılık haline gelmiştir (Hughes, 2014:182). Dolayısıyla siyasal iktidar gerçekleştirmek istediği politikaları daha 

verimli ve etkin gerçekleştirebilmek için bürokrasiye egemen olmaya çalışmaktadır (Acar, 2016:157). Eryılmaz’a göre 

siyasallaşma ‘’kamu görevlerine yapılan atamalarda siyasi faktörlerin birinci derecede rol oynamasıdır" (Eryılmaz, 

2010:253). Yani tanımla özdeşleştirmek gerekirse, memurluğa alımlarında ve memurların yükseltilmesinde siyasal iktidarın 

yapmış olduğu siyasi adam kayırmacılığıdır (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:19).  

Türk kamu bürokrasisinin hemen hemen bütün kurumları siyasallaşma sorunuyla yüz yüze gelmiş durumdadır (Yılmaz ve 

Kılavuz, 2002:20). Her iktidar değişikliğinde siyasi özellikte atamaların yapılması siyasallaşma olgusunun en büyük 

göstergesi olmuş ve bu toplumun her kesimi tarafından eleştirilen bir konu haline gelmiştir (Acar, 2016:157). Çünkü siyasal 

iktidarlar, yönetimde yaşanan siyasallaşmayı kolaylaştırabilmek adına yeni makamlar ve kadrolar oluşturmak çabasına 

girmektedirler (Eryılmaz, 2010:253). Türk kamu bürokrasisinin personel rejiminde en önemli özellik siyasi yönden 

tarafsızlık ve yeterlik olmasına rağmen, uygulamada bu görülmemiş ve siyasallaşma farklı yöntemler kullanılarak 

uygulanmaya devam etmiştir (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:20). Memuriyet bazı dönemlerde neredeyse hükümete ve hükümeti 

oluşturan siyasi partilere bağımlı bir kurum haline gelmektedir. Bunun için de kamu personelinin kariyerinde yükselmede 

bilgi ve becerisini göstermekten ziyade iktidara ya da iktidara yakın bir partiyle yakın ilişki kurması zorunluluğu 

doğmaktadır (Eryılmaz, 2010:253). 

3.3. Yolsuzluk ve Rüşvet 

Yolsuzluk ve rüşvet kamu bürokrasisinin en yaygın görülen işlemsel sorunlarından biridir (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:20). 
Kamuda yolsuzluk, kamu personelinin yapılmaması gereken işlemleri yapması ya da yapılması gereken işlemleri 

hızlandırmak karşılığında çıkar sağlamasıdır (Eryılmaz, 2010:254). Yönetimde yozlaşmayı ifade eden rüşvet, çıkar 

sağlama, zimmete geçirme gibi ahlak ve hukuka ters düşen davranışların tümü yolsuzluğu ifade eder (Aydın, 2015:265). 
Yolsuzluğun maddi anlamda rüşvet dışında bir de dayanışma şeklinde türü vardır ve bu da yakın akrabaları kayırma 

şeklinde gerçekleşir (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:21).  

Türkiye’de kamu bürokrasisinde yolsuzluk sorununun hızlı bir değişim göstermesinde hızlı büyüyen nüfus artışı, gelir 

dağılımının adaletsiz olması, özellikle de kamu personelinin görev yetkilerinin çok geniş olması etkili olmuştur (Aydın, 

2015:265-266). Türkiye’de yasalara rağmen yolsuzluk yaygın bir şekilde ilerlemiş, yönetimde merkeziyetçilik, aşırı 

kuralcılık ve bürokrasideki hantallık gibi durumlar rüşveti besleyen faktörler olmuştur (Eryılmaz, 2010:254).  

Yolsuzluk ve rüşvet, Türk kamu bürokrasisinde alışkanlık ve hastalık haline gelmiş, bürokraside verimliliği etkileyen çok 

önemli bir unsur haline gelmiştir (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:21). Kamu personeli rüşvete destek veriyorsa, rüşveti almak 

için bahane arıyorsa, bürokratik eylem ve işlemlerde denetim gereğinden fazla yapılmıyorsa rüşvetin yapılması için gerekli 

ortam sağlanmış demektir (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:24). Maddi ya da manevi şekilde bu işin yapan açgözlülük peşinde 

koşan kamu görevlileri, kamu bürokrasisinin yozlaşmasına neden olmuştur (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:21). Yolsuzluğun 

engellenmesi ya da önüne geçilebilmesi için kamu çalışanları için önemli yaptırımlar sağlanmalı ve kamu personelinin 
sorumluluğu arttırılmalıdır (Aydın, 2015:266).  

3.4. Kuralcılık ve Sorumluluktan Kaçma 

Her kurum, çalışmalarını kendi örgütleri içerisinde salt geçerliliğe sahip yazılı kurallara uygun olarak yürütmekte, 

çalışanlarından örgütün amaçlarını gerçekleştirmek amacını taşımalarını ve buna uygun bir davranış göstermelerini 
beklemektedir (Akçakaya, 2016:687). Ancak kurumlarda bu kurallara uyulmaması zaman zaman birçok sorunu beraberinde 

getirmektedir (Akçakaya, 2016:687).  

Kuralcılık, genellikle yasaların detaylı bir şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi, yöneticilerin de bu sorunlar ve olaylar 

karşısında bir öncelik kullanmamasının sonucunda meydana gelen bir üründür (Eryılmaz, 2010:252). Kamu bürokrasisinde 

kuralcılığın ortaya çıkmasının bazı nedenleri bulunmaktadır (Akçakaya, 2016:687). Ya kurallar detaylı şekilde belirlenmiş 

personele takdir yetkisi verilmemiştir (Eryılmaz, 2010:252), ya yasama organı bürokrasiyi kendi istekleri doğrultusunda 

işletmek istemiştir ya da kurumun başında bulunan yönetici kamuda çalışan kişilerin zarar görmelerini engellemek istemiş, 

vatandaşın gözetiminden ve kontrolünden uzak tutmak istemiştir (Akçakaya, 2016:687). Çünkü bürokraside, kurumun 

başında bulunan yöneticinin sorumluluğu, hizmetleri verimli bir şekilde yürütüp yürütmemesine bağlı olarak değil, yapılan 

işlemlerin kurallara uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığına göre değerlendirilir (Eryılmaz, 2010:252).  
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Türkiye’de kamu hizmetlerinin sunulması çok detaylı kurallara bağlanmıştır. Kuralların çok detaylı olması bürokrasinin 

işleyişini çok yavaşlatmakta ve kamu personeli için bir bahane kaynağı oluşturmakta ve yöneticinin yetkilerini kötüye 

kullanmasına neden olmaktadır (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:21). Birçok kural, iş yapmaktan ve sorumluluktan kaçan 

yöneticiler için bir fırsat olarak görülmektedir. Dolayısıyla kamu görevlileri bir sorunla uğraşmak istemedikleri zaman 

keyfi davranışlarda bulunabilmektedirler (Eryılmaz, 2010:252). 

 

4. YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ ANLAYIŞINA GÖRE TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDE 

YAPILAN PERSONEL REFORM ÇALIŞMALARI 

4.1. Memurluk Statüsünün Esnekleştirilmesi 

Türk kamu bürokrasisinde kamu görevlileri alanında büyük karışıklık yaşanmış, Cumhuriyet döneminde eskiye nazaran bir 

düzen getirilmiş ve memurluk bir meslek haline getirilmiştir (Gözübüyük, 2013:8). Toplam kalite yönetiminin 

tekniklerinden ve yöntemlerinden yararlanılması, geçici, kısmi zamanlı ve sözleşmeli istihdamın esas alınması, bazı kamu 

hizmetlerinin dış faktörler yoluyla başka firmalara ya da kurumlara gördürülmesi, eşit işe eşit ücret ve performans 
sisteminin getirilmesi bu doğrultuda yapılan düzenlemeler arasında yapılmaktadır (Nohutçu ve Balcı, 2005:175).  

Küreselleşen dünyada yönetimin rekabet edebilmesi, büyük bir hızla değişen koşullara ayak uydurabilmesi, işletmelerde 

uygulanan yöntemlerin kamuya aktarılabilmesi, verimli ve etkin çalışabilmesi yönetimin sadece esnek bir örgüt yapısına 

sahip olabilmesiyle mümkündür. Bunun sonucunda doğal olarak esnek bir örgüt yapısı, kamu çalışanlarının da esnekliğini 

zorunlu hale getirmektedir (Turan, 2015:166). Özel sektörde uygulama alanı bulan ve kamuda da kullanılmaya başlayan 

esneklik anlayışı personel reformunu da büyük ölçüde etkilemiş,  performansa bağlı olarak ücretlerin değişmesine olanak 

veren istihdam şekillerinin ve performansa dayalı ücret sistemlerinin kabul edilmesinde etkili olmuştur (Turan, 2015:168).  

Bir kamu görevlisi sayılan memur, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve asli olarak kamusal mal ve hizmetleri kamu 

aleyhine üreten, sorumlulukları ve yetkileri ile yükümlülükleri ve yasakları kanunlarda ve anayasada belirtilen kişilerdir 

(Kartal, 2011:227).  

Türkiye’de memurluk makamının esnekleştirilmesi birkaç koldan birlikte ilerlemektedir (Aslan, 2012:481). İlk önce memur 

istihdamı azaltılmakta, memurluk düzeninin içi boşaltılmakta ve düzenin içyapıları esnekleştirilmektedir. Üst Düzey 

bürokraside, memurluk makamının eritilmesi kadro karşılığı sözleşmeli ya da sözleşmeli konumlar eliyle, alt düzey 

bürokraside ise geçici işçiler ve taşeronlaşma aracılığıyla yürütülmektedir (Aslan, 2012:481). 

Memur istihdamının daraltılması özellikle KİT’lerde ve yerel yönetimlerde ortaya çıkmıştır (Aslan, 2012:482). Bu daraltma 
da sayısal esneklik kullanılarak yapılmış ve personel sayısı oldukça azaltılmıştır (Taner Köroğlu, 2010:147). 1980 
sonrasında yaygınlaşan memurluk statüsünün içinin boşaltılması rejimi de maaşlarda ortaya çıkan büyük bir düşüş ve maaş 

rejiminde ortaya çıkan eşitsizlik sebebiyle görülmüştür (Aslan, 2012:490). Taşeronlaşma Yardımcı Hizmetler Sınıfında 

1988 yılında başlamış, 2000’li yıllarda ise ‘’Teknik Hizmetler’’ ve ‘’ Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri’’ sınıfları 

olmak üzere memurluk rejiminde yaygınlaşmaya başlamıştır (Aslan, 2012:483). Esneklik anlayışı ile memur statüsü 

çekirdek işgücünü oluştururken, rutin işlerle görevli olan ve taşeronlaştırılan geçici işçilerde çevre işgücünü 

oluşturmuşlardır (Taner Köroğlu, 2010:148). 

4.1.1. Sözleşmeli Personel Çalışmaları 

Sözleşmeli personel statüsü, 1980’li yıllardan beri kamu bürokrasisinde esnek kamu personel rejiminin temel istihdam 
biçimi olma özelliğini kazanmış ve kamuda memurluk statüsünü çözmüştür (Aslan, 2012:502). Genel olarak sözleşmeli 

personel, işçi ve memur statüsünde olmayan kamu görevlisidir, belirli sürelerle yenilenen sözleşmelere göre ve memurlar 

için geçerli olan süre kadar çalışırlar. Sözleşmeli personel olmak isteyen kişilerin özel ve genel koşulları taşımaları, 

açılacak olan sınavı kazanmaları gerekir (Kayar, 2010:45).  

4.1.1.1. 657 Sayılı Yasa Çerçevesinde Sözleşmeli Personel İstihdamı 

1982 Anayasasında sözleşmeli personelle alakalı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır ve bu sorun sözleşmeli 

personelin memur statüsünde olmadığı için ‘’diğer kamu görevlileri’’ kapsamına girmesinden kaynaklanmaktadır 

(Akgüner, 2001:40). Sözleşmeli personel ile alakalı olarak yapılan ilk çalışma 657 Devlet Memurları Kanunu’dur (Şinik, 

2011:164).  

657 Devlet Memuru Kanununun 4. Maddesinin b bendine göre sözleşmeli personel;  

"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, 

gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel 

bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel 

Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar kurulunca geçici olarak sözleşme ile 

çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" (Ayman Güler, 2005:117). 
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4.1.1.2. KİT’lerde Sözleşmeli Personel İstihdamı 

Türkiye’de kamu bürokrasisinde istihdam edilen sözleşmeleri personellerin büyük bir bölümü Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinde (KİT)’lerde toplanmıştır (Ayman Güler, 2005:118). Asli ve sürekli kamu hizmetlerinin memurlar eliyle 

görülmesi ilkesi göz ardı edilmiş ve bu tür hizmetler memur tanımına girmeyen işçi ve sözleşmeli personel eliyle yürütülür 

hale gelmiştir (Sezen, 2003:10-11). KİT’lerdeki memur sayısı sözleşmeli personel uygulamasıyla hızla eritilmiştir. 1985 

yılında toplam KİT personeli içinde memurların oranı %40, sözleşmeli personel oranı %0,1’dir. KİT’lerde memurların 

oranı 1989’da %12,9’a, 1996’da %3,7’ye gerilerken, aynı yıllarda sözleşmeli personel oranı önce %31,7’ye sonra da 

%41,7’ye yükselmiştir (Sezen, 2003:11). 

KİT’lerde memurluk rejiminin çözülmesi, KİT’lerdeki özelleştirme süreci için anahtar rol oynamıştır. KİT’lerde memurluk 

istihdamının kırılması, 1990’larda özelleştirme ve tasfiye sürecinin sorunsuz ilerlemesinin kapısını açmıştır. Ayrıca 

taşeronlaşma da KİT’lerde görülen eğilimler haline gelmiştir (Aslan, 2012:568). 

4.1.1.3. Sağlık Bakanlığı’nda Sözleşmeli Personel Uygulaması 

Sağlık hizmetleri alanında 2003 yılında başlayan süreç, sözleşmeli personel çalıştırma ve taşeronlaşmanın bakanlıklarda 

asli ve sürekli hizmetlere sıçramasının açık örneğini oluşturur (Aslan, 2012:541). Sağlık bakanlığında sözleşmeli personel 

istihdamının yaygınlaştırılması, bu hizmeti son derece esnek ve parçalı bir yapıya büründürmüştür (Sayan ve Küçük, 

2012:174-175). 

2005 yılında yayımlanan 5413 sayılı kanun ile sağlık personeli istihdamında yeni bir statü getirilmiştir (Sayan ve Küçük, 

2012:180). Söz konusu kanunla ‘’kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner sermayeden karşılanmak 

kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 

hizmetleri sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4’üncü 

maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel çalıştırılabileceği” öngörülmüştür (Sayan ve Küçük, 2012:81). Getirilen 

bu yasa ile Sağlık Bakanlığında memurluk statüsü sözleşmeli personel eliyle çözülmüştür (Aslan, 2012:543). 

Sağlık bakanlığında sözleşmeli personel alımı diğer sözleşmeli personel alımlarından farklı olarak uzman doktor, doktor, 

diş doktoru ve eczacı pozisyonlarını kura ile diğerleri ise merkezi sınav ile yapılmaktadır. Ayrıca ataması yapılan 

sözleşmeli personelin mali yılı kapsayan birer yıllık sözleşmeyle istihdam edilme esası getirilmiştir (Aslan, 2012:547). 

4.1.2. Geçici Personel Çalışmaları 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine 

dayanılarak Bakanlar kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan 
ve işçi sayılmayan kimselerdir (Şinik, 2011:165). Geçici personeller esnekliğin yerel yönetimlerdeki kaynağıdır (Aslan, 

2012:574). Kamu idareleri sürekli işçileri işe alırken belirli bir sınav koşulu bulundurmakta, geçici personel alırken 

herhangi bir sınav koşuluna tabi tutmamaktadır (Aslan, 2012:578). 

Belediyelerde memurluğu çözme mekanizması geçici personel istihdamının yaygınlaşması ile ortaya çıkmıştır. Hatta 

dönem dönem belediyelerde geçici personel istihdamı diğer istihdam şekillerinin oldukça önüne geçmiştir (Aslan, 

2012:582). 

4.1.3. Taşeron Personel Çalışmaları 

Taşeron personel, kadro ve pozisyonları işgal etmeden kamu kurumlarında kamu hizmetlerini yerine getiren kamu personel 

rejiminin asli bir kişisidir (Aslan, 2012:584). Taşeronlaştırma, bir iş yerinde üretilen mal ve hizmetlerin belli bir iş 

sözleşmesi karşılığında alt işverenlere verilmesidir (Kaya, 2015:258). Taşeron işverenin istihdam ettiği işçiye taşeron işçi 

denir (Kaya, 2015:259).  

Ülkemizde taşeron işçi çalışmalara çok eskilere dayanmaktadır ve yakın bir geçmişe de karşılık gelmektedir (Kaya, 
2015:259). Bu çalışmalar, kamu personel rejiminin en dıştaki halkasını oluşturmaktadır (Aslan, 2012:584). Türkiye’ de ve 

dünyada hızla yayılan bu istihdam şekli çalışma yaşamında korkunç gerçekleri ortaya çıkarmış ve git gide yaygınlaşmıştır 
(Kaya, 2015:259). 
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SONUÇ 

Ülkemizde son yıllarda yönetim anlayışında büyük sorunlar yaşanmakta ve bundan büyük oranda kamu personeli de 

etkilenmektedir. Kamu personel rejiminde yapılan değişikler sorunları çözememekte yeni çözümler bulunmasını 

gerektirmektedir. 

Kamu personeli kamunun işlemsel sorunlarını çözmekteki en önemli faktördür.  Geleneksel yönetim anlayışının getirdiği 

bazı işlemsel sorunları çözmek amacıyla kamuda işletmecilik anlayışı uygulanmaya başlamış, ancak tam olarak bu anlayış 

biçimi de sorunları çözmeye yetmemiştir. Kamuda bir tek memurluk makamına karşılık sözleşmeli personel, geçici 

personel ve taşeron işçileri istihdamı uygulanmaya başlamış ve kamu bürokrasisinde hizmette verimliliğin ve etkinliğin 

arttırılması amaçlanmıştır. 

Kamuda işletmecilik anlayışı bağlamında memurluk bir meslek olarak görülmüş ve geleneksel yönetimin katı kuralcılığına 

karşı çıkılarak memurluğa esneklik getirilmiştir. İnsan kaynakları yönetimi kamuda esnekliğin en önemli göstergesidir. 

Artık kamu bürokrasisinde personel yönetimi yerine insan kaynakları yönetimi kullanılmaya başlanmış ve vatandaş müşteri 

gibi görülmeye başlanmıştır. Vatandaşın müşteri gibi görülmesi son dönemlerde büyük eleştirilere maruz kalmış, 

işletmecilik anlayışının kendisini gözden geçirmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Memurluğa getirilen esneklik anlayışına 

bağlı olarak sözleşmeli personel istihdamı getirilmiş ve bu istihdam memurluk statüsünün kırılmasına neden olmuştur.  

Yeni kamu işletmeciliği ile beraber getirilen taşeron işçi uygulamalarında devletin amacı kar elde etmek olmuştur ve bu 

istihdamı büyük ölçüde yaygınlaştırma çabasına girmiştir. Ancak yakın zamanlarda görülmüştür ki kamu kurum ve 

kuruluşlarında taşeron işçi istihdamı devleti kar elde etmek yerine zarara sürüklemiştir. Bu durumdan tek kazanç sağlayan 

ise işletmeler yani alt işverenler olmuştur. Türkiye’de yeni kamu işletmeciliği anlayışının yanlış uygulandığını gösteren en 

önemli sorunun taşeron istihdam olduğu anlaşılmış ve bu sisteme yeni model çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Taşeron 

işçilerin yıllardır memur ve sözleşmeli personelle aynı işi yapmasına ve aynı şartlarda çalışmasına rağmen kadrolu 

çalışanların haklarından faydalanamaması Türk kamu bürokrasisini harekete geçirmiştir. Son dönemlerde taşeron işçilerin 

kadroya alınması konusunda büyük adımlar atılmış, bir kısmı alınmış ve bir kısmının da kadroya alınma çalışmaları devam 

etmektedir. 

Görülüyor ki, yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile birlikte yaşanan gelişmeler kamu bürokrasisinde köklü bir yenilik 

getirmemiştir. Türkiye’de her ne kadar işletmecilik anlayışı kamuya aktarılmaya çalışılsa da Türk toplumu geleneksel 

anlayıştan büyük bir kopuş yaşamamıştır. Günümüzde devlet halen en büyük işveren konumundadır. Atamalar, mülakatlar 

hala devlet tarafından yapılmakta ve bu durumda işletmecilik anlayışı geri planda kalmaktadır. Atamalarda işletmecilik 

anlayışının gereği olarak liyakat sisteminin çok ön planda tutulmadığı görülmektedir. 

İşletmecilik anlayışının getirdiği E-Devlet uygulamaları, değişen dünyada bilgi toplumunun getirdiği en önemli 

yeniliklerden biri olmuştur. Bu uygulamayla devlet vatandaşa daha hızlı ve verimli bir hizmet sunmuş ve hizmet 

maliyetlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca bürokratik ve kırtasiyeci devlet anlayışı, yerini devletin birey için var 
olduğu bir anlayışa bırakmıştır. 

Sonuç olarak, Türk kamu bürokrasisinde işletmecilik anlayışından geleneksel anlayışa doğru bir geri dönüş görülmektedir. 

Her ne kadar dünya ülkelerinde işletmecilik anlayışı yaygın bir şekilde ilerlemiş olsa da Türk toplumun geleneklerine, 
öteden beri alışılmış olduğu kültürüne ayak uyduramamıştır. Kamu personeline esneklik uygulamasının getirilmesi bazı 

olumlu sonuçlar doğruyormuş gibi görünse de, sorumsuzluğa sebebiyet vermektedir. Yolsuzluk, kayırmacılık ve 

siyasallaşma günümüzde halen devam etmekte ve bunlara daha caydırıcı cezalar getirilerek önü kesilmelidir. Türk kamu 

personel reformunda yaşanan bu olumsuzluklar yeniden gözden geçirilmeli, daha net ve toplumun benimsemekte zorluk 

çekmeyeceği bir değişim getirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı bir yerel yönetim olan Burdur İli'nin Bucak İlçesi'ndeki doktor, hemşire ve ebelerin  

manevi destek  algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve meslek değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesidir. Çalışma grubunu 19-62 yaş aralığındaki, 36 doktor, 88 hemşire ve 28 ebe 

olmak üzere 152 sağlık  çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak  'Kişisel Bilgi Formu 

ve 'Manevi Destek Algısı Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi testleri ve 

demografik özelliklerinin analizinde ise yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre 152 sağlık çalışanının %79.6'sı kadın, %20.4'ü erkektir ve yaş ortalamaları 36.81 olarak 

saptanmıştır. Eğitim düzeyleri bakımından sağlık çalışanlarının 12.5'i lise, 23.0'ı önlisans, 52.0'ı lisans, 8.6'sı 
yüksek lisans, 3.9'u doktora derecesine sahip olduğu belirlenmiştir. Mesleki kıdem değişkenine göre 34.9'u 1-10 
yıl, 34.2'si 11-20 yıl, 27.6'sı 21-30 yıl, 3.3'ü 31-40 yıl arasında dağılım gösterdiği bulunmuştur. Araştırmaya 

katılan sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre 23.7'si doktor, 57.9'u hemşire ve 18.4'ü ebe olarak 

belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri, mesleki kıdemleri ve meslekleri ile 

manevi destek algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca bu araştırmada sağlık çalışanlarının 

manevi destek algı düzeyinin yüksek (44,49 ± 11,94) olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doktor, Hemşire, Ebe, Manevi Destek Algısı. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to examine whether the perceptions of spiritual support of doctors, nurses 
and ebburs in Bucak District of Burdur province, which is a local government, differ according to gender, age, 
education level, occupational seniority and occupational variables. The study group consists of 152 health 
workers, aged between 19 and 62, with 36 doctors, 88 nurses and 28 midwives. 'Personal Information Form' and 
'Spiritual Support Perception Scale' were used as data collection tools in the research. In the analysis of the data, t 
test, one way variance analysis tests and percentile and frequency distribution were used in the analysis of 
demographics. According to the results obtained from the survey, 79.6% of 152 health workers were female, 
20.4% were male and average age was 36.81. In terms of education levels, it was determined that health workers 
had 12.5 high school, 23.0 associate degree, 52.0 bachelor degree, 8.6 Master degree and 3.9 doctorate degree. 
According to vocational seniority variable, 34.9% were found to be in 1-10 years, 34.2% in 11-20 years, 27.6% in 
21-30 years, and 3.3% in 31-40 years. According to vocational seniority variable, 34.9% were found to be in 1-10 
years, 34.2% in 11-20 years, 27.6% in 21-30 years, and 3.3% in 31-40 years. According to occupational groups of 
the health workers participating in the survey, 23.7 were doctors, 57.9 were nurses and 18.4 were midwives. There 
was no significant difference between health workers' gender, age, education level, occupational seniority and 
occupation and perceptions of spiritual support. In addition, it was determined that the level of perception of the 
spiritual support of health professionals was high (44.49 ± 11.94) in this study. 

Key Words: Doctor, Nurse, Midwife, Perception of Spiritual Support. 
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1. GİRİŞ 

Sağlık, bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal esenliğini içinde barındıran geniş çaplı bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir (Silva vd., 2015:8815). Bir başka tanıma göre moralin yüksek olması ve yaşamdan tatmin olmak, sağlık 

düzeyinin yüksek olması, güçlük ve olumsuzluklar ile savaşabilme; fiziken ve ruhen iyi hissedebilmek şeklinde tanımlanan bir 

kavramdır (Tatar ve Tatar, 1997:55). Sağlığa ilişkin tanımlamalarda da görüldüğü gibi bu kavram bireylerin sadece biyolojik 
yapısına ilişkin sıhhat durumuyla ilgili değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yapısını da içine almaktadır. Sağlık 

kapsamında bireylere verilen yardımlar sağlık hizmetleri kapsamında ele alınmaktadır. 

 

2. SAĞLIK HİZMETLERİ 

Sağlık hizmetleri hem bireyleri hem de toplumları sağlık açısından korumak, hastalandıkları zaman onları tedavi etmek, tam 

anlamıyla iyileşemeyerek engelli kalanları ise diğer insanlara bağımlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda onlara 
rehabilite sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amaçlı gerçekleştirilen ve planlı olan çalışmaların tamamına 

verilen hizmet türüdür (Bilgili ve Ecevit, 2008:203- 204).  

Sağlık hizmetlerinin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için bir takım özellikleri göstermesi gerekmektedir. Bu özellikler; 

sağlık hizmetlerinin bir bütünlük göstermesi ve koordineli bir şekilde sunulmasının gerekliliği şeklindir. Etkili sağlık 

hizmetlerinin üretimi ve sunulmasında göz önünde bulundurulması gereken bu hususlar, sağlık hizmetlerinin etkili  olması 

bakımından içinde barındırması gereken özellikleri olarak kabul edilmektedir. Ancak sunumu ve üretimi gerçekleştirilen sağlık 

hizmetlerinin bahsedilen bu özelliklerden herhangi bir tanesini bulundurmaması halinde, birey ve toplum sağlığı üzerinde 

istenen değişimin olmaması durumunu ortaya çıkarmaktadır (Yazgan, 2009:33). 

Sağlık hizmetleri bakımından Türkiye  değerlendirilecek olursa; Türkiye için bugün var olan sağlık hizmetlerinin  temeli yani  
tarihsel arka planı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki parça halinde değerlendirilmektedir. Mevcut bilgilerin 
yeterli olmaması sebebiyle kıyaslamadan çok bir takım yapısal farklılıklar yönünden bir değerlendirme yapılabilmektedir. 
Bunun sebebi sağlık hizmetleri anlayışında meydana gelen değişimlerin toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısının 

yanında, bilimsel olarak gelişim faaliyetleri ile de yakın bir ilişki göstermesidir. İmparatorluk döneminden ulus devlete geçiş 

yapılması ilk olarak eğitim ve sağlık alanlarında ve kamu hizmetine yönelik anlayışlarda esaslı değişimlere sebep olmuştur. 

Osmanlı döneminde yer alan geleneksel olan şifahane ve şifacılar yerine Cumhuriyet dönemi ile birlikte bilimsel tıp ve 

mektepli hekimler tarafından organize edilen kamusal  düzeyde sağlık hizmetleri yönünde bir  geçiş gerçekleşmiştir 

(Kasapoğlu, 2016:133). 

2.1. Bakım Kavramı 

Bakım kavramı,  Türkçe sözlükte  üç farklı biçimde ele alınmaktadır. Bunlar: Bakma işi; bir şeyin iyi gelişmesi ve iyi bir 

durumda kalması amacı ile emek sarf edilmesi; bir kişinin beslenmesi, giyinmesi vb. gibi ihtiyaçlarını üstlenmek ve sağlamak 

olarak ifade edilmektedir (TDK, 1983:109). 

Bakım hastalara verilen tıbbi hizmetlerin kalitesi bakımından önem taşımaktadır.  Bu bağlamda bakımı yapan görevlilerin 

sorumluluk taşımaları ve bilinçli olmaları  gerekmektedir. Bu çalışmada bakım türlerinden manevi bakıma odaklanılacaktır. 

2.2. Manevi Bakım 

Manevi bakım konusuna ilişkin olarak gelişmiş olan Batı ülkelerinde literatürün zengin olduğu görülmektedir. Ancak 

Türkiye'nin manevi bakım konusunda  yapılan çalışmalar açısından çok kısa süreli bir tarihe sahip olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda yapılan çalışmaların son 5 yılda Din Psikolojisi Anabilim Dalından araştırmacılarının dikkate değer bir biçimde 

konuya yönelik olarak  çalışmalar için çaba sarf ettikleri gözlemlenmektedir (Esendir ve Kaplan, 2018:319). Manevi bakım din 

ve inanç desteğinin sağlanması olarak değerlendirilmektedir. Bireylerin acı, üzüntü, korku, sıkıntı, ümitsiz olma ve yalnızlık 
yaşaması gibi durumlarında ansızın gelen ameliyat olmak, hastalanmak, askerlik, mahkum olmak, yaşlılık, sakat kalmak, afet 

durumları gibi bir takım kriz durumlarını yaşadıklarında onlarla olmak, yanında olduğunu hissettirmek, onlara dini anlamda ve 
inanç sistemi doğrultusunda destek olmak, problemlerine yönelik olarak danışmanlık sağlamak, ibadetleri konusunda onlara 

rehber olmak, yaşamlarına anlam verme ve varlıklarının manasını anlama konusunda onlara refakat etmek şeklinde 

değerlendirilmektedir (Karagül, 2012:7). 

İnsanın varlığını sürdürebilmesi açısından biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutların bütünlüğünün korunması ve devamlılığının 

sağlanması gerekmektedir. Bu holistik yaklaşım ile birlikte  manevi gereksinimlere gösterilen önem derecesi daha dikkat çekici 

bir hale gelmiş ve bu bağlamda sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetlere ek olarak bir yeni hizmet alanı daha meydana 
gelmiştir. Dolayısıyla manevi bakım, holistik bakımın bir öğesini oluşturmaktadır (Esendir, 2016:iii). Sağlık hizmetleri 

kapsamında bireylere bakımın bütüncül yaklaşım çerçevesinde  verilmeye başlanması, bireylerin diğer boyutları kadar manevi 
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boyutunun önem kazanmasına sebep olmuştur (Ergül ve Bayık, 2004:37). Sağlık hizmetleri kapsamında bireylere sunulan 

bakımın bütüncül bir yaklaşım biçimiyle verilen manevi boyut da fiziksel, duygusal ve psiko-sosyal boyutlar gibi önem 
kazanmıştır. İlgili çalışmalar manevi boyutun sağlık, iyilik ve yaşam kalitesi üzerinde açık etki gösterdiğini göstermektedir 
(Kostak vd., 2010:219). Tüm insanlar manevi yaklaşım veya manevi bakıma ihtiyaç duymakta olup; bu tür ihtiyaçlarını bazen 

yakınlarından, bazen arkadaşlarından ve çoğu zaman sağlık personellerinden karşılamasını beklemektedirler. Manevi bakım 

sayesinde insanlar hayatlarındaki bir takım güçlüklerin üstesinden daha kolay gelebilecek ve olayları kabullenmeleri 

gerçekleşecektir. Yine bunlara ek olarak etkin olarak verilen manevi bakımın  pek çok hastalık açısından yarar sağladığı 

vurgulanmaktadır (Erişen ve Karaca Sivrikaya, 2017:184). 

İnsanlar için bu derece önem taşıyan manevi bakım; temelinde koşulsuz sevgiyi  barındıran, insanların eşsiz bir değere sahip 

olduğunun altını çizen bir bakım olup; aynı zamanda insanların, kültürel ve manevi inançlarının, fiziksel yapılarının, duygu,  
düşünce ve kültürel bağlantılarının etkilenmektedir (Ramezani vd., 2014:213). Manevi bakım sayesinde insanlar yaşamın anlam 

ve amacını bulmaları ve hastalıklarıyla etkin bir biçimde başa çıkma stratejilerini keşfetmelerine olanak bulabilmektedirler 

(Baldacchino, 2011:47-53).  Yine manevi bakım uygulamaları ile, özellikle kriz döneminde bulunan hastalar kendilerine ilişkin 

olumlu bakış açısı geliştirmeye olanak bulurlar ve benlik saygılarını yükseltme açısından desteklenmektedirler (Baldacchıno ve 
Draper, 2001:833-841). Manevi bakım, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetlerinde dikkate değer bir yere sahip olup,  bireylerin 

kişisel gelişimlerini sağlamak, morallerini yükseltmek, hayata olan bağlılıklarını artırmak, manevi dünyaları ile barışık 

olmalarına katkı sağlamak, manevi sapmaları ve korkuları ortadan kaldırmayı amaçlayarak sosyal nitelik taşıyan ve bireyi 

merkeze alan bakımı kapsamaktadır (Başar, 2007:631). Görüldüğü gibi manevi bakım bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları 

üzerinde pozitif etkiler göstermektedir (Wong ve Yau, 2010:244).                                                                                                                            

Manevi bakım felsefesi, bütüncül (holistik) bir yaklaşım ilkesine dayalı olup, öncelikli olarak, bireylerin hem  maddi, hem 
manevi hem de ruhi yönünü de esas almaktadır (Karagül, 2012:16).  Sağlık hizmetleri kapsamında verilen bakımda bütüncül 

yaklaşımın esas alınmasıyla birlikte manevi bakıma verilen önem her geçen gün giderek daha da belirgin bir hale gelmektedir 

(Tanyi, 2002'den akt.: Kavak vd., 2014:21). Konunun zaman içinde giderek belirginleşmesi sağlık hizmetleri kapsamında 

verilen manevi bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekmekte ve sağlık personellerinin manevi bakıma ilişkin algılarının 

hastalara sundukları manevi bakım hizmetlerine etki edeceğini ortaya koymaktadır. Sağlık personellerinin manevi bakıma 

ilişkin algı düzeylerinin bilinmesi ve bu algılarına etki koyabilecek bir takım değişkenlerin belirlenmesi, bu konuda çalışma 
yapacak olanlara ışık tutacaktır.   

 

3. UYGULAMA 

3.1. Amaç 

Bu çalışmanın  temel amacı doktor, hemşire ve ebelerin  manevi destek  algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem 

ve meslek değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının  incelenmesidir. 

3.2. Metodoloji 

3.2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, mevcut durumun incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen betimsel bir çalışmadır. Bu araştırma Burdur İli 

Bucak İlçesi'ndeki doktor, hemşire ve ebelerin  manevi destek  algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve meslek 
değişkenlerine göre incelemek amacıyla, betimsel tarama modeline dayanarak gerçekleştirilmiştir.                         

3.2.2. Çalışma Grubu 

Katılımcıların tamamı, Burdur İli Bucak İlçesi'ndeki doktor, hemşire ve ebelerden  oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan veri 

toplama araçları toplam 152 sağlık personeline uygulanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılımcı olmanın ölçütü olarak Burdur İli Bucak İlçesi'nde doktor, hemşire ya da  ebe 

olarak görevli  olmak ölçütü belirlenmiştir. 

3.2.3. Veri Toplama Araçları                                                                                              

3.2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu formda sağlık çalışanlarından cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki 

kıdem ve meslek bilgileri alınmıştır. 

3.2.3.2.Manevi Destek Algısı Ölçeği (MDA) 

Bu ölçek Kavas ve Kavas (2014) tarafından Doktor, Ebe ve Hemşirelerin manevi destek konusunda algılarını tespit etmek için 
geliştirilmiş beşli likert tipinde bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach alpha değeri 0.940 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte toplam 15 
madde olup, tek boyutludur. Maddelerin puanlaması aşamasında, 'kesinlikle katılmıyorum' ifadesini taşıyan 0’dan 'tamamen 
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katılıyorum' ifadesini taşıyan 4’e doğru puanlama yapılmaktadır. Ölçekte tersten puanlanan madde yoktur. Ölçek 0-4 arasında 

puanlanmakta ve maddelere verilen cevaplar toplanarak ölçeğin toplam puanına ulaşılmaktadır. Bu ölçeğin tamamından elde 
edilebilecek en yüksek puan ise 60 olup; ölçekten alınan puanların artması Manevi Destek Algısı ve tutumunun yükseldiğini 

ortaya koymaktadır. Toplam puan ortalaması artış gösterdikçe,  manevi destek kavramlarının algılanma düzeyi de olumlu 

yönde artış göstermektedir. Manevi Destek Algısı 0 (Düşük) < 20-40 (Orta) < 60 (Yüksek) şeklinde değerlendirilmektedir.  

3.2.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada Burdur İli Bucak İlçesi'ndeki doktor, hemşire ve ebelerin  manevi destek  algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, 

mesleki kıdem ve meslek değişkenlerine göre incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, t testi ve tek yönlü varyans 

analizi testleri kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin analiz edilmesinde frekans ve yüzde dağılımı 

kullanılmıştır. 

3.3. Literatür 

Son yıllarda sağlık hizmetleri bağlamında manevi bakıma ilişkin çalışmalar gerçekleşmektedir; dolayısıyla literatürde çeşitli 

çalışmalar mevcuttur; yapılan bazı çalışmalar aşağıda sunulmuştur; 

ESENDİR ve KAPLAN (2018:317-332) tarafından İstanbul'da sağlık çalışanları (doktor, ebe ve hemşireler) üzerinde yürütülen 

çalışmada  sağlık çalışanlarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve meslek değişkenleri açısından Manevi DestekAlgısı 

düzeylerinde anlamlı farklılığın olmadığı; ancak yaş ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır.  Bu 
çalışmada sağlık personellerinin Manevi Destek Algısı düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

JAHANDIDEH vd. (2018:1-5) tarafından hemşirelerle yapılan çalışmada, ruhsal esenlik ve manevi bakımın sağlanması 

arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

KILINÇER (2017:77-97) tarafından manevi danışmanlık ve rehberlik konusuyla ilişkili görülen tıp, psikoloji ve ilahiyat 
alanlarında eğitim gören öğrenciler üzerinde manevi danışmanlık ve rehberliğe ilişkin  algı ve tutumlarını incelemek amacıyla 
yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin büyük kısmının manevi danışmanlık ve rehberlikle dinin ilişki içinde 

olduğunu tanımlamışlar, bu konuda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu bulunmuş, manevi danışmanlık konusunun psikoloji ve 

ilahiyat eğitimi alan kişilerce verilmesi gerektiğini belirtmişler, manevi danışmanlık konusunun yararlı olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu çalışmada psikoloji ve ilahiyat alanı öğrencilerinde manevi danışmanlık ve rehberlik algısı yüksek bulunmuş; 

ancak bu iki alan arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada tıp alanı öğrencilerinin manevi 

danışmanlık ve rehberlik algısı  psikoloji ve ilahiyat alanı öğrencilerden anlamlı derecede farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

CHANDRAMOHAN ve BHAGWAN (2016:1-13) tarafından hemşireler üzerinde yapılan çalışmada hemşirelerin maneviyat ve 

manevi bakım konusunu hemşirelik uygulamalarında önemli bir boyut olarak görmelerine rağmen bu konuda daha fazla 

hazırlık yapmaları gerektiği saptanmıştır.  

İNCE ve AKHAN (2016:202-208) tarafından hemşire öğrenciler ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların maneviyat ve 

manevi bakıma yönelik algıya sahip oldukları  bulunmuş; ancak bu konuya ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı 

ve bu sebeple eğitime ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır. 

SILVA vd., (2015:8817-8823) tarafından yürütülen araştırmada hemşirelik bakımında hizmet veren  altı tane  hemşire ile yarı 

yapılandırılmış yapılan görüşme yoluyla nitel bir yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, 

katılımcıların hemşirelik bakımında manevi yardım konusunda önemli bir yeri olduğunu düşünmelerine rağmen, günlük 

çalışmalarında  bu konuya öncelik vermedikleri ortaya çıkmıştır. 

VAN LEEUWEN ve SCHEP-AKKERMAN (2015:1346–1357) tarafından yapılan farklı sağlık hizmetleri ortamlarındaki 

hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin algı ve yeterliliklerinin kıyaslanmasının amaçlandığı araştırmada, akıl sağlığı 

bakımı ve evde bakım hizmetlerinde hizmet veren hemşireler ile hastane ortamında hizmet veren hemşireler  karşılaştırılmış ve 
sonuç olarak, akıl sağlığı bakımı ve evde bakım hizmetlerinde  çalışan hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımdan daha 

yüksek bir yetkinlik düzeyine sahip oldukları saptanmış ve kendilerini daha çok ruhani kişiler olarak algıladıkları tespit 

edilmiştir. 

ÇELİK vd., (2014:1-12) tarafından hemşireler üzerinde yürütülen çalışmada katılımcıların maneviyat ve manevi bakımı 

algılama düzeyleri açısından yüksek olduğu tespit edilmiştir; fakat konuya ilişkin bilgi gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir. 
Bu çalışmada annesi lise ve üzerinde eğitim düzeyine sahipolan, medeni durumu bekâr olan, bakıma gereksinim duyan ve 

bakmakla yükümlü olduğu bir yakını olan, nazara inanmayan,  hastaların maneviyatla ilgili olarak yaptıkları bir takım 

geleneksel uygulamaların yararlı olmadığını düşünerek uygulamamaları gerektiğini düşünen hemşirelerde maneviyat ve manevi 

bakım algılama düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır. 

EĞLENCE ve ŞİMŞEK (2014:48-53) tarafından hemşireler ile gerçekleştirilen araştırmada hemşirelerin manevi bakıma ilişkin 

bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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KAVAK vd. (2014:21-24) tarafından hemşireler üzerinde yapılan araştırmada hemşirelerde manevi bakıma ilişkin görüşlerin 

yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Cerrahi birim personeli olan ve 0-5 yıl arasında hizmet veren hemşirelerde maneviyat ve 

manevi bakımın daha yüksek olduğu bulunmuştur. Manevi bakım veren hemşirelerde manevi bakım ölçek puanının daha 

anlamlı olduğu saptanmıştır. Manevi bakımla ilgili uygulama yapan hemşirelerde manevi bakıma ilişkin ölçek toplam puanında 

istatistiksel anlamda anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

KOSTAK vd. (2010:218-225) tarafından hemşire ve ebeler ile yapılan çalışmada hemşire ve ebeler arasında %62.7’lik kesim 

manevi bakım kavramını daha önce duyduklarını, %15.1’lik kesim manevi bakıma ilişkin bilgi aldığını, %29.1’lik kesim ise 

hastalarına manevi bakım hizmeti verdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonucunda hemşirelerin ve ebelerin maneviyat ve 
manevi bakım ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı saptanmıştır. 

3.4. Bulgular ve Değerlendirme 

3.4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

Aşağıda yer alan Tablo 1.'de çalışma  grubundan toplanan kişisel bilgi formuna ait bilgiler verilmektedir. 

Tablo 1. Araştırma Örnekleminin Kişisel Bilgiler Formundan Elde Edilen Veriler 

Kişisel Bilgilerin Dağılımı Özellikler N % 
Cinsiyet Kadın 121 79,6 
 Erkek 31 20,4 
Yaş 19-29 40 26,3 
 30-39 47 30,9 
 40-49 53 34,9 
 50-59 10 6,6 
 60 ve Üstü 2 1,3 
Eğitim Düzeyi Lise 19 12,5 
 Önlisans 35 23,0 
 Lisans 79 52,0 
 Yüksek Lisans 13 8,6 
 Doktora 6 3,9 
Mesleki Kıdem 1-10 53 34,9 
 11-20 52 34,2 
 21-30 42 27,6 
 31-40 5 3,3 
Meslek Doktor 36 23,7 
 Hemşire 88 57,9 
 Ebe 28 18,4 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1. incelendiğinde araştırmaya katılan 152 sağlık çalışanının %79.6'sı (121) kadın, %20.4'ü (31) erkektir. Katılımcıların 
yaşlara göre dağılımı 19-29 yaş aralığı %26.3 (40), 30-39 yaş aralığı %30.9 (47), 40-49 yaş aralığı %.34.9 (53), 50-59 yaş 

aralığı %.6.6 (10), 60 ve üstü yaş aralığı %.1.3 (2) şeklinde bulunmuştur. Eğitim düzeyleri bakımından sağlık çalışanlarının 

12.5'i (19) lise, 23.0'ı (35) önlisans, 52.0'ı (79) lisans, 8.6'sı (13) yüksek lisans, 3.9'u (6) doktora derecesine sahip olduğu 

bulunmuştur. Mesleki kıdem değişkenine göre 34.9'u (53) 1-10 yıl, 34.2'si (52) 11-20 yıl, 27.6'sı (42) 21-30 yıl, 3.3'ü (5) 31-40 
yıl arasında dağılım gösterdiği bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre 23.7'si (36) doktor, 57.9'u (88) 

hemşire ve 18.4'ü (28) ebe olarak tespit edilmiştir. 

3.4.2. Sağlık Çalışanlarının Cinsiyetlerine Göre Manevi Destek Algıları İle İlgili Bulgular 

Sağlık çalışanlarının cinsiyetlerine göre Manevi Destek Algıları açısından aralarında anlamlı farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 2.'de verilmiştir. 

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Cinsiyetlerine Göre İncelenmesi 

Cinsiyet N X  S.s t p 

Kadın 121 43,39 12,57 2,266 ,025 

Erkek 31 48,77 7,91   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo2. incelendiğinde sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi uygulanmış ve farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. 
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3.4.3. Sağlık Çalışanlarının Yaşlarına Göre Manevi Destek Algıları İle İlgili Bulgular  

Sağlık çalışanlarının yaşlarına göre Manevi Destek Algıları açısından arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek 

için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3.'te verilmiştir. 

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Yaşlarına Göre İncelenmesi 

Yaş N X S.s F p 

19-29 40 42,95 15,24 1,650 ,165 

30-39 47 47,53 5,50   

40-49 53 42,43 13,75   

50-59 10 45,50 6,02   

60 ve Üstü 2 53,50 3,53   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3. incelendiğinde sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının yaşlarına göre aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri verilmiştir. Ortalamalar arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü varyans analizi 

yapılmış ve farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda yaşın sağlık çalışanlarının Manevi Destek 
Algılarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

3.4.4.  Sağlık Çalışanlarının Eğitim Düzeylerine Göre Manevi Destek Algıları İle İlgili Bulgular  

Sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerine göre Manevi Destek Algıları açısından arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4.'te verilmiştir. 

Tablo 4. Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi 

Eğitim Düzeyi N X S.s F p 

Lise 19 39,8947 16,83546 2,078 ,087 

Önlisans 35 41,3714 13,88627   

Lisans 79 46,4304 10,07368   

Yüksek Lisans 13 47,3846 6,66506   

Doktora 6 45,5000 7,76531   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 4. incelendiğinde sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının eğitim düzeylerine göre aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri verilmiştir. Ortalamalar arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü varyans 

analizi yapılmış ve farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda eğitim düzeyinin sağlık 

çalışanlarının Manevi Destek Algılarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

3.4.5.  Sağlık Çalışanlarının Mesleki Kıdemlerine Göre Manevi Destek Algıları İle İlgili Bulgular  

Sağlık çalışanlarının mesleki kıdemlerine göre Manevi Destek Algıları açısından arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5.'te verilmiştir. 

Tablo 5. Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Mesleki Kıdem Düzeylerine Göre İncelenmesi 

Mesleki Kıdem N X S.s F p 
1-10 53 43,49 13,58 ,864 ,461 
11-20 52 46,55 9,52   
21-30 42 43,04 12,81   
31-40 5 45,80 7,56   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 5. incelendiğinde sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının mesleki kıdemlerine göre aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri verilmiştir. Ortalamalar arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü 
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varyans analizi yapılmış ve farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda mesleki kıdemlerinin 

sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

3.4.6. Sağlık Çalışanlarının Mesleklerine Göre Manevi Destek Algıları İle İlgili Bulgular  

Sağlık çalışanlarının mesleklerine göre Manevi Destek Algıları açısından arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 6.'da verilmiştir. 

Tablo 6. Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Mesleklerine Göre İncelenmesi 

Meslek N X S.s F p 

Doktor 36 48,75 7,00 5,222 ,006 

Hemşire 88 44,40 11,99   

Ebe 28 39,28 14,80   

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 6. incelendiğinde sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının mesleklerine göre aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri verilmiştir. Ortalamalar arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü varyans analizi 

yapılmış ve farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda sağlık çalışanlarının mesleklerinin Manevi 
Destek Algıları Algılarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

3.4.7.  Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algıları Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Tablo 7.'de sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algısı Ölçeğinden Elde Ettikleri Puan ortalamalarına yer verilmektedir. 

Tablo 7. Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algısı Ölçeğinden Elde Ettikleri Puan Ortalamaları 

N X S Min Max 

152 44,49 11,94 4,00 56,00 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 6. incelendiğinde doktor, hemşire ve ebelerin manevi destek algısı toplam puan ortalaması düzeylerinin yüksek (44,49 ± 

11,94) olduğu tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı bir yerel yönetim olan Burdur İli'nin Bucak İlçesi'ndeki doktor, hemşire ve ebelerin manevi destek 
algılarının cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve meslek değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

incelenmesidir. Araştırmaya katılan 152 sağlık çalışanının %79.6'sı (121) kadın, %20.4'ü (31) erkektir. Sağlık  personellerinin 
yaşlara göre dağılımı 19-29 yaş aralığı %26.3 (40), 30-39 yaş aralığı %30.9 (47), 40-49 yaş aralığı %.34.9 (53), 50-59 yaş 

aralığı %.6.6 (10), 60 ve üstü yaş aralığı %.1.3 (2) biçimindedir. Eğitim düzeyleri açısından 12.5'i (19) lise, 23.0'ı (35) önlisans, 

52.0'ı (79) lisans, 8.6'sı (13) yüksek lisans, 3.9'u (6) doktora derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Mesleki kıdem 

değişkenine göre 34.9'u (53) 1-10 yıl, 34.2'si (52) 11-20 yıl, 27.6'sı (42) 21-30 yıl, 3.3'ü (5) 31-40 yıl arasında dağılım 

gösterdiği belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre 23.7'si (36) doktor, 57.9'u (88) hemşire ve 18.4'ü (28) ebe 

olduğu bulunmuştur. 

Sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının cinsiyetlerine göre incelendiğinde  farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Sağlık 

çalışanlarının Manevi Destek Algılarının yaşlarına göre incelendiğinde farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda yaşın sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

Sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının eğitim düzeylerine göre incelendiğinde farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda eğitim düzeyinin sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarını etkileyen bir faktör 

olmadığı söylenebilir. 

Sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının mesleki kıdemlerine göre incelendiğinde farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda mesleki kıdemlerinin sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarını etkileyen bir faktör 

olmadığı söylenebilir. 

Sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algılarının mesleklerine göre incelendiğinde farkın anlamsız olduğu bulunmuştur. Elde 

edilen bulgular doğrultusunda sağlık çalışanlarının mesleklerinin Manevi Destek Algıları Algılarını etkileyen bir faktör 
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olmadığı söylenebilir. Son olarak bu çalışmada doktor, hemşire ve ebelerin manevi destek algısı toplam puan ortalaması 

düzeyinin yüksek (44,49 ± 11,94) olduğu saptanmıştır. 
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ÖZET 

Devletin doğasında meydana gelen sürekli gelişim ve değişim uluslararası ilişkilerin temel enstrümanı 

olan diplomatik faaliyetlerin de tarihsel süreç içerisinde yeni boyutlar kazanmasını sağlamıştır. Bu 

bağlamda, devletlerin temsil ettikleri değerlerin ve sahip oldukları kimliklerin o devletlerin diplomasi 

“ruhlarına” angaje olması, son dönemlerde diplomasinin en gözde çalışma konularından birisi olan 

kültürel diplomasiyi doğurmuştur.Ülkeler arasındaki karşılıklı etkileşim ile birlikte kültürel alanda 

özellikle sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında işbirlikleri artmaya başlamıştır. Yerel 

yönetimler arasında işbirliğinin bir örneği olarak kardeş şehir uygulamaları kültürel demokrasinin bir 
aracı olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de birçok belediye kardeş şehir uygulamalarını hayata geçirerek, 

yerel yönetimler düzeyinde uluslararası işbirliğine gitmekte, şehirler arasında ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanda birliktelikler gerçekleştirilmektedir. Birçok belediye, dünyanın farklı ülkelerinden 

şehirlerle kardeş şehir ilişkilerini yürütmektedir. Kardeş şehir uygulamalarının aktif olarak yürütüldüğü 

şehirlerden birisi de Konya ve Konya Büyükşehir Belediyesi’dir.Buradan hareketle hazırlanacak 

çalışmanın temel amacı, kültürel diplomasinin bir aracı olarak kardeş şehir uygulamalarının 

işlevselliğinin ve etkinliğinin Konya Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden hareketle irdelenmesidir. 

Çalışma kapsamında kültürel diplomasi, yerel yönetimler arası işbirlikleri, kardeş şehir uygulamalarına 

yönelik kavramsal bilgilere yer verilecek, Türkiye’de kardeş şehir uygulamalarının yasal dayanakları ele 

alınıp, kardeş şehir uygulamaları ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilecektir. Son olarak, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası düzeyde kardeş şehir uygulamaları ele alınacaktır. Bu kapsamda 
hazırlanan çalışmada konu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklar taranarak, betimsel analiz yönteminden 

ve uygulama kısmında belediye yetkilileri ile görüşme gerçekleştirilerek nitel araştırma yöntemlerinden 

birisi olan mülakat tekniğinden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Diplomasi, Kent/Şehir Diplomasi, Kardeş Şehir, Yerel Yönetimler, 

Uluslararası İşbirliği. 

 

ABSTRACT 

Continuous developments and changes within the nature of state also helped the diplomatic activities, 
which are the most important instruments of international relations, to gain new dimensions in the 
historical process. In this context, cultural diplomacy which is a very popular term for diplomacy studies 
has emerged as a result states’ values’ and identities’ engagement to their diplomatic “spirit”.Along with 
the mutual interaction between countries, co-operation has begun to increase between the civilian society 
and local governments, especially in the cultural field. As an example of cooperation between local 
governments, town twinning applications can be considered as a tool of cultural democracy. In Turkey, 
many municipalities by implementing town twinning applicationscooperate internationally at the level of 
local governments, and economic, social and cultural field associations are realized among the cities. 
Many municipalities carry out town twinning relations with cities from different countries of the world. 
One of the cities where town twinning applications are actively carried out are Konya and Konya 
Metropolitan Municipality.The main purpose of the study is to examine the functionality and 
effectiveness of town twinning applications as a tool of cultural diplomacy through the case of Konya 
Metropolitan Municipality. In the study, conceptual information about cultural diplomacy, cooperation 
between local administrations and town twinning applications will be given, the legal basis of the 
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application be addressed town twinning in Turkey, it will be included in statistical information about 
town twinning applications. Finally, Konya Metropolitan Municipality's international town twinning 
applications will be discussed. In this study, primary and secondary sources related to the subject will be 
scanned and the descriptive analysis method and in the application part,interviews with municipal 
authorities will be made and interview techniques, one of the qualitative research methods, will be 
utilized. 

Key Words: Cultural Diplomacy,City Diplomacy,Town Twining,Local Governments, International 
Cooperation. 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşmenin de etkisiyle siyasal, toplumsal ve yönetsel alanda önemli değişim ve dönüşümler gerçekleşmiştir. 

Devletler artık birbiriyle etkileşim içerisinde olmak durumundadır. Uluslararası düzeyde etkileşimler, devletler arası 

işbirliğinin önemini artırmıştır. Ülkeler arasında ekonomik, hukuki, ticari, sosyal ve kültürel işbirliği artış göstermeye 

başlamıştır. Uluslararası ilişkilerde önemli bir kavram olan yumuşak güç (soft power) olgusunun temel 

enstrümalarından birisi de kültürel diplomasidir. Ülkeler arası diplomatik ilişkilerde kültürel diplomasi önemli bir yer 
tutmaktadır. Kültürel diplomasinin araçlarından birisi de, ülkeler arası işbirliğinin yanında kentler/şehirler arası 

işbirliğidir. Uluslararası düzeyde kentler arası işbirliği kent diplomasisi denilen bir olguyu da ortaya çıkarmıştır. 

Kültürel diplomasi ve kent diplomasisinin uygulama alanı bulduğu uluslararası işbirliklerinden birisi de kardeş şehir 

uygulamalarıdır. Uluslararası düzeyde kentler arası sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini sağlamanın bir aracı olarak 

kardeş şehirler dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

Türkiye’de yönetimler arası işbirliğinin temelleri 1982 Anayasası’nın 127.maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanuna dayanmaktadır. Türkiye olarak taraf olunan Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı’nda ve yerel yönetimlere yönelik yasal düzenlemelerde yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde 

işbirliğine yönelik düzenlemeler mevcuttur. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere, birçok 

belediye farklı ülkelerden şehirlerle kardeş şehir birlikteliğine gitmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 

belediyeleri de kardeş şehir uygulamalarının etkin şekilde yürütüldüğü kentlerden birisidir. Bu minvalden hareketle 

hazırlanan çalışma kapsamında öncelikle, kültürel diplomasi konusu ile ilgili kavramsal çerçeve ortaya konulacak, 
kardeş şehir uygulamaları ile genel bilgilere yer verildikten sonra Türkiye’de kardeş şehir işbirlikleri ile ilgili yasal 

düzenlemeler ve istatistiki bilgiler ele alınmaktadır. Çalışmada son olarak, Konya ili ve Konya Büyükşehir Belediyesi 

örneği üzerinden hareketle, uluslararası düzeyde kültürel ilişkiler ve kardeş şehir uygulamaları değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. 

 

2. YUMUŞAK GÜÇ KULLANIMI OLARAK KÜLTÜREL DİPLOMASİ 

Diplomasi kavramı her ne kadar asırlar öncesine dayanan bir strateji olsa da küreselleşme sürecinin yarattığı 

dönüşümden en çok etkilenen araçların başında gelmektedir. Tarihteki ilk örnekleri belirli bir görevi icra etmek 

amacıyla vazifelendirilen diplomatların geçici temaslarından (ad hoc) ibaret olan diplomatik faaliyetler, ilerleyen 
dönemlerde “kapalı kapılar ardında kravatlı adamların” gizlilik içerisinde yapmış olduğu politik müzakerelere 

dönüşmüştür. Günümüzde ise diplomasi, özünde gizlilik ilkesini barındırmakla beraber artık sıradan insanların da dâhil 

olabildiği çok f(aktörlü) bir süreci ifade etmektedir. Şüphesiz ki diplomasinin yaşadığı bu dönüşüm çok farklı diplomasi 

türlerinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dijital diplomasi, kamu diplomasisi, spor diplomasisi veya sinema 

diplomasisi yeni dönemde adından çokça söz ettiren yeni diplomasi türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 

son dönemlerde devletlerin yumuşak güç (softpower) politikalarının uzantısı olarak ortaya çıkan kültürel diplomasi 

(culturaldiplomacy) kavramı, diplomasinin yeni türleri içerisinde en popüler olanlarından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

1990’ların hemen başında kaleme almış olduğu ünlü makalesinde Joseph Nye, yenidünya düzenindeki güç (power) 
tanımlamasına karşı ilk meydan okumayı gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Nye, nüfus, askeri potansiyel, ulaşım 

imkânları gibi klasik faktörlerin yanında kültür, ideoloji ve kurumların da bir devletin güç kapasitesini belirlemede 

temel faktörler arasında olduğunu savunmaktadır (Nye, 1990:179-181). Bir diğer ifadeyle, günümüz uluslararası 

ilişkilerinde kültürel güç kavramı artık aşağı politikadan (lowpolitics) ziyade yüksek politika (highpolitics) bağlamında 

değerlendirilmektedir. Yine aynı şekilde, her ne kadar birbiriyle ilintili olsa da askeri gücün aksine, yumuşak gücün 

doğasında zorlamadan ziyade cezbetme yatmaktadır (Nye, 2017:26-27). Bu sayede uluslararası aktörler, yüksek maliyet 

ve risk sonuçlu olan askeri kuvvetlerini kullanmaktan ziyade, milli değerlerle harmanlanmış kültürel cazibelerini ön 

plana çıkartarak diğer aktörler üzerinde etki doğurmayı amaçlamaktadır. Şüphesiz ki bu öngörü günümüzde askeri 

gücün önemini yitirdiği veya yumuşak gücün sert gücün ikamesi olduğu anlamına gelmemektedir. Yumuşak güç sadece 

askeri gücü destekleyen veya askeri güce başvurmayı gerektirmeyen durumlarda devletlerin uluslararası arenadaki 

hareket alanlarını genişletmek için kullandıkları ve askeri gücün aksine devamlılık arz eden bir stratejidir. Bu bağlamda, 

kültürel diplomasi de yumuşak gücün teorik çerçeveden pratiğe dönüşmüş halini ifade etmektedir. 
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Buraya kadar izah edilen bilgiler ışığında kültürel diplomasi her ne kadar 2000’li yılların bir dış politika ürünü olarak 

görülse de aslına bakılacak olursa 1900’lü yılların başlarından itibaren diplomatik misyon temsilcilikleri kültürel 

diplomasiyle angaje olmaya başlamıştır. Bu bağlamda, 1.Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde Fransız Dışişleri 

Bakanlığı’nın bünyesinde kültürel misyon birimleri kurulmuş olup, kültür ateşeliği (culturalattaches) misyonları da 

fonksiyonel olarak hizmet vermeye başlamıştır (Pajtinka, 2014:97). Bunun yanında, 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya 

çıkan Soğuk Savaş koşulları altında da devletlerin kültürel diplomasi çalışmaları hız kesmeden devam etmiştir. 

Özellikle, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bünyesinde kurulan kültürel ilişkiler birimi (Finn, 2003:15), Soğuk 

Savaş’ın eşsiz dinamikleri bağlamında ABD’nin SSCB’ye karşı yürütmüş olduğu kültürel ve ideolojik savaşta önemli 

görevler yüklenmiştir. Öte yandan, şüphesiz ki kültürel diplomasinin tam anlamıyla etkin bir araç haline gelmesi 

21.yüzyıl’a rastlamaktadır. 1990’ların hemen başında SSCB’nin çöküşü uluslararası arenada sadece bir güç boşluğu 

yaratmakla kalmamış; bunun yanında ulusal güç kavramının içeriğinin de sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle, 

dehşet dengesi (balance of terror) olarak adlandırılan durumdan ötürü, Soğuk Savaş’ın aktörlerinin sahip oldukları 

muazzam yıkıcı silahları kullanamamaları sebebiyle çalışmanın başında ifade edilen yumuşak güç kavramının önemi bir 

kat daha artmıştır. Artık günümüzde devletler, kültürel kimliklerini kurumsal çerçevede farklı yollarla uluslararası 

arenaya yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Yunus Emre Enstitüsü (Türkiye), Goathe Insitut (Almanya), 
America Cultural Center (ABD), Instituto Cervantes (İspanya), Institutul Cultural Roman “Dimitrie Cantemir” 
(Romanya) ve British Council (İngiltere) dilbilimi ve kültürel çalışmalarıyla tanınan sınır ötesi kültürel kuruluşlardan 

ilk bakışta dikkat çekenler arasında karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, elbette ki yukarıda bahsi geçen devlet destekli 
ulusal enstitüler kültürel diplomasinin tek aracı değildir. Bunun yanında, şehirlerin imajının güçlendirilmesi ve adeta 

şehirlerin kültürel bir simge olarak dünya kenti haline gelmesi de kültürel diplomasinin çok önemli sacayaklarından 

birisini oluşturmaktadır. 

Özellikle, günümüzde New York, Moskova, Londra, Paris, Los Angeles veya Roma gibi şehirler sahip oldukları farklı 

cazibeler sayesinde artık bağlı oldukları ulusal sınırların dışına taşarak; adeta “insanlığın ortak mirası” haline gelmiştir. 
Lakin dünya üzerindeki her şehir elbette ki yukarıda adı geçen şehirler kadar ön plana çıkamamaktadır. Bu noktada, 

ABD Eski Başkanı Dwight Eisenhower’in bir şehrin insanlarını başka bir şehre bağlama hayali (Tabory, 2017:19) 
kardeş şehir (town twinning) projeleri sayesinde kısmen de olsa hayata geçmektedir. 

 

3. BİR KÜLTÜREL DİPLOMASİ ARACI OLARAK KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI 

Yerel halka en yakın yönetim birimlerinden biri olan belediyeler, birbirleri ile belirli konularda işbirliği 

yapabilmektedir. Söz konusu işbirliği aynı ülkedeki belediyeler arasında olabildiği gibi farklı ülkelerdeki belediyeler 

arasında da olabilir. Aynı ülke içerisindeki belediyeler tarafından yapılan işbirlikleri ulusal; farklı ülkeler arasındaki 

belediyeler tarafından yapılan işbirlikleri ise uluslararası işbirliği olarak adlandırılmaktadır. Belediyelerin 
gerçekleştirdiği işbirliğinin en önemlisi kardeş şehir uygulamalarıdır (Öktem vd., 2016:51-52).  

Kardeş şehir; coğrafi olarak birbirinden uzak iki şehrin, uluslararası düzeyde kültürel, ekonomik, hizmet sunumu gibi 
konularda ortak faaliyetler yürütmek amacıyla dostane ilişkiler kurması anlamına gelmektedir. Kardeş şehir kavramı 

uluslararası literatürde ABD kökenli “sister city” veya Avrupa kökenli “town twinning” olarak kullanılmaktadır. 

Almanya şehri Paderbom ile Fransa şehri Le Mans arasında 1830’da kurulan işbirliği kardeş şehir uygulamasının en 

eski örneğidir. Ancak kardeş şehir ilişkileri esasen İkinci Dünya Savaşı sonrası önem kazanmıştır (Oktay, 2014:13). 
Çünkü bu dönem çoğunlukla uluslararası gerginlik ve çatışmaların yaşandığı savaşlarla geçmiştir. 1950-1960 
döneminde Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaş boyunca birbirinin kentlerini bombalayan eski düşman 

ülkeler arasında barışı sağlamak için kardeş şehir ilişkileri geliştirilmiştir. ABD’de ise kardeş şehir ilişkileri ilk olarak 

1956’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Başkan Eisenhower’ın önerisiyle kurulan “Sister Cities International” örgütü 

ile başlamıştır. Örgüt, kardeş şehir ilişkisini “vatandaş diplomasisi” olarak tanımlamaktadır. 1960-1970 döneminde 

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile birlikte Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle gelişmiş ülkelerdeki şehirler hızla 

yayılan küreselleşmenin getirdiği zorluklarla karşılaşmışlar ve bu zorlukları aşarak huzurlu ve birlik içinde Avrupa 
kentleri oluşturma çabaları sonucunda kültür ve eğitim değişimleri ile önemli bir diplomasi aracı olarak kardeş şehirler 

ortaya çıkmıştır. 1980-2000 döneminde Avrupa Birliği’nin gelişmesi ile kardeş şehir uygulamaları daha da önem 

kazanmıştır. 2000 yılından sonra bu ilişkiler, yurttaşların birbirini daha iyi tanımasına imkan veren hale gelmiştir 

(Akman ve Akman, 2017:229; TBB, 2012:7; TDBB).  

İlgili yerel yönetimlerin kardeş şehir konusunda ulusal prosedürlerinin tamamlanması ve işbirliği protokolünün 

imzalanması ile resmiyet kazanan kardeş şehirler arasında sosyal, kültürel, ekonomik işbirliği yapılmakta, yerel 
hizmetler konusunda teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı, doğal ve tarihsel çevrenin korunması sağlanmakta, diplomasi ve 
lobicilik imkanı sunmakta, AB fonlarından yararlanılmaktadır (Oktay, 2014:13-17).  

 

4. TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI 

Türkiye’de kardeş şehir uygulamalarının yasal dayanağı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve 

yetkileri” adını taşıyan 18/p maddesinde; “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurtdışındaki belediyeler ve 

mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına karar vermek” şeklinde 
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belirtilmiştir. Yine aynı kanunun “Yurtdışı ilişkileri” başlıklı 74. maddesinde; “Belediye, belediye meclisinin kararına 

bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye 

veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara 

uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur”, olarak ifade edilmiştir. 5302 
Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “Yurtdışı ilişkileri” başlıklı 62.maddesinde de “İl Özel İdaresi, il genel meclisinin 

kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, 

kurucu üye veya üye olabilir. İÖİ bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

Yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri 

Bakanlığının izninin alınması zorunludur”, ibaresine yer verilmiştir. 1988’de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’nı imzalayan Türkiye, 1991’de ise AYYÖŞ’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Şart’ı 

onaylamıştır. Türkiye’nin AYYÖŞ’nın “Yerel yönetimlerin yurt içinde ve dışında dernek üyesi olmak ve görev 

alanlarına giren konularda başka yerel yönetimlerle işbirliği yapmak özgürlüğü” maddesine koyduğu çekince, 5393 
Sayılı Kanun’un 74.maddesi ve 5302 Sayılı Kanun’un 62. maddesi ile geçerliliğini yitirmiş ve uygulama imkanı 

bulmuştur. Ayrıca Türkiye, 2000 yılında Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği 

Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olmuştur.  

Tablo 1. Türkiye’de İl Bazlı Kardeş Şehir İstatistik Bilgileri (1992-2016) 

Adana 24  Diyarbakır 2  Kocaeli 46  Trabzon 17 

Adıyaman 3  Edirne 27  Konya 49  Tunceli - 

Afyonkarahisar 17  Elazığ 3  Kütahya 14  Şanlıurfa 6 

Ağrı 2  Erzincan 1  Malatya 6  Uşak 5 

Amasya 7  Erzurum 9  Manisa 21  Van 2 

Ankara 135  Eskişehir 37  Kahramanmaraş 5  Yozgat 4 

Antalya 85  Gaziantep 38  Mardin 8  Zonguldak 23 

Artvin -  Giresun 8  Muğla 37  Aksaray - 

Aydın 22  Gümüşhane 1  Muş -  Bayburt - 

Balıkesir 28  Hakkari -  Nevşehir 13  Karaman 1 

Bilecik 10  Hatay 6  Niğde 6  Kırıkkale 4 

Bingöl -  Isparta 8  Ordu 4  Batman - 

Bitlis 1  Mersin 38  Rize 6  Şırnak 1 

Bolu 10  İstanbul 298  Sakarya 15  Bartın 3 

Burdur 5  İzmir 149  Samsun 25  Ardahan 1 

Bursa 117  Kars 5  Siirt -  Iğdır 2 

Çanakkale 28  Kastamonu 1  Sinop 6  Yalova 37 

Çankırı 1  Kayseri 14  Sivas 8  Karabük 5 

Çorum 3  Kırklareli 25  Tekirdağ 34  Kilis 2 

Denizli 19  Kırşehir 12  Tokat 7  Osmaniye 4 

  Düzce 6 

TOPLAM 1.632 

Kaynak: T. C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2018. 
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1992-2016 yılı verileri dikkate alındığında, Türkiye’de il bazlı kardeş şehir birlikteliklerinde en fazla kardeş şehre sahip 

illerimiz sırasıyla İstanbul (298), İzmir (149), Ankara (135), Bursa (117), Antalya (85) ve Konya’dır (49). Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı verileri incelendiğinde Artvin, Bingöl, Hakkari, Muş, Siirt, Tuncerli, Aksaray, 

Bayburt ve Batman illerinin kardeş şehri bulunmamaktadır. Türkiye’nin 81 ilinde şehirler arasında 1632 kardeş şehir 

işbirliği gerçekleştirilmiştir. 

 

5. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI
1 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde uluslarası düzeyde işbirliği ve iletişim, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı eliyle 

yürütülmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Turizm Şube Müdürlüğü ve 

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü faaliyet yürütmektedir. Kardeş şehir ilişkilerinin yürütüldüğü Dış İlişkiler Daire 

Başkanlığı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke şehirleri ile ilişkilerinin 

yürütülmesinde doğrudan sorumludur. Bununla birlikte, “Konya Büyükşehir Belediyesi’ni dış ülkelerden ziyarete gelen 

misafirlerin ağırlanması” işlevi de görmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin “turizm ve dış tanıtım alanındaki 

ilişki, faaliyet ve organizasyonları gibi konularda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri 

yerine getirerek Konya'nın, uluslararası platformda temsili ve gereği gibi tanıtılmasına katkı sağlama misyonunu da 

yerine getirmektedir. 

5.1. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dış İlişkilere Yönelik Faaliyetler 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel diplomasi ve kent diplomasisi aracı olarak uluslararası düzeyde 

işbirliği ve faaliyetlere önem verilmektedir. Ülkeler arası işbirliğinin ilk örneği, 2016 yılında, Konya Büyükşehir 

Belediyesi, devletleşme sürecinde olan Filipinler Bangsomoro Özerk Bölgesi’nden gelen 14 kişilik heyete çeşitli 

konularda eğitim verilmesidir. 2017 yılında, 8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı’na katılan 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın tarihi ve kültürel varlıkları ile bu alanda yapılan çalışmaları ile bilgi 

vermiştir. 

2017 yılının Ağustos ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 

Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Turizm Komitesi ve Sürdürülebilir Turizm Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Ülkeler ve şehirler arası işbirliği için önemli bir organizasyon olan bu toplantılara Türkiye’den ve 

dünyanın farklı şehirlerinden yöneticiler katılım göstermiştir.  

2018 yılının Mart ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Konya merkezli Uluslararası Tarım Şehirleri 

Birliği kurulmasına yönelik ön protokol gerçekleştirilmiştir. Yine aynı yıl içerisinde Konya ilinde Türk Dünyası 

Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içinde, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler Teşkilatı Kültür Komisyonu ile “Dünya Kültür Pilot Şehri Konya” basın toplantısı düzenlenmiştir.Dönemin 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kültürel belediyecilik alanında önemli faaliyetlerde bulunan Konya’nın 

dünya şehirleriyle de farklı bir iletişimle çalışmalarını yürüttüğünü ifade etmiştir. 

2018 yılı içinde uluslararası düzeyde birçok organizasyon Konya Büyükşehir öncülüğünde yürütülmüştür Konya 

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen 95 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrencinin katılımı ile 11. Uluslararası 

Öğrenci Buluşması gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 48 ülkeden 588 katılımcının yer aldığı kongrede, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay “Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri, estetik atılımı, düzenli kentleşmesi, sağlıklı ulaşım imkânları, 

temiz çevre yatırımları, yeşil alan varlığı, tarımda ve sanayide önderliği, konumu, misyonu ve özellikle de huzuru ile 
yaşanabilir bir dünya şehri” olduğunu vurgulamıştır.  

2018 yılı Mayıs ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi, Çin’in Şangay şehrinde düzenlenen Turizm Fuarı’na katılarak 

turizm sezonu öncesi Konya’ya yönelik tantım ve iletişim faaliyletlerini yürütmüştür.Bununla birlikte, Konya 

Büyükşehir Belediyesi, İpek Yolu Şehirler Birliği’nin yönetim kurulu üyesidir. 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde İpek 

Yolu Şehirleri Birliği Toplantısı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xi’an şehrinde gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılı Ağustos ayı içinde, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eş başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Çevre Komitesi’nin 3’üncü Toplantısı Konya’da 

gerçekleştirilmiştir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “UCLG-MEWA ve uluslararası birliklere 

katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, belediye olarak fiziki, kültürel ve sosyal belediyeciliğin yanı sıra 

ekolojik ve teknolojik belediyecilik çalışmalarını yapmaya gayret ettiklerini” ifade etmiştir. UCLG-MEWA Eş Başkanı 

Mohamed Saadieh, “yerel yönetimler ve belediyeler olarak iklim değişikliği konusunda politika ve strateji geliştirmek 

için hep ön cephede bulunduklarını vurgulamıştır. 

 

 

                                                 
1 Çalışmanın bu kısmının ve alt başlıklarının hazırlanması aşamasında, Konya Büyükşehir Belediyesi, Dış İlişkiler Daire 

Başkanlığı’nı kurumsal web sayfası http://www.konya.bel.tr/kurumsalayrinti.php?id=167 ve bu sayfada yer alan haber 

metinlerinden yararlanılmıştır. 
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5.2. Konya İli ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Kardeş Şehir Uygulamaları 

Çalışmanın bu kısmında Konya il ve ilçelerinde kardeş şehir uygulamaları ile istatistiki verilere yer verilmektedir. 

Öncelikle Konya ilçelerinde kardeş şehir uygulamaları ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkileri tablo 

halinde sunulmaktadır. 

Tablo 2. Konya İli’nde Kardeş Şehirlerle İle İlgili İstatistiki Bilgiler 

İl İlçe Türü Kardeş Şehir Kardeş Ülke 
Meclis 
Karar 
Tarihi 

Bakanlık 

Onay Tarihi 

Konya Karatay Belediye Gorazde Bosna-Hersek 16.8.1996 9.11.1996 

Konya Ereğli Belediye Kwanjin Ku Güney Kore 
 

25.10.2000 

Konya Selçuklu Belediye Hama Suriye 4.8.2002 9.9.2002 

Konya Selçuklu Belediye Barlad Romanya 
 

24.9.2003 

Konya Çumra Belediye Kukes Arnavutluk 
 

31.12.2003 

Konya Çumra Belediye Çimkent-Türkmenistan Kazakistan 
 

23.2.2004 

Konya Meram Belediye Hacice (Hadzici) Bosna-Hersek 
 

9.5.2006 

Konya Selçuklu Belediye Stari Grad Saray Bosna 1.7.2011 26.10.2011 

Konya Selçuklu Belediye Beit Hanoun Filistin 1.7.2011 23.12.2011 

Konya Meram Belediye Telafer Irak 9.3.2012 10.5.2012 

Konya Meram Belediye Şeki Azerbaycan 9.3.2012 10.5.2012 

Konya Meram Belediye Gazze Beyt Lahya Filistin 11.5.2012 26.7.2012 

Konya Karatay Belediye Belh Afganistan 5.10.2012 4.1.2013 

Konya Karatay Belediye Kenitra Fas 5.10.2012 4.1.2013 

Konya Selçuklu Belediye Kongaz Köyü Moldova 10.8.2012 14.2.2013 

Konya Selçuklu Belediye Çernooçene Bulgaristan 10.8.2012 4.3.2013 

Konya Meram Belediye Yuexiu Çin Halk Cumhuriyeti 6.12.2012 7.3.2013 

Konya Meram Belediye Carson ABD 9.11.2012 18.3.2013 

Konya Meram Belediye Akjoujt Moritanya 8.2.2013 2.5.2013 

Konya Selçuklu Belediye Arafat Moritanya 5.7.2013 15.8.2013 

Konya Meram Belediye Tetova Makedonya 10.4.2015 5.5.2015 

Kaynak: T. C. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2018. 

1992-2016 yılları arası veriler dikkate alındığında, Konya ilinde büyükşehir dışında ilçe belediyelerinin, Meram 
Belediyesi’nin sekiz, Selçuklu Belediyesi’nin yedi, Karatay Belediyesi’nin üç,  Çumra Belediyesi’nin iki, Ereğli 

Belediyesi’nin bir olmak üzere 21 kardeş şehri bulunmaktadır. 1996 yılında Karatay Belediye Meclisi tarafından kabul 

edilip, 1996 yılında Bakanlık tarafından onaylanan Bosna Hersek’in Garazde şehri, ilçe belediyeleri içinde ilk kardeş 

şehirişbirliği olmuştur. Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere, dünyanın farklı kıta ve ülkelerinde farklı şehirler ile 

kardeş şehir uygulamaları yürütülmektedir. 
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Tablo 3. Konya Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehirler 

İl İlçe Türü Kardeş Şehir Kardeş Ülke 
Meclis Karar 

Tarihi 
Bakanlık 

Onay Tarihi 

Konya Büyükşehir Belediye Fez Fas Kralliği 9.8.1995 8.1.1996 

Konya Büyükşehir Belediye Okayama Japonya 14.5.1998 2.10.1998 

Konya Büyükşehir Belediye Neftçala Azerbaycan 
 

15.3.2004 

Konya Büyükşehir Belediye Konjic Bosna-Hersek 
 

2.7.2004 

Konya Büyükşehir Belediye Saraybosna Bosna-Hersek 
 

7.3.2006 

Konya Büyükşehir Belediye Gadaref Sudan Cumhuriyeti 
 

20.9.2007 

Konya Büyükşehir Belediye Mezar-I Şerif (Belh) Afganistan 
 

24.1.2008 

Konya Büyükşehir Belediye Mutlan Pakistan 
 

16.6.2008 

Konya Büyükşehir Belediye Kyoto Japonya 
 

20.6.2008 

Konya Büyükşehir Belediye Verona İtalya 
 

27.6.2008 

Konya Büyükşehir Belediye Zanzibar Tanzanya 
 

2.4.2009 

Konya Büyükşehir Belediye Trablus Lübnan 
 

22.4.2009 

Konya Büyükşehir Belediye Çimkent Kazakistan 16.7.2010 23.2.2011 

Konya Büyükşehir Belediye Kaşgar Çin Halk Cumhuriyeti 16.7.2010 10.3.2011 

Konya Büyükşehir Belediye Sylhet Bangladeş 12.3.2012 2.4.2012 

Konya Büyükşehir Belediye Agadez Nijer 16.11.2012 14.2.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Ajmer Hindistan 14.12.2012 14.2.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Kulob Tacikistan 14.12.2012 14.2.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Kerkük Irak 12.10.2012 4.3.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Yangzhou Çin Halk Cumhuriyeti 18.11.2013 3.4.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Kalkandelen Makedonya 17.3.2013 15.8.2013 

Konya Büyükşehir Belediye El Halil Filistin 12.2.2013 15.8.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Gangneung Güney Kore 18.4.2013 29.8.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Fez Fas 18.4.2013 29.8.2013 

Konya Büyükşehir Belediye Touba-Mosquee Senegal Cumhuriyeti 13.12.2013 14.10.2014 

Konya Büyükşehir Belediye Kabil Afganistan 18.3.2016 29.4.2016 

Konya Büyükşehir Belediye Bayan-Olgii Moğalistan 18.3.2016 29.6.2016 

Kaynak: T. C. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2018. 
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1992-2016 yılları arası veriler dikkate alındığında, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 28 kardeş şehri bulunmaktadır. 

1995 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilip, 1996 yılında Bakanlık tarafından onaylanan 

Fas Krallığı’nın Fez şehri, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kardeş şehri olmuştur. Balkanlar ve Orta Asya başta 

olmak üzere, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarında birçok ülkede farklı şehirler ile kardeş şehir ilişkileri yürütülmektedir. 

5.3. Konya Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir İşbirlikleri 

2014 yılı içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Almanya’nın Hannover Belediye Başkanı 

Stefan Schostok ile kardeş şehir ön protokolü imzaladı. Başkan Akyürek, kardeş şehir ilişkisinin iki şehre de katkı 

sağlayacağını belirterek, Konya’nın uluslararası vizyonuna katkı yapacağını söyledi. Hannover Belediye Başkanı Stefan 

Schostok, işbirliğinin her iki şehirde yaşayan insanlar için önemli katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Yine aynı yıl 

içeisinde, Hannover şehri ile karşılıklı işbirliği faaliyetleri kapsamında, Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı 

Stephan Weil Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmiş ve Hannover ile kardeş şehir protokolü imzalayan Konya 

ile işbirliği yapmayı önemsediğini belirtmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehirler arası ilişkilerin 

güçlü olmasının, ülkeler arası ilişkilere, hatta bölge barışına katkı yaptığını vurgulamıştır. 

Türkiye ile Tunus arasında kardeş şehir protokolü imzalamış olan 29 şehrin belediye yöneticileri 2015 yılı içerisinde, 

Türkiye-Tunus Kardeş Şehirler Toplantısı’nda biraraya gelmişlerdir. Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde 

toplantıya, her iki ülkeden Belediye Başkanları, Genel Sekreterler ve Daire Başkanları katılarak, şehirleri arasında 

kurulan ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele almışlardır. Görüşmelerde, Konya ile kardeş şehri olan Sfax arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırılmıştır. 

2015 yılı Aralık ayında, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Cibuti Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 

Aden Houssein Abdillahi, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmiştir. Konya’nın Cibuti’nin başkenti Cibuti ile kardeş 

şehir olduğunu hatırlatarak, kardeşlik ilişkilerinin daha da artırılması için belediye olarak gerekeni yapacaklarını 

belirten Genel Sekreter Haşmet Okur, ziyaretin kardeş şehir anlaşmaları ve iki ülke arasındaki ticari anlaşmaların 

gelişmesine vesile olacağına inandığını ifade etmiştir. Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi de 2 yıl önce Konya’da 

kardeşlik protokolü imzalayan belediye başkanlarının bu konuda hala irtibatı sürdürdüğünü ve ilişkileri güçlendirmek 

istediğini dile getirmiştir. 

2017 yılı Mayıs ayında, Kardeş şehir Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka Konya Büyükşehir 

Belediyesini ziyaret etmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Saraybosna ile işbirliğini güçlendirmeye ve 

deneyimleri paylaşmaya devam ederek birlikte büyüyeceklerini belirtmişlerdir. Skaka da, “Konya’nın Bosna Hersek ve 

Saraybosna için yaptıkları için minnettarız. Bosna Hersek’in ayakta kalmasının en büyük destekçisi ve garantisi 

Türkiye’nin güçlü olmasıdır” ifadelerini kullanmıştır. 2017 yılı Temmuz ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

kardeş şehir anlaşması çerçevesinde Saraybosna Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği 20 adet tramvayın hibe protokolü 

gerçekleştirilmiştir.  

2018 yılı Temmuz ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi’ndeni bir heyet, Sürdürülebilir Kardeş Şehir İlişkileri ve 

Konya Tanıtımı Çalışmaları kapsamında Fas’ın Fes şehrini ziyaret etmişlerdir. Fes’de Meknes Ekonomik Forumu’na da 

katılan heyet, forumda şehir ekonomisinin canlanması ve kalkınması adına Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 

sosyal ve fiziki belediyecilik örneklerini içeren bir de bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiştir. Fes Meknes Ekonomik 

Forumu’nda belediyelerin şehir ekonomisine katkılarının yanı sıra turizm ve kültürel ilişkiler, tarım stratejileri ve 

yiyecek endüstrileri, akıllı şehir uygulamaları, göçmenler, Kobilerin gelişiminde yeni modeller, şehirlerarası ticaret 

ilişkileri konuları görüşülmüştür. 

 

SONUÇ 

Son tahlilde küreselleşme süreci uluslararası arenada bir yandan devletler arası işbirliği imkanlarını arttırırken bir 

yandan da diplomasinin doğasını dönüşüme uğratmaktadır. En temel haliyle bu dönüşüm, diplomasiyi ulus-devletin 
tekelinden çıkartan ve mikro birimlere dahi bu süreç içerisinde hareket sahası oluşturan, çok daha elastik bir süreci ifade 

etmektedir. Bu bağlamda kültürel diplomasi kavramı daha da elastikleşen diplomasinin yeni ve en etkin araçlarından 

birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kültürel diplomasinin bir aracı olarak değerlendirilebilecek olan kardeş şehir uygulamalaraı 1950’li yıllardan itibaren 

süregelmekte ve son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle, ülkeler birbirlerinden reform 

trasfer etmekte; ülkeler ve şehirler arası işbirlikleri artmaktadır. Kardeş şehir ilişkilerinin de bunun somut bir yansıması 

olduğu söylenilebilir. Dünyaın birçok ülkesinde uygulamaya konulan bu değişim ve karşılıklı etkileşim akımı özellikle 

1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye’ye de yansımış, birçok belediye farklı ülkelerdeki şehirlerin 
belediyeleri ile kardeş şehir işbirliklerine gitmiştir. Kurumsal düzeyde şehirler ve yöneticiler karşılıklı görüş alışverişide 
bulunarak, deneyimlerini paylaşma imkanları bulmuşlardır. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerine göre 1992-2016 yılları arasında Türkiye’nin 81 ilinde 

şehirlerarasında 1632 kardeş şehir işbirliği gerçekleştirilmiştir. 1992-2016 arası Türkiye’de il ölçeğinde kardeş şehir 

uygulamaları incelendiğinde sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi yüksek olan illerin kardeş kent sayısı az gelişmiş ve 

gelişmekte olan illere göre daha fazladır. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa 
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ve Van gibi büyükşehir belediyesi olan illerde kardeş şehir sayısı 2 ile 5 arasında iken Yalova, Zonguldak, Edirne, 
Kırklareli, Afyonkarahisar gibi illerin nispeten daha küçük iller olmasına rağmen kardeş şehir sayısı 20 civarındadır. 

Dolayısıyla kardeş kent uygulamasının etkin ve işlevsel olması sadece sosyo-ekonomik gelişmişlikle ve büyüklükle izah 

etmenin yanında uluslar arası ilişkilere açıklık, küreselleşen dünyadaki gelişmelere ilgi duyma ve kentsel politikalarla 

yakından ilgili olduğu söylenilebilir.  

Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyük şehirle birlikte; sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan Antalya, Bursa 
ve Konya şehirlerinde kardeş şehir uygulamaları etkin ve işlevsel yürütülmektedir. Konya ili 49 kardeş şehri ile 6. 

sırada yer almaktadır. Önemli kültürlere ev sahipliği yapmış, köklü bir kültür birikimine sahip Konya ilinde kurulan 
işbirliklerinin daha çok kültürel ve ekonomik olduğu dikkat çekmektedir. Öğrenci buluşmaları, çevre sorunlarına çözüm 

üretme, tarihi ve kültürel değerlerin korunması kardeş şehir uygulamarının önemli bir sonucunu oluşturmaktadır.  

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden işbirliklerinin geliştirilmesi, kentler arasında karşılıklı etkileşimin artrıılması, iyi 

uygulama örneklerinin dikkate alınarak kentler arası politika transferinden yararlanılması hedeflerinin dikkate alınması 

ve  uygulamaya konulması kardeş şehir uygulamalarının başarısını daha da artıracaktır. Sonuç olarak, kardeş şehirler ile 

oluşturulmak istenen işbirlikleri, kentlerin sadece turistik ve kültürel açıdan yakınlaşması şeklinde algılanmamalıdır. 

Bununla birlikte, deneyimlerin paylaşılması, projelerin üretilmesi, kentlerin daha yaşanılabilir kılınması kardeş şehir 

işbirliklerinin temel hedefleri olmalıdır. 
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ABSTRACT 

To meet the local collective needs of local residents established, elected by decision making body voters, 
municipalities with administrative and financial autonomy are legal entities that have a great importance 
within the local government establishments. Sister city implementation is one of the international partnerships 
for the municipalities. According to this, the sister city is a deep and long-term partnership established 
between cities, cities and provinces. It is a common implementation of two or more municipalities carrying 
out projects and programs to raise socio-economic development. While the existing partnership can be based 
on many different reasons such as cultural, commercial, development, these implementations also provide 
societies with flexibility and convenience in addressing common issues for mutual benefit. In this study, the 
sister city connection what established between Afyonkarahisar Municipality and Hamm Metropolitan 
Municipality was examined. In this period of increasing tendency of globalization, in the face of necessity, a 
solution was sought by partnership and brotherhood relations at the point where the two municipalities had 
insufficient possibilities of their own. It has been seen that the needs are not only economical, both countries 
and cities want to know each other's cultures nationally and internationally. It has also been observed that 
there are various interactions between the two municipalities in cultural, humanitarian, social and 
administrative dimensions. As a result of this study, examples about social, economic, cultural and 
administrative effects of the sister cities have been given to each other. It is thought that the prepared 
declaration will contribute to the literature. 

Key Words: Municipalities, Sister Cities, TDBB, Afyonkarahisar, Hamm. 
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIDAN KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI 

2.1. Tanımı ve Önemi 
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“Kardeş şehir ya da uluslararası ilişkiler 1990’lı yıllardan itibaren ABD şehirleri ile dünyanın geri kalan 

ülkelerindeki şehirlerarasında barış ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu 

ilişkilerin önemi kardeş şehrin amaçları ve hedefleri doğrultusunda aşağıdaki birkaç maddeyle sıralanabilir" 
(Aktulun, 2015:67): 

 H                 b                           . 

 G     b                                                                           c      . 

 Ü             b              b            . 

 U                                                  . 

                                                                     . 

 Ü                            b    c                           . 

 K                                                                                               . 

 D         b               j       b                    b                                . 

 H                                                                                            b           . 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

680 
 

2.2. Dünya’da ve Türkiye’de Kardeş Şehirciliğin Tarihsel Gelişimi 
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b  b                                       c                   b    .       b                                            

                    b  b      b                           b                                     b                         
              b                          b     (www.antalyaguide.org). İ   c  D     S     '                        

                                                                                                           c     

k                 b    c  b                                 b                   . 1940’                                   

                                                                           b            b b             b  b          

                          b                       b               b                                                    

              . Ö         2. D     S     ’                    b  b                       b                      b      

                c                b          c              . 

2. D     S     ’                                        c                                       b                        

                    “T   D     P       ”                .                 b                                  erhangi bir 
                                             D. E      w   1956’                                          c     

                              b                                “                       ”                          c     

“P         P      I            ”                 tur (Souder ve Bredel, 2005:4). A D’                               

                                                 b                                                       b    .       

        b  b                                     A      -Fransa ve Almanya-İ                                         

                                                           1950’            b                        “ w      ”        

                                                                        “                                    ”    c     

                        b    . Y    1950’              A                       K                                       

                           b           b                      c                      b              b    . 

A     ’   b                                                                                                      

          b    . 1950-1960           A     ’   II. D     S     ’                           b    c  b  b    in 
           b  b                                    b                               c                   b              

                 .                  A    -İ          A    -F                                        b                        
                               b                                   b                                                 

       b    . 1950-1960        b    c                                b                                                

            b b                                          b                              .                           

                                                                                  c  b                            

          b           b                     b          b                                                                      

                       b          .  

1951                 CEMR (C   c      E        M   c              R      )                                          

                . CEMR’              c  A       b              b                                          b          

                                                    b                                               b                   

           .            A     ’   b                                                                                  

                        b                             b                                                            c  

        . E          b     c             b               b                                             b               b   

              b             b    . E                          A     ’                          b                            

            b  b                                         b                           b                               

       b    . A   c  b                   b                                      b                                   

                    j       b                                                      . E                     biri de kurulan 
                 b                                                                     (www.twinnig.org.tr).  

1960-1970                                                                                                  b   

                                            b    .1960-1970’                                                          

              c                                     . Y                                                     c                

                  c                .      c    c                                  b         c       b  c               

                                                            . 

K      Ş                            1980-2000’                           .         b b     A              P  j     ’    

                       b                        b            S                        b             A     ’            

                                          b    . H     b               b              c               b      c             

     c         b                                          b    .                           b                             . 

D                                                     b                          (C       2011:44). Ü                   
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     c       enellikle 1980- 1990             c                c              .                              b       KEİ 

(K         E        İ b      )                 b    .                         1980’                       D    A      

            S                                           . K         H      ’                                         b      

                   . K         E        İ b       Ö       b         b                                                       

                              b                                               . H               j                

                                                                     S                                      c             

                                  .  

T                                           b          .      c  KEİ’        c          T        S                  

R                              . D                   A   b  c    E           G  c       M        U       b       

           . Y    M  ’    (2014)     ; KEİ’    b                c             b                                  

           K                ’           b                       b                       .  

1982           C     K    ’    A    K        Ö         M                                                            

ATO (A  b T w   O           ) “D          İ b       S         ” A       T    K                                         

b                                          b          . 

1998         Y     T              Y     Y          A        S           İ b       Ç       S                       .    

               c ; A     ’              b                                b                    b     b                

                                    b                    -                                     . 

2000’                                                   c                                     b  b                       

                                                 b                        .                     A                        

vat                                                                          b         b                               

               c                                          b        b    .  

2000’             A                                                                           b  b                     

                                   b         b                                                     b                       

de dile getirilebilir. 

 

3. BELEDİYELERDE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI 

3.1. Neden Kardeş Şehir? 

Ş        b                   c                     b                                                b               

                                                                                â            b                                
                                  . 

A      b         b                                                                     b                                      
           K      Ş        j                        .                                                               

                                                            b                      . F                                   c      

   c                                               c  b                                                                       

       K      Ş               c  b                    . 

Y                           K      Ş                                     / b                                     b          

                                                                                                           b                

derece olumlu bir role sahiptir (TDBB, 2016:4) 

3.2. Nasıl Kardeş Şehir Olunur? 

Y          b                                  c                                                                  K      

Ş                                               : G                                      c           b                       
olunacak ke    b             b      .            b       b              b            . A        c                 

ziyarette bulunacak heyetin isim                                                                          c   b     
                 . M c                          c                                                                 b        

                                                                                         b       .            D   İ      
         ’      b             b                                                 c                                     . Z       

     c      â                                          c             b              .                             b      
                  . Z                                                                                b            . T   b  

                                                                                                             b                

                    b         . A                b           ; 

 K                           c                                                (T     /İ      c /İ      D  )  

 D   İ               ’                           

                    İ                 ’                                 
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            c                                      

 A                                 

 İ                                       c   

 A                    b                       

 A          â                   

          b              

 A                                           

 İ                               c   

 F                           

 A    . 

                 b                                                   b   b                                          .         

             b           inceleyebiliriz. 

Ü         1173 S      M              M     b        Y              K             H          K            c      

                                                        b                  : 

 D   İ               ’                         İ  İ               ’           

                          c                       b. b                     b     b                                 

yararlar konusunda                 

 V                           (M       İ        G     M        ) teklif 

                  D   İ               ’                        İ  İ               ’                    

                 (E     2007:17). 

                                                                                                        . Y              b   

        b            b                        b         b                  b              . K      Ş                          

         b             b              . 

3.3. Kardeş Şehir Olduktan Sonra 

K      Ş                                                      b   c   b      j    .                                    

ve beklentiler          : 

                                                                          b               b    .                              
      b                                                                              b   c                           

            . Ş                                                        T            c                          

                            c                       b                       b                                . 
Ş                            c                                            c            b               .       : 

 Ekonomik ziyaretler, 

 Diplomatik ziyaretler, 

 T                             

 D               İ                                                  r, 

          b                                               

 Y                    T                                 

 O                       b        b                                     b    . 

                             b     b                                                                                 . Ç    

                                   (                     b          )                    b                             b    . 
İ            c                         â                                                            b          . A   c  

                                      b  b                                         b                        b       (Ö       

K     J     K     P    ). 

           İ                 ’               b   c               b      .                    b                 

b                                                            . K                             b                              

                                           b                                                                          . 
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Z                                                                                                    c              b     

   c               b    . 

K                                            b                                                                     b     

              b         A      c                                          ;          b                                  

                                                                          c             b    . A c                c  

b           b                            b                                                         c                    

        b             b                                                                   esi gereklidir. Bunu 
                             b                                                   b    . 

K                                         b   b                     b                             b                 

             .                                                                                                      b    . 

     b                             b                        b                                 b    . K           â         

                                                        b          c                                                           

b                                        c   c                         b       . 

3.4. Belediyeler Arası İşbirlikleri Ve Kardeş Şehir Uygulamaları 

Y                                                                           b              (K       2004:523) gibi 
b        c                                    b           b            b  b           b                   b           b      edir. 
S            b                            b       b                       b   c      b                   b       b           

                  b          . A                      b                                b                                   

b       b                                               b                                . 

                    b           b                            b                   c                                      

           b          .                           ;                                                                       

  b                                                         b              â                                                 

                                                    b     (T    2012:6). Ö        İ    b                            

2011                        ; “İ    b  ’                                                                              

             İ    b  ’                                          ”    c                                    b           ade 
            . A   c  “kentlerle kurulan temasın kurumsallaştırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Kardeş Şehir, 

İşbirliği ve İyi Niyet Protokolleri imzalanmaktadır”          b    b    b             (İ    2011:48). ‘K        

İ b         ’ b                        b   b               c           b                   b          b      c                    

   b  b                                                                 b   c     . G     ’   (2004:1-2)                    
                  b                                       b                b       b                                          

                              c                                                     b                            b          

    b                  b          .                                b      ; b           b       (5355        M       İ     

           K     )  b                       j                                                                                  

                 b           (Ö can, 2006:3). 

                c      b                               b                             b          c                      . 

           c        b    b                        5393        K       18.                          b           

             c      b                                 “Y                                                              b             

             b                               ”          b              (Ö        E     2013:29). Belediye meclisinin ve 
belediyenin bu                          b       c                     b                                    (P       2010:6) 
       b                       .  

                        c          b          b                                         b          . Ö c         b          

      b                            c               .                                b                             b        

  c                             . D                                                c     b                                   

                     b       b     b             b           (T    2012:6). S             b                 

                            b                                                             b          b       .            

b                                           b                b        b                                  abilmektedir 
(Y         2015:4). O                                                                                                   

edebilmektedir. 

                               b                            b                                  . K                        

           c           E      w   1950’                  “uluslararası iletişim ve etkileşimin kişiden kişiye 

seviyesinden şehirden şehre seviyesine çıkarılarak uluslararası anlayışın artırılması ve barışın teşvik edilmesi”     ak 
b            (C       1998:449’       .: O’T      2001:403). 

A    b                   b       ; J      ’           b       Y     Y          İ    U            İ         K       

Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)                  ;           c             b            

                                b                        c                                  b          c                

                                          (Bell Souder ve Bredel, 2005:3).  
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K                 b                                                   b                             . Ö              

                                                 c                                     c     . D                        

           b                                                      b      c                  c              . 

K                                                                                                       b     ; benzer 
      b                          b                         b      c                     b                   ir (Ramasamy 
ve Cremer, 1998:449). Ö        A      ’            G   b c                   c                                     

elde eden bir                    35            b           Ç  ’   b                           b                            

                    .            b                                      b                               .       b            rak 
Y    Z          Ç                                                                                                       c     

             .       b                İ        ’     C           c  R    ’     S                     A      ’     

D                                                    c                                    . A      ’                      

              O   ’     T          İ      ’     A    b                               (C            2014:29).  

Ö         II. D     S     ’           1950-1960                                                                      

                                  c                                                                  ‘b        b     

               ’                                         .                               A     - İ          A    - 
F                                                                              . İ                                         b  
                                                            b     C      ’   (1987)                                

         b                                                                   b                                           

  b                          c                                                                       (C        1987:79).  

1960-1970                                                                    D    b              b                         

                                          b                             2000’                   b                         

birb                                                           b   b                 (T    2012:7). İ            II. D     

                                                 c                                           .         Ü               

               A                    P   . D . A      C                  A      ’    H                                 

                               H      ’      c          c                       (C emer, vd., 2001:380).              ; 

     II. D     S     ’                 c                                                                               

b            b                                                  j                                                          

                                b                b          .                                                     b     

         . Ş                                                                             b                                  

t             (Z         1991:4)                             mektedir. 

Ö         A                                                                  b          . 1989                D     ’    

          D    A               A      ’    b                                                                       

                               b       b                                                                                

               . A                                b                c           b                                         

                                                                   c                         . 

F                                b    de Ramasamy ve Cremer (1998:449)                                  c          c  
         b                                             c                                             c            b         

   â                             .                O’T      b  b                                             b             

                                       c                                                                                       

                                           (C       2001:383).  

O’T    ’   (2001)               J           A                                                    c          . Ç         

                                                  c                                                            .       b   

                                                                          c   b                   . D      c               

Y    Z          Ç                                                                                                         

J          A                               b        b                                                   . E        

   c                            b b                                    b  b                                             . 

A                                        A          ’                                                b   b               

                      J      ’        A          ’               İ      c                           İ      c        b     

                               b   b                . Y                                                   b           b     

                         b          .                                                       c            b                 

                  b                             .  

                                  b                                                                                         

             .    b        T      ’               c                                                            İ        

                                    .                                      ;                                        

b                                                                          c                   c     b                  

                                            b                        b          c               b        İ                    
b                       .                                                          c                           

izlemektedir (Ö c    2006:20). G                                                                               

                                                     b                        . 
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Y                                                                          c                                              

             . A                         b                                   b                           

                . Ö                                     j                 c                      b                   

                                               b       b                                             b                      

       b    . II. D     S                                                                                       b             

                    1990’            b   b                             c                b                     b        

                          . Ü                     c  b                                               A             ’    

                                                                b                                                 b          

                                                                               . 

3.5. Kardeş Şehir Uygulamalarıyla Erişilebilecek Ulusal Ve Uluslararası Fonlar 

K                                                               b                        â                 b    .             
b               b      c      j                                              b    .           b                      

                                                      c                    b    . 

Ü                                                          A             ’ c                                       

    b      . Ö                                                                                                        

                     Ç        O              ’                              A                                             

K        P                      b    . K                           b           b                                            

                       b                  b                                                            b                

                                           b       .            c                                                    

                                     b                   b    .      c  b  b                                 b            

      b                                                                                                               
       b    . K    ’  (2009:438)     ;           b                  c                                              

                                             b                        b                      b                            b      

                          .                  b                          b      b   c               b                  

      . 

3.5.1. AB Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Fonları 

2003         T             R     G     ’              U      P       Ç            T      ’    A  Y       

F                                                       . S   c     T       N    II           26 b                  c  

b   D     2                                A                        b                2005          b           Y       

                  K                                          b                           . 

                                                                K     Ö       A                               

                                           K     Ö       A       H b  P            DPT                       b    c   

         K        8.9.2006 46 P           b                     b    b  b          ;                                     

kal                                                                                                             c   

                                                                                               .  

A   c    b                                             j          b              b                    j                 

                            c     ;      b                                     b   c         b                         

                                                              b   c                 j                  j           c      

               c                                                                                                        

                  b                                        b                                       (Ö c    2006:45-
46) 

3.5.2. Avrupa Komisyonu Belediyeler ve Bölgeler Komisyonu Çalışmaları (CEMR) 

   K                                      A                                          A      K                          

A                                                                                                        b         

       b    . A                                       b                                        (T      ’   b     â      ) 

               c                                    50        c                                              b              

(www.twinnig.org.tr). 

3.5.3.Med-Pack Project 

A      K                                         b                        c     2005                             b r 
          . A      ’                               b                                                  c     faaliyetler 
                  b      .                          ; 

 A      A                                           b                                                        

 V                         b        b                                                            b           

            A               ’                                                               bulunmak, 
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 O           b                                                           verm                    b     (M  -Pack, 
2015). 

3.5.4. Küresel Çevre Fonu (GEF) 

 M K        P          M Ç     P           D                                                                      
     b                    .       j                                                               b                     b       

                   j                                                   c              (TTGV  2015). T   b          

       T      ’         b     c                b                                                        b    . 

3.5.5. REC: Ulusal Çevre Projeleriyle İlgili Hibeler 

S        b                             ;                     b   -                                        b                    

  b                                                  j                                          . REC         b          

R     G                               2004 M            A     ’                 b          . T                 

k                                                         b                          (REC, 2015). 

3.5.6. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Matra Projesi 

P                                  b           c              b                              c                               

                                  c          j                b                                                 c    

T      ’                                   b   c    b                                             b              (Ö c  , 
2006:47). 

3.5.7. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 

T    D                           (TD  ) 2003                    . 28              1134         b              b   

b        .                  İ    b  ’                 . TD    ‘                                                           

                 b                                              b           ve uygulam                      
              . 

TD  ; T    D                                                                    .                                     

                                                       b                                                     

                              . T    D                                                                                    

           : 

 K       K    Y        

 Belediye Hizmetleri 

 S         K        H          

 E      H          

 U            İ           G              

                                       .       ;                                                               

         .                b                                    . 

TD  ’   O    A                  K        b              T    C                 A   b  T             T    D    

K       Ü                  c                                                                               b               

            b                b          . A   c                                                   b                     

      c                         b          .                                                               b             

                           . Ü      b                                                                                  . 

                                                        T                                    . Ü              c     

                                                                         b                                    mektedir 
(Akman, 2017:59-60). 

3.6. Kardeş Şehirlerarasında İşbirliği Alanları 

T      ’   b                                                                                          b          . 

T      ’                                                            b                                   b    : 

                                                   (                                                                 

          b.)  

 Sosyo-                     (                                        

 Ç c     c               /                                          b                          )  

 E                    c                             b      . 
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 T         b                         b               b                                                      bulunacak 
konular, 

 T                     c        c      b               j                                          b                    

                          .                              

 T                                                                     j                              b          

                                            b     c                           .  

 K                                                                                        

 A                       b                                                

 S                                         b                

 Ş                      b                                                

 P       b                                        

 Teknik konularda vb. faaliyetlerde                              . 

 Yerel turizm, 

 T c                                             

 K                           

 A                                                 b           

 H                          /                                                   b                                          

                              

 K                                                                         (Akman, 2017:230) 

3.7. Kardeş Şehirler İle İlgilenen Özel Bir Birimin Gerekliliği 

İ                                                     c                                          b   b                

                                          b                                                  c     . A c       c       b   

b                                  b  b                                                             .  

              b                         b                                               b                        

            . K                                                     b                                .      c        c   

                                        c     . Ö    b   b                     b            b                              

                           b       b                               elleyecektir (Akman, 2017:247). 

3.8. Kardeş Şehirler İle İlgili Ayrı Bir Bütçenin Gerekliliği 

            K                          b                    b                                       b                     . 

İ                        b                    b                             b                                           

           . İ      b                                                             c                                  b   

b                       c          b       b                                                      c      c                    

                  b                                               b   b                                                  . 

                        b                                   c                        b                        

                            c                                       b          b                                         

         c                b   b              b     (Akman, 2017:245). 

3.9. Kardeş Şehir Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

T      ’                                                              b                              b                   b   

                             .                                                b                 b           b        

                                    . O                                         b                               b          

              b                (Ö c    2006:7). Ö c       b                                                             

                         . K                                        5393        K       18.            ‘’Belediyenin 
gerçekleştireceği işbirliği ile ilgili olarak görevi, “Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idare ve mahalli idare 
birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek”          b             . A   c   5393                 K         

74.            ‘’Belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası 

teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî 

idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş şehir ilişkisi kurabilir’’,                    . 
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                                                                                             b             : 

 K                                                                      

 K                           c                T                                                          b   c           
 b.                     b               

 K      Ş                                 -ekonomik fonksiyonlar (ithalat-ihracat malzemeleri) -manevi- sosyal 
        b              b          

 K                                                                               j                     c           

              

 K                                              c                           

 K                                         c  b                                                         kadar 
         b                             

 Ü                                           b  b                                                   b                 

                                          b           b             ‘b        ’       b                        

                 . 

 Ş          b                   b  b                                       . A c    b                            

                          c        b                                       b    . 

3.10. Kardeş Şehir Olma Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar 

Y                                      c     b                                  . Y                                          

              b                                                         b    :  

 K             c                                                                           b          . 

 K                         b                              b                            c               . 

 H              b          c                                                                                       

              b               K      Ş     P                                 . A c    b                          

                                                       b    b    b                b     b           linmesinde 
                     .      b                                                                   b          

ertelenmektedir. 

 Y                                      c     b                                                             

olumsuzluklar       b          . 

 K                                                                            . D                      c         

b                             b                                                      . Y                     b           

kard            b                                                    c   b      b                   b          . 

K                     c                                                              b              . Ş               

                                      c           b          b  b                                    c                  

                                          b                                   b     (A      2017:265). 

3.11. Kardeş Şehir Olmanın Olumlu Ve Olumsuz Tarafları 

T      ’   b                                                             . Ö         6360        K         b          

b                                                                            . K                                 b        

insani gereksinimlerin                         c                                   b               b                      

             . S   c  T      ’                                      b                                 b                 

                                                                                                           . Z       

                              â                  b                                                                      . T   
b             b            b                                             j                                              

                         b       b              .            b            b                    b                           

                                                                                                    b     (Aktulun, 
2015:42): 

 D                                            b                     

 K                          c                                                                               c               

oda                   j       b                         b                                    

 Ş                                                                                             b             c         
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 AB projeleri gibi hibe projelerinde ortak olarak yer alma,  

 İ                                       

 Ü                       c                           b                                                                   

 K                                                                     b                               

                    

 P     c                       -                            

 U              b                                                                      

 U              c                            b                           c                         b      . 

 K                                                b            b      . 

K                                                               b     (A        2015:43):  

 O                      j                                               

 T           b                                                   

 İ                                                            

 Y           c                                                                                       â       

                  

 Ü                                               

 K                                                                                  

                 j                                         

 O                                                                                            j                    .  

3.12. Kardeş Şehir Uygulamaları Küresel Ortaklık Mı? Yerel Ortaklık Mı? 

K                                             b                    b                                                      

                                         b                         b                    A     ’                          

sosyo-                                  b                                                                            

  ylenebilir (Aktulun, 2015:66-67). 

Y                                     b                                                                          b        

                                     b                                                               c           

             b                    . Y                      b               j                              b                       

                                   b                                                                                       b. 

                                                 b                            b     (Oktay, 2014:12). T   b                

            c                                           A     ’                            sosyo-                           

       b                                                       b    . S     b                   b                  

                                                                           b                    b                           

                                              .                A      K                    1990         A      

       ’                  c                 A ’                                            b       c           A ’       

                  I        İ b       P                           (TODAİE  2009:1042). 

K                                                                            b  b                            b               nde 
b                                 c      /b       c               b                        b    . K              b           

                                                                b                      b                 b               . 

A              c                             b                                                b        b             

  b                         b                               (Oktay, 2014:14). 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

690 
 

 

4. KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARINDA: AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 

Ç          b  b         A                        ’                                          c                     

                            c                                          c     . 

4.1. Protokollerin Ortak Yönleri Ve Amaçları 

                  b                                                     b                                 b    . İ b       

                                                                                                          c                  a 
                           ‘                         ’                  b      . K                                               

   b                    b                                                          b    . 

Y                            b                                                          İ                  G           

               . G                                                                    b                               . 

K                         c                  b                        b                                c       edefinin, 
               b                                                       b                                             

M c                         erekmektedir (Oktay, 2012:15). 

P                                                       b                                                               . 

P                             b                                                           b                                    . 

A                        ’                                                        b                                   

      b    . P                                        b           :  

 H                 c               b                                            

 M  c     b                                    c                                b                        b                

 Ş                                                                       b            b          c  b                    

                   c                c        .  

 O                      c              j                        

 S                                                                                        

 T                              b                       b               

 K                          c                    b                             

 T          b  b                        b  b                                   c                                        

c                                                                                     

 D                                                                    

 İ   b                       c     c                     b                             c    c               b         

                                                            c                                      

 K                                                                        c               c                         

                    İ      c                                                           . 

                                T          A                    b                  b                  b        

                                         b                                                                              

              M c                           A                            H                         ’            hir 
                          . 

4.2. Afyonkarahisar Belediyesi Ve Hamm Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Gelişimi 

A               T      '    c       b                          (E    A        İ  A      )         b        . İ  A       

                                 . M           A             '   b         16       19 M       b     b      78          b     
            b            490        b                . A               62       b                                   . 

Ö                 b  b      b                             A             '         .                  b b     

A                                   b          b  b      b          b                      . A   c  b     c         

                                                j                                       b                                    re 
                            b c                                                                               b             . 

A                          b  c                 "             "                            b                 b         b   

       c                    (https://www.afyon.bel.tr/icerikdetay/4/4/konumu.aspx). 

Hamm ise  Ruhr        b                c      Lippe ve Ahse              b                     Lippe-Seiten K      

                  . N       180.849 c           . 1226'   M    K                                     . U         Hansa 
Birl   '                       b                    . 17-18.                            c                                 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruhr
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lippe&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahse&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lippe-Seiten&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hansa_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hansa_Birli%C4%9Fi
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A      ’   19.          b        Sanayi Devrimi'yle birlikt          c                                               

       b                                          b                     (1959). O                S .P    K        

    16.        S . A      K       '    b   b       â â          . K      b                      b     b                c     

      . Ö      b                          H   '                     b                        b                              

       . A   c                             (https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamm). 

Afyonkarah        H                                                                           H                         

1999’            b                   . A             ’                                                          

Ab       K             2005         A      ’     H                                           . Ü                  

                        b  b                                                                                  b  b          

                                                      â               . 

Afyonkarahisar-H                                                                                                    

          4 KASIM 2006                         . 

4.3. Afyonkarahisar Belediyesi-Hamm Büyükşehir Belediyesi Arasında Yürütülen Çalışmalar ve Stratejiler 
Nelerdir? 

G              c                                 A                 H    b                                               

                        b                      b         b        b                          b                   . Ö         

    b                                                  T       (H   )    A        (T      ) b                               

                                   dir. 

K                                                         j                                                       b         

 â        b                                         . A        H                                             

                                                       .          b             b                                              

                                                                                                       c              

faaliyetleri, ekonomik alanda               j                                                                                  

                                   b    .                                                                       b       c     
                              b    c     : 

 İ                    H   '      b                         A             ’      b                                

           .  

 H                      A                            H                                   b  b                 

etmektedir.  

 H       R       A      H                           H   ’                            A              

                 b                               .  

 Z     H                               H                                                               tedir.  

                                                                                                                  

                 b  b                                                     . 

 A             ’     M     E     ’  b                A     K c      Ü                  H   ’                

                  b                                                  . 

 K                 b  b                             b                . Ö        H             b     A              

         b                   . 

 A                                H   ’         c           j              b            . Ö        H   ’   

             c   . 

 H               c                                                                                        

                                     

 İ                  b  b                        b  b                                   c                     c        

                          . Ö        A             ’     H               H   ’     A     C       

4.4. Afyonkarahisar Belediyesi Ve Hamm Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Ortaklık Sebepleri Nelerdir? 

İ   b               c                                                          b   c                                  

               .                         c                                                   . S   c                    

                      b             b                                     â                      .                       

                                                                                                     . S                     

          c                                 j                                                             

                  . H                                                                            b  aberinde getirmektedir. 
                   c         b                                              .  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi
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O                             b                                                                         b   c                r 
               . O                            b                            b                           c          ; T      

Kentle                    c     . T      K                          b                                                      

                                           b                                                                               

                                                             c                .                                        

                                                                                      c                        b             ol 
       c                c                         b            . H                                                 

O             b                         c                         b       b              c                               

                                            .  

T      K                   b                                                                     c     b                 

b                                                               b                  c     b   c   “b      ”                   n 
teknik                                  .    b            b                                                        

b                                                                  c                                                 . 

                    b                                               b                b          b  b                      

                                 c              b          . Ü   b                                                     

                   b                          b                                 c                                          

                      b                                       b            . U                             

b                                                                                                                       

                            b                                                                                 j               
                                                                        . 

T                                                        b                                                b   b       

      b                    b                                                   . O                                       

                                                                                                                      

                                                                                                                  . 

4.5. Kardeş Şehir Belediyecilik Uygulamalarına İlişkin Çözüm Önerileri: Afyonkarahisar Belediyesi Ve Hamm 

Büyükşehir Belediyesi Örneği 

   b                      j     c                 b                                        . 

4.5.1. Afyonkarahisar-Hamm Kardeş Şehir Uygulamasında Afyon’un Kendi Sınırlarını Aşarak Uluslararasılaşması 

Anlamında Etkisi Var Mıdır, Nelerdir? 

K                                 c                                                                      c     b     ilmesi 
   b     c                                                                  b        b                                      . 
                                                                     b                 b                                   

                 b   b    . Y                                                            b                                    
                                      b        b                                                 . 

Afyonkarahisar ve Hamm belediye       b            A                                     A           FETÖ 

              b                            c                                                    .                       

           b                                                        . A c   H                                
Thomas Hunsteger Petermann b   T                                                              15 T               

b          D         M                                                                 . 

2017 y    Z     H                                       b                                                          

              A                                                      c                      . A            H               

                 Thomas Hunsteger Petermann       ’     T    b                            T                         

                                                              . H     b             b                                  

                          b     c                    .                                       b                  b       

            .  

4.5.2. Afyonkarahisar-Hamm Kardeş Şehir Uygulamasında Şehirlerarası Politika Transferi Ne Amaçla 

Yapılmaktadır? 

A                 H                                                                           b                           

                                                              .                                                                

                                                                                           b                        . S   

                                                         b   b                       c     . 

A                       b          b                                                               sosyal refah 
                               b          .               A               c  A     ’                                 

                                                   j                 b          .                                           

be                                   b        b              b          c             b                                  

                                                j     b                                . 
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4.5.3. Afyonkarahisar-Hamm Kardeş Şehir Uygulamasından Edindiğiniz Kazanım Ve Çıkarımlar Nelerdir? 

 H                                                      c     b                                                      

                                                     b                                              . A                       

                                   b  b                                                 b                        b  b        

b                                                                                                  ( urhanettin Ç b    

K       G        N     2018). 

K                                    b                         j          b.            c         . Ç                     

b            H            A             ’                                                                         

b  b      b          . A   c                                   H   ’      b         A             ’          

               b                   . H    b          b                                                    b             

                    b      b              . S                                                                            

A             ’                 b                         . Ö                                     c                        

pol                                                                                          b  b                    

                  . D                                      b        A             ’                              . 

Y                       ;                                                                                         

                             . Ö                 b          b  b                                                       

                   b                                                 -                     b                         c    

               . 

 A                 H                                                    b                                          

                 b       b      b               b           ‘               ’                         . Y                   

             b                     b                                   j                                         

                                                                                   b      b                       . Ö           

b                                          D                     b                . 

 

SONUÇ 

K                                                           b                 -                                             

                      b                     b                                       b             .                           
                         c                                                                      . Y             b rimleri 
                                                              b         b          b              . K                     

                     ;               b                            . 

K                                                  b                                    ;    c   b                     

b                                                          c                                                    

                   rlendirme (TBB Dergisi, 2012:9)                  b    . K                          b        b           

        b                           c         b              .  

T                          b                  j                   b b     b                           . U            

          b                                                                                                    . Ü       

                   b                                                                 b                                   

                      b b                                 . D                                         b         j         

            c                            b                           b                                   b                   olarak 
             . 

T      ’          b                      b          b                              b                 b                    

                         . A c   b          b                                                               b                   

      b                             . K                                                                                      

       b             b                                   . A   c                                         b        b          in 
   b          b                                                    c                            . 

A             ’   7                   b            . A c   b  7                                                 b           

                                     .         b                                                                         

                          b                                                          .  

Y       b             A                 H                                                                      

kurulmas                                                             c          . A                                    

                b    : 

  K                                                                                                               b  

kuru                                             . 
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  K                                      b             A             ’              b  c             b                   

           c                                       b          b     b                                        . 

  K                                   c ;          b                                          b               

                                   .                                     c                             

potansiyelinin                                              . 

   K                                       b                                      b                                           

        b                    b                                          . 

  Karde                        c                                     b                                                 

                      b  b  b                           b             . A   c                              

               b                                                      b                  b    . 

   K                           b                                         b          .    b            b        

                              “               ”           b   b                  . S z konusu yerel diplomasi ve 
                                                                            b                            (İ        

         )                                                       b              illenmektedir (G        2016:83) 

  G                       j                                              b                                    

        b            â         c     . 

S                                       b   b                                                                            

                                                                                                            b       

                                      .    b                                                     b      c         

                                                                        b                    b                           

                                       c             b   b             c      (Gezici    K c       2017:137). 
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TABLO 3.  ÜYÜKŞEHİR  ELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR SAYILARI 

Büyükşehir Belediyesi Adı Yurt İçi Kardeş Şehir Yurt Dışı Kardeş Şehir TOPLAM 

Adana - 17 17 

Ankara - 
48 

 
48 

Antalya - 19 19 

A     - 4 4 

          1 7 8 

Bursa 16 11 27 

Denizli 5 15 20 

D    b     1 6 7 

Erzurum 1 11 12 

E         1 12 13 

Gaziantep 4 6 10 

Hatay 1 6 7 

İ    b   1 54 55 

İ     3 8 11 

K             2 1 3 

Kayseri - 5 5 

Kocaeli - 8 8 

Konya - 11 11 

Malatya - 1 1 

Manisa 1 6 7 
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Mardin 3 1 4 

Mersin - 6 6 

M     - 2 2 

Ordu - 3 3 

Sakarya - 6 6 

Samsun - 5 5 

Ş         2 2 4 

T        1 9 10 

Trabzon 2 2 4 

Van 2 3 5 
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ÖZET 

Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak için kurulan mahalli idareler, bazı durumlarda kendilerine kanunla 

verilen görevleri yerine getirebilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Genellikle coğrafi açıdan birbirine yakın 

mahalli idareler, yol yapımı, su, kanalizasyon, arıtma, çöp toplama, itfaiye, alt yapı gibi hizmetleri daha etkin 

yürütmek amacıyla kendi aralarında birlik kurabilir. Nitekim Anayasanın 127. maddesine göre mahalli 

idareler belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik 
kurabilirler. 

Mahalli İdare Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda "birden fazla mahalli idarenin 

yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu 

tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır. 

Bu çalışmada mahalli idare birliklerinin hukuki statüsü, kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

5355 sayılı Kanunda mahalli idare birimleri arasındaki işbirliği teşvik edilmektedir. Hizmet alanlarında güç 

birliği yapan mahalli idare birliklerine özgü yasal düzenleme olan 5355 sayılı kanun çerçevesinde, bu 

birimlerin analizi, çalışmamızın başlıca amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mahalli İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Kamu Hizmeti. 

 

ABSTRACT 

Local administrations, which get established to meet common local needs, may in some cases need help to 
fulfil the duties conferred upon them by law. Local administrations which are located geographically close to 
each other can establish local administrative unions to carry out services like road construction, water supply, 
sewerage, water treatment, garbage collection, fire protection and infrastructure more effectively. Thus, 
according to Art. 127 of the Constitution, the local authorities may establish unions with the permission of the 
President to carry out certain public services. 

Local administrative unions have been defined in the Law No. 5355 on Local Administrative Unions as 
"public legal entities which have been established by more than one local authority, in order to carry out 
together some of the duties conferred upon them". 

In this study the legal status, establishment, organs, management, duties, Powers and responsibilities, as well 
as the working principles of local administrative unions have been analyzed in detail. 

Cooperation among local administrations units is encouraged in the Law No. 5355. The analysis of these 
units constitutes the main objective of our work in the framework of Law 5355, which is a legal regulation 
specific to local administrations associations that make a strong partnership in their service areas. 

Key Words: Local Administration, Local Administrative Unions, Public Service. 
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1. GİRİŞ 

Toplumsal ihtiyaçların günden güne değişmesi ve çeşitlenmesi, kaynakları aynı kalan mahalli idarelerin hizmet sunmasında 

bazı aksaklıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan mahalli 

idareler, kendilerine kanunla verilen görevleri yerine getirmek için işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Nitekim mahalli 

idarelerin birbiriyle benzer sorunları bulunmaktadır. Her birinin tek başına bu sorunları çözmesi her durumda mümkün 

olamamaktadır. Bu sebeple mahalli idareler işbirliği ile bu sorunların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. 

Mahalli idare birimlerinin bir araya gelmeleri dünya genelinde ya "birleşmeler [amalgamation]" şeklinde ya da "işbirliği 

yapma [cooperation]" şeklinde gerçekleşmektedir. Birleşmelerde ayrı bir tüzel kişilik kurulmazken işbirliğinde işbirliği 

yapan mahalli idarelerin dışında ondan bağımsız kamu tüzel kişilikleri ortaya çıkmaktadır (Güneş, 2005:158; Kara, 
2005:23; Kerman vd., 2012:66; Atılgan, 2016:13). 

Mahalli idareler ortak sorunlarını önceden kendi aralarında anlaşmak suretiyle veya kendi kuruluş yasalarında yer alan 

maddeler çerçevesinde işbirliği yaparak çözmeye çalışıyorlardı. Ancak bu işbirliği sonucunda görülen kamu hizmetleri 

işbirliği tarafını oluşturan mahalli idarelerin kamu tüzel kişiliğinden bağımsız görülmemekteydi. Başka bir ifadeyle kendi 
kamu tüzel kişiliklerinden bağımsız bir kamu tüzel kişiliği kurulmadan müşterek ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktaydı. 

Mahalli idareler arasında yapılan ancak hukuki statüsü, kuruluşu, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları bir kanunla 

düzenlenmeyen bu işbirliği, 26 Mayıs 2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile yasal bir zemine 

kavuşturulmuştur
1. Günümüzde kamu tüzel kişiliği bulunan birlikler dışında mahalli idarelerin bir araya gelerek özel hukuk 

hükümlerine tabi şirketler kurarak veya bir vakıf bünyesinde ya da ortak çalışma grubu oluşturarak müşterek ihtiyaçlarını 

giderebilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2013:365).  Ancak bu çalışmanın konusu 5355 
sayılı Kanun ve mahalli idarelerin kuruluş kanunlarında yer alan hükümler çerçevesinde, mahalli idarelerin kendi kamu 
tüzel kişiliklerinden ayrı bir kamu tüzel kişiliği bulunan birlikler vasıtasıyla belirli kamu hizmetlerini ne şekilde 

yürütebileceklerini incelemektir. 

 

2. MAHALLİ İDARE BİRLİĞİNİN DAYANAKLARI, KAVRAM VE KAPSAMI 

2.1. Anayasal, Yasal ve Uluslararası Düzenlemeler 

1982 Anayasasının 127. maddesinde mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında 

Cumhurbaşkanı izni ile birlik kurabileceği düzenleme altına alınmıştır
2
. Anayasada bu hüküm dışında mahalli idare 

birlikleri ile ilgili başkaca bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer taraftan anılan maddenin son fıkrasında mahalli idarelerin 

aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla 

düzenlenir hükmü yer almaktadır. Mahalli idare birlikleri gerek 1961 gerekse 1982 Anayasasında öngörülmesine rağmen 

yasal düzenleme 2005 yılında yapılmış ve mahalli idare birlikleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile 
düzenleme altına alınmıştır.  

5355 sayılı Kanunla mahalli idare birliklerinin hukuki statüsü, kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları 
ile çalışma usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 5355 sayılı Kanun mahalli idare birliklerini düzenleyen 

temel kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanununda bazı hükümlerde (m. 11/m. 14/m. 15/m. 18/m. 60/m. 
75/geçici m. 2), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda bazı hükümlerde (m. 10-Belediye Kanununa atıfla dolaylı 

bir şekilde/m. 24), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda bazı hükümlerde (m. 7/m. 10/m. 43/geçici m. 2) mahalli idare 
birliklerine göndermede bulunulmuştur. Bu hükümler dışında birliklere ilişkin yasal düzenlemelerin

3 mahalli idare birlikleri 
ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca bazı kanunlarda geçen (örneğin 442 sayılı Köy Kanunu m. 47/48) belirtilen 

                                                           
1  Genel gerekçe: "Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı 

hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu 

yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin çalışma 

yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu idarelerde, aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin 

çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir", 
www.tbmm.gov.tr, e.t. 15.07.2018. 

2  1982 Anayasası-m. 127/5: "Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Cumhurbaşkanının 
izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. 

Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır"; 1961 Anayasasının 166/4 maddesinde "Mahalli idarelerin kendi 
aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla 
düzenlenir, bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır" hükmü yer almaktaydı. 1982 Anayasası iki temel değişiklik 

getirmiştir. Birincisi, birlik kurmada Cumhurbaşkanı izni, ikincisi ise "belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla" ibaresine yer 

verilmesidir. Bu ifadeyle de birliklerin kuruluşu amaç bakımından sınırlandırılmıştır. 
3  1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun, 5200 

sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu. 
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işbirliğine ilişkin hükümlerin mahalli idare birliklerini kastetmediği belirtilmelidir. Nitekim mahalli idareler karşılıklı 

mutabakatla bir sözleşme çerçevesinde işbirliğine gidebilirler. Ancak söz konusu işbirliği hak ve borçlara sahip olabilen bir 

kamu tüzel kişiliği ortaya çıkarmamaktadır. Bu açıdan birlikten bahsedilebilmesinin temel unsuru, kurulan oluşumun kamu 

tüzel kişiliğini haiz olmasıdır. 

Uluslararası hukukta da mahalli idare birlikleri hakkında düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin 1985 yılında 

gerçekleşmesi de dikkat çekicidir. 

1985 tarihli Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi'nin "Yerel Yönetim Birlikleri" başlıklı 9. maddesinde "yerel yönetimler, 

yetkilerini kullanmada, ortak çıkarlarının savunulması ve geliştirilmesi ve üyelerine belli hizmetler sağlamak için birlikler 
kurma yetkisine sahip kılınmalıdır. Diğer yönetim kademeleri, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler konusunda yerel 

yönetim birliklerine danışmalıdır" hükmü yer almaktadır (Zengin, 1993:42; Yolcu, 2016:43; Özdemir, 2008:87; Esmer, 

2008:64-65; Atılgan, 2016:100).  

1985 tarihli Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın "Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı" 

başlıklı 10. maddesinde de birliklere ilişkin şu düzenleme bulunmaktadır
4. 

i. Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, başka 

yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir.  

ii. Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel 

makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır.  

iii. Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen öngörülen şartlar dâhilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği 

yapabilirler. 

Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA)'nin 1970 yılında Stockholm'da yaptığı kongrede mahalli idareler arasında 

yapılan işbirliğinde zorunluluk ilkesinden ziyade gönüllülük ilkesinin geçerli olması gerektiği savunulmuştur (Özdemir, 

2008:44). 

2.2. Kavram 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3. maddesine göre, birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli 

oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişiliğine mahalli idare 
birliği denir

5.  

Bu tanımdan hareketle mahalli idare birliğinin bazı temel özelliklerini ortaya koyabiliriz
6; 

                                                           
4  Türkiye, bu maddenin birinci bendini onaylamasına rağmen ikinci ve üçüncü bentlerine çekince koymuştur. Ayrıca birliklerin 

kurulmasındaki izin sürecinin Yerel Yönetimler Özerlik Şartının onaylanan hükmüyle çelişmektedir (Sayın, 2000:106; Çelikbaş, 

2001:89; Güneş, 2005:161; Yılmaz, 2016:90, 50 numaralı dipnot). 
5   Kanuni tanım gayet açık olmakla birlikte doktrinde aynı çerçevede başka tanımlar da bulunmaktadır. (Zengin, 1995:453): "Yerel 

yönetim birlikleri, yerel yönetim birimlerinin çeşitli yasalarla kendilerine verilmiş, tek başlarına üstesinden gelemedikleri görev ve 

etkinlikleri yerine getirmek amacıyla bir araya gelmeleri sonucu oluşmaktadır"; (Yüksel, 1996:41): "Kamu yönetimi alanında yerel 

nitelikteki hizmetleri yapmayı üstlenmiş il özel idareleri, belediyeler ile köylerin, kanunlarla kendilerine verilmiş görevlerine dayalı 

olarak bazı ortak ve yerel ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturdukları kamu tüzel kişileridir"; (Çelikbaş, 2001:87): "Yerel yönetim 

birlikleri genel anlamı ile birden çok yerel birimini ilgilendiren hizmetlerin müştereken yürütülmesi, sorunlara müşterek çözüm 

getirilmesi veya araç-gereç ve maddi imkânların en elverişli şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan kamusal hizmet 

örgütleridir"; (Arslan, 2003:209): "Mahalli İdare Birlikleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler tarafından belli hizmetleri 

işbirliği yaparak daha etkin ve verimli yürütmek amacıyla kurulan mahalli idare birimleridir"; (Güneş, 2005:158): "Yerel yönetim 

birlikleri; köy belediye ve il özel yönetimlerinin yasalarla kendilerine verilmiş zorunlu ve isteğe bağlı görevleri yerine getirebilmek 
için bir ya da birden fazla konuda, olanaklarını isteğe bağlı olarak ayrı bir kamu tüzel kişiliği içerisinde süreli veya süresiz olarak 
örgütlenmelerinden oluşur"; (Kara ve Palabıyık, 2006:97): "Yerel yönetimlerin hizmet uygulamalarında ortaya çıkan pratik bir 

teşkilatlanma ve çözüm üretme mekanizmasıdır"; (Köseoğlu, 2010:85): "Yerel yönetim birlikleri, yerel nitelikteki kamu 

hizmetlerinden bazılarını yapmayı üstlenmiş, il, belediye ve köylerin kendi aralarında ya da birbirleriyle, özgür iradeleriyle ya da 
yasal zorunluluktan dolayı yapmakla yükümlü oldukları görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek gayesiyle oluşturdukları kamu 
tüzel kişilikleridir"; (Kerman-Aktel-Altan-Lamba, 2012:66): "Yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok sayıdaki görevlerini 

daha iyi yerine getirmek amacıyla, yasalar uyarınca oluşturdukları örgüt"; (Bilgesay, 2014:13): "Özerk birer yönetim biçimi olarak 

ayrı tüzel kişilikleri, karar ve yürütme organları, ayrı mal varlıkları olan kendi bütçelerine göre bir takım gelirleri toplayıp 

harcamalarda bulunan ve özellikle yerel ortak ihtiyaçların karşılanması için yatırımlar yapan yerel yönetim birimleri"; (Eryiğit, 

2016,286): "Ortak bazı yerel kamusal ve hizmetlerin daha etkin, verimli, sürekli ve kaliteli bir şekilde sunulması için ilgili kanununda 

gösterilen şekilde bir araya gelen ve yine karar ve yürütme organlarının bahsi geçen yerel yönetimlerin tercihleri üzerinden 

oluşturulduğu kamu tüzel kişileridir"; (Atılgan, 2016:12): "Yerel yönetim birliği, şahsi tüzel kişilikleri dışında, ayrı bir tüzel kişilik 

çatısı altında, siyasi, hukuki, mali, yönetsel özerkliği bulunan birden fazla yerel yönetim biriminin işbirliği, dayanışma ve kurumsal 

ilişkileridir". 
6  Bu özellikler dışında mahalli idare birlikleri, belirli bir bölgede ya da ülke genelinde kurulabilecekleri gibi belirli süreliğine ya da 

süresiz kurulmaları da mümkündür, (Karatepe, 1986:151). Ayrıca doktrinde birlikleri farklı bakış açılarıyla kendi içinde türlere 
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i. Öncelikle mahalli idare birliği mahalli idarelerin (il özel idaresi, belediye, köy) bir araya gelerek oluşturduğu bir 

idari yapıdır. Kanuni tanıma göre, birliği oluşturacak mahalli idarelerin aynı türden olması zorunlu değildir. Aynı 

türden mahalli idareler birlik kurabileceği gibi; il özel idaresi, belediye ve köy arasında da karma birlik kurulması 

mümkündür. Bir örnekle bu durumu açıklamak gerekirse iki ilçe belediyesi bir araya gelerek birlik kurabileceği gibi, 

bir il özel idaresi ve bir belediye de bir araya gelerek birlik oluşturabilir. (Karatepe, 1986:151; Çelikbaş, 2001; 
Ulusoy ve Akdemir, 2013:370; 89; Yıldırım, 2014; Gözübüyük, 2015:159; Turan, 2015:77; Gözler, Mahallî İdareler 

Hukuku, 2018:489; Gözler, 2018:337,164).  

ii. Mahalli idare birliğinin kurulabilmesi için en az iki mahalli idarenin bir araya gelmesi gerekir
7. Birlik kurulabilmesi 

için asgari sayıda iki mahalli idare gerekirken kanunda üst bir sayı öngörülmemiştir.  

iii. Mahalli idare birliğinin kuruluş nedenini, mahalli idarelerin yürütmekle görevli kılındığı zorunlu ya da ihtiyari 
hizmetlerin yürütülmesi oluşturmaktadır. Bu açıdan mahalli idarelere kanunla getirilen görevler dışında bir hizmetin 
yerine getirilmesi için birlik kurulması mümkün değildir

8. 

iv. Mahalli idare birliği kendisini kuran mahalli idarelerin tüm görevlerini üstlenecek şekilde görev ifa etmesi mümkün 

değildir. Birlik kendisini oluşturan mahalli idarelerin bazı görevlerini yerine getirmek üzere kurulmalıdır. Nitekim 
bu durum birliğin kanuni tanımından anlaşılmakla birlikte ayrıca 5355 sayılı Kanunun 4. maddesinde "mahalli 
idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamaz" 
şeklinde de düzenleme altına alınmıştır

9. Bu düzenleme ile birlik kurulmasının amacında sınırlandırmaya gidilerek, 

genel amaçlı birlik kurulmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir (Yılmaz, 2016:81,22 numaralı dipnot). Nitekim 
birlik kurulmasındaki amaç, mahalli idareleri kendisine kanunla verilen görevlerden kurtarmak değil bu görevlerin 

sunulmasında ortaya çıkan bazı zorlukları aşabilmesine imkân tanımaktır. Ayrıca Kanunun 5. maddesine göre de 

birliğin amacının birlik tüzüğünde yazılması da zorunludur. Mahalli idareler kendi hizmet alanları dışında siyaset 

yapamayacaklarından siyasi amaçlı birlik kurulması da mümkün değildir (Atılgan, 2016:11). Diğer taraftan 5355 

sayılı Kanunda mahalli idare birliği tanımında yer alan "bazı" ibaresi Anayasadaki düzenleme aykırıdır. Nitekim 

1982 Anayasasında "belirli" kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile birlik oluşturması öngörülmüştür. Bazı 

ifadesiyle hangi hizmetlerin birlik tarafından gördürüleceği belirli değildir. Bu açıdan anayasanın çizdiği çerçeve, 
kanunla belirsiz bir nitelik kazanmıştır (Sayın, 2005:47; Köseoğlu, 2010:85)10. Nitekim birliğin kurulmasındaki 

temel maksat mahalli idarelere verilen görevleri ifa etmek değil aksayan belirli hizmetlerin topluma sunulmasında 

mahalli idarelere yardımcı olmaktır.  

v. Mahalli idare birliği, kendisini oluşturan mahalli idareler dışında kamu tüzel kişiliğini haizdir. Mahalli idare 

birliğinin ayrı kamu tüzel kişiliğinin bulunmasının da bazı hukuki sonuçları bulunmaktadır.   

                                                                                                                                                                                                      
ayıran yazarlar bulunmaktadır. Öncelikle 5355 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde mahalli idare birliklerini; "ihtiyari 

birlikler" (kural olarak birlik kurma mahalli idarelerin takdirindedir), "zorunlu birlikler", "köylere hizmet götürme birlikleri", "turizm 
altyapı hizmet birlikleri", "ülke düzeyindeki birlikler" ve "diğer birlikler" şeklinde türlere ayırmak mümkündür. Ancak bu çalışma 

kapsamında bu tür bir ayrıma yer verilerek ayrıca başlıklandırmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmamıştır.   
7  Mahalli idare birliklerini oluşturan birimleri il özel idaresi, belediye ya da köy olması gerekir. Ancak uygulamada bu birliklere genel 

idare kuruluşların da üye olduğu ifade edilmektedir (Güneş, 2005: 165). 
8  Mahalli idare birliklerinin kanunda mahalli idarelere verilmeyen bir konuda faaliyet göstermeleri tüzük metninde yer alsa dahi 

hukuken mümkün değildir (Dilek, 1988: 95); Sayıştay Daireler Kurulu, T. 04.01.2008, K. 2008/1248-1: "İl özel idaresinin kuruluşu, 

organları, yönetimi, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 5302 sayılı İl Özel Idaresi Kanununda düzenlenmiş ve aynı 

Kanunun 6 ncı maddesinde il özel idarelerinin görev ve sorumlukları tadadi olarak belirtilmiştir. Anılan maddenin, birinci fıkrası (a) 

bendinde mahalli müşterek nitelikte olmak kaydıyla il özel idarelerinin il sınırları içinde, (b) bendinde de belediye sınırları dışında 

yapmakla görevli ve yetkili oldukları hizmetler sayılmıştır. Bu maddede il özel idarelerinin, şehirler arası otobüs terminali kurması 

ve/veya işletmesine olanak veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla şehirler arası otobüs terminali kurulması ve 

işletilmesi il özel idarelerinin arasında bulunmamakta diğer bir ifade ile bu husus il özel idaresinin görev alanına girmemektedir. 

Aksine bu konuda görev ve yetki yukarıda belirtildiği üzere 5393 sayılı Kanunla açıkça belediyelere verilmiştir. Hal böyle olunca il 

özel idaresinin kendi görev alanına girmeyen bir görev ve hizmetin yerine getirilmesi amacıyla kurulan bir mahalli idare birliğine 

katılması da mümkün bulunmamaktadır", www.kazanci.com, e.t. 03.06.2018. 
9  Madde gerekçesi: "Anayasada mahalli idare birliklerinin "belirli" kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kurulacağı 

belirtildiğinden, birlik amaçlarının tüzükte somut olarak belirlenmesi öngörülerek kanunlarla mahalli idarelere verilmiş bütün görev 

ve hizmetleri yerine getirmek amacıyla veya belirli bir kamu hizmetinin yerine getirilmesini öngörmeyen birlik kurulamayacağı 
hüküm altına alınmaktadır", www.tbmm.gov.tr, e.t. 15.07.2018; Birliklerin, kamu tüzel kişiliklerinin aksine kamu yararı ile birlikte 

kazanç için de faaliyetlerde bulunabileceği ifade edilmektedir, Yaman, www.turkhukuksitesi.com, e.t. 06.08.2018. 
10  Anayasa Mahkemesi "bazı" ibaresini anayasaya aykırı görmemiştir. Anayasa Mahkemesi, T. 24.09.2008, E. 2005/90, K. 2008/146: 

"Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, kamu hizmetlerinin hangilerinin Bakanlar Kurulunun izni ile kurulan 

mahalli idare birliği tarafından yerine getirileceği konusunun ilgili birliğin tüzüğünde gösterilmesi zorunludur. Birlik tüzüğünde 

birliğe devredilen görev ve hizmetlerin neler olduğunun belirtilmesi zorunlu olduğuna göre, mahalli idare birlikleri Anayasanın 127. 

maddesinde yazıldığı üzere belirli kamu hizmetlerini görmek üzere kurulmuş olmaktadır. Bu nedenle, Mahalli İdare Birlikleri 
Kanununun 3. fıkrasının (b) bendinde yer alan bazılarını sözcüğünün Anayasanın 123. ve 127. maddelerine aykırılığından söz 

edilemez", www.anayasa.gov.tr, e.t. 06.08.2018. 
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2.3. Kapsam 

Mahalli idare birlikleri belli bir il içerisinde kurulabileceği gibi birden fazla ili içine alacak şekilde, hatta 5355 sayılı 

Kanunun 10. maddesine göre tüm ülke çapında faaliyet gösterecek şekilde ulusal düzeyde de kurulabilir. Ülke çapında 

kurulacak birlikler için 5355 sayılı Kanunun 20. maddesinde özel düzenleme bulunmaktadır
11

. Ancak bu düzenleme 

mahalli müşterek ihtiyaçların sunulmasından ziyade mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı 

olunması, personelinin eğitilmesi ve mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla 

kurulmaktadır. Ayrıca 5355 sayılı Kanunun 20. maddesine göre kurulan ülke düzeyindeki birlikler, il özel idarelerini ve 

belediyeleri temsil etmek üzere kurulurken köyleri temsilen ülke düzeyinde bir birlik kurulması mümkün değildir. İl özel 

idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanın doğal üyesidirler. Diğer taraftan böyle bir 
birliğin kurulması ülke düzeyinde olmaksızın bu amaçlarla başka mahalli idare birliği kurulmasına engel oluşturmaz.  

Ülke düzeyinde kurulan birlikler yukarıda belirtilen amaçların yanında mahalli idarelere rehberlik etmek; mahalli idareler 
arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi değişimini teşvik etmek; iyi uygulama örneklerinin 

yaygınlaşmasına yardım etmek konularında da faaliyette bulunabilir. 

 

3. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN HUKUKİ YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

3.1. Hukuki Yapısı 

3.1.1. Birliğin Kuruluşu ve Hukuki Statüsü 

Mahalli idare birliğinin kurulabilmesi için öncelikle, birliği kuracak mahalli idarelerin karar organlarınca bu yönde bir karar 

alınması gerekir. Bu açıdan tüzük mahalli idare birimlerinin meclisleri tarafından kabul edilen ve hukuki niteliği sözleşme 

niteliğinde olan bir belgedir. Ancak birlikler ve mahalli idareler arasında olan hukuki münasebetlerin kamu hukuku 

kurallarına göre yönetilmesi gerekir (Özdemir, 2008:90-91; Yılmaz, 2016:88). Sözleşmesel nitelikte bulunan tüzük, 
kurulmuş birliğe katılmalarda "subjektif bir tasarruf ve akit" mahiyetini alır (Zengin, 1993:65; Güneş, 2005:163; Özdemir, 

2008:92). Birlik tüzüğünün sözleşmesel niteliği birlik tüzüğünün her zaman değiştirilmesine sebebiyet verebilir. Nitekim 

5355 sayılı Kanunun 5. maddesinde "Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı birlik tüzüğünde gösterilir" hükmü 

bulunmaktadır. Bu düzenleme ile birliğin kuruluş amacının değişmesi bile söz konusudur. Birlik amacının değişmesinde 

izin aranmadığı gerekçesiyle uygulamada rahatça birlik tüzüğünün değiştirilebileceği ve bunun da ciddi hukuki sorunlara 
yol açtığı ifade edilmektedir (Köseoğlu, 2010:89; Atılgan, 2016:123). Bu görüşe katılmamaktayız. Zira 5355 sayılı 

Kanunun 5. maddesinin ilk fıkrasının son kısmında "tüzük değişikliğinin…onaylanması hakkında tüzüğün onaylanmasına 

ilişkin usul uygulanır" ifadesi yer almaktadır. Bu hüküm göstermektedir ki tüzük değişikliği, tek bir il sınırı içinde bulunan 

mahalli idarelerin kurduğu bir birlikte yapılıyorsa o ilin valisinin, birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kurulan 

birlikte yapılıyorsa İçişleri Bakanının onayı gerekir. Bu onaylara ilaveten Cumhurbaşkanının iznine de ihtiyaç vardır. 

Tüzük değişikliğine imkan tanınması son derece yerindedir. Nitekim belirli bir kamu hizmetini yerine getirmek için kurulan 

birlik, o hizmet sunumunun artık gerekli olmaması durumunda infisah edilmesi yerine gerekli başka bir hizmetin ifasında 

görevli hale getirilebilir.  

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine göre, birlik tüzüğü
12

, birliği kuracak mahalli idarelerin 

meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmelidir. Anılan çoğunluğun sağlanması durumunda şayet 

birlik tek bir il sınırı içinde bulunan mahalli idarelerin katılımı ile kuruluyorsa o ilin valisinin, birden fazla ildeki mahalli 
idarelerin katılımı ile kuruluyorsa İçişleri Bakanının onayı ile tüzük kesinleşir. Söz konusu onayın verilmesinin ardından 

Cumhurbaşkanının iznine sunulur. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4. maddesine göre mahalli idare birliği 

birlik tüzüğünün
13 kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır. Ancak 5355 sayılı 

                                                           
11  Bu düzenlemeden önce Danıştay 3. Dairesinin E. 1978/356, K. 1979/437 sayılı kararı ile ülke düzeyinde mahalli idare birliği 

kurulması mümkün değildi (Kara ve Palabıyık, 2006:101). 
12  İçişleri Bakanlığı ana hizmet birimleri arasında yer alan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından "Tip Tüzük" hazırlanmıştır. 

Söz konusu "Tip Tüzük" birlik kuracak mahalli idarelere yardımcı olmak ve uygulamada birliktelik sağlanmak üzere hazırlanmış 

olup herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır (Kara, 2005:93; Bakır, 2007:27; Esmer, 2008:68; Köseoğlu, 2010-tez:95; Yılmaz, 

2016:86); Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 2990/98 sayılı kararında da tip tüzüğün kesin ve bağlayıcı özellikte olmadığı 

içtihat edilmiştir, in Çelikbaş, 2001:90; Benzer nitelikteki karar için bkz. Danıştay 8. Dairesi, T. 03.07.1991, E. 1990/1429, K. 
1991/1278 akt. (Arslan, 2003:211 Kara, 2005:93). 

13  5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine göre birlik tüzüğünde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:  
a) Birliğin adı ve amacı.  
b) Birlik üyesi mahalli idarelerin adları.  
c) Birliğin merkezi.  
d) Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi.  
e) Birliğe devredilen görev ve hizmetler.  
f) Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri.  
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Kanunun 4. maddesine göre mahalli idare şayet kurucu değilse başka bir ifadeyle daha önce kurulmuş bir birlik varsak, üye 

olmak isteyen mahalli idare meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kararı yeterlidir
14. Bu 

durumda Cumhurbaşkanının izni aranmamaktadır. Ayrıca kurulmuş bir mahalli idareden ayrılmada da ayrılmak isteyen 
mahalli idare meclisinin kararı yeterli olup birlik meclisinin ya da Cumhurbaşkanının iznine gerek bulunmamaktadır. 
Birliğe katılmada aranan birlik iradesinin birlikten ayrılmada aranmaması birliğin kurulması ile amaçlanan kamu 

hizmetinin aksamasına yol açabilir. Nitekim birlik bütçesinin önemli bir kısmı birlik üyelerinin katılma payları ile 

sağlanmaktadır. Birlik de bütçesi oranında bir kamu hizmetini yerine getirebilmek için faaliyetine başlar. Ancak ayrılmada 

birlik meclisinin mahalli idarenin ayrılma iradesi üzerinde bir etkisinin olmaması başlanmış bir hizmetin eksiksiz bir 

şekilde tamamlanmasını engelleyecektir (Köseoğlu, 2010:88-89). Ancak bu durumda birlikten ayrılma yönündeki meclis 

iradesi birlik kurulması ile amaçlanan kamu yararından üstün kabul edilmektedir (Yılmaz, 2016:103). Diğer taraftan 5355 

sayılı Kanunda öngörülen kurulmuş birliğe katılmada izin şartının aranmaması bazı sorunlara yol açıcı niteliktedir. Örneğin 

iki mahalli idare birlik kurmak istediklerinde Cumhurbaşkanından izin almalıdır. Bu izin verildikten sonra sayı sınırlaması 

olmaksızın yüzlerce mahalli idare birliğinin kurulan bu birliğe katılması mümkündür ve bu katılma durumunda 

Cumhurbaşkanından izin de aranmayacaktır. Bu durumun ise anayasadaki izin şartı müessesesinin getiriliş amacına dolaylı 

da olsa aykırı olduğu ifade edilebilir (Sayın, 2005:47; Köseoğlu, 2010:88; Atılgan, 2016:121). Ayrıca izin mekanizmasının 

mahalli idare birliklerinin siyasal güç kazanmasının engellenmesine yönelik bir düzenleme olarak yorumlanmaktadır 

(Emre, 2000:311; Şengül, 2013:71). Bu durumun yanı sıra su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve 

ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda ayrılmada Cumhurbaşkanının izin vermesi 

gerekmektedir. Ayrıca il özel idareleri ile belediyeleri temsilen kurulan ülke düzeyindeki birliklerden ayrılmak ise söz 
konusu değildir (Yılmaz, 2016:103). 

Mahalli idare birliklerini kurma veya kurulmuş mahalli idare birliğine katılma mahalli idarelerin takdirindedir. Bu açıdan 
merkez makamlarının zorlaması ya da yönlendirmesi ile mahalli idare birliği kurulması sağlanamaz (Duran, 1982:184-
185). Ancak 5355 sayılı Kanunun 4. maddesine göre su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik 

dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Cumhurbaşkanı, ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla 

kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu durumda kamu tüzel kişiliği bulunan mahalli idarenin meclisinde karar 

almasına gerek bulunmamaktadır. Nitekim bu durum kanunla Cumhurbaşkanına tanınan bir yetkidir. Cumhurbaşkanı 

devletin başı olmakla birlikte devletten ayrı tüzel kişiliği bulunan mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. 
İdari vesayet yetkisi istisna bir durum olup kanunla öngörülmesi gerekir. Nitekim Cumhurbaşkanına tanınan mahalli 

idareler üzerindeki bu yetki kanunla öngörülmüş bir idari vesayet yetkisinin kullanılmasıdır.  

Her ne kadar kanunla bu konuda Cumhurbaşkanına idari vesayet yetkisi tanınması mümkün olsa da böyle bir düzenlemenin 

amacının ne olduğunu tespit etmek zordur
15

. Bu açıdan Cumhurbaşkanına tanınan yetki bir uygunluk denetimi olarak 

görülmekte ise bu amacın özerk ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla çelişmesi söz konusudur. Şayet bu düzenleme ile 

amaçlananın birlik kurulmasının zorlaştırılmasının telakkisi durumunda da bir tutarsızlık bulunmaktadır. Nitekim belirli 

hizmetleri tek başına yerine getirmede yetersiz kalan mahalli idareler keyfiyetten ziyade bir zorunluluk dolayısıyla birlik 

kurmaktadır. Ayrıca birlik kurmada aranacak Cumhurbaşkanı izni uluslararası normlara da aykırılık teşkil etmektedir 

(Sayın, 2000:106; Çelikbaş, 2001:89; Güneş, 2005:161; Yolcu, 2016:41; Yılmaz, 2016:90-50 numaralı dipnot). Bu durum 
ayrıca birliklerin etkinliğini azaltarak ye mahalli idarelerin birliklere karşı üyelikten kaynaklanan sorumluluklarını yerine 
getirmelerini zayıflatmaktadır (Köseoğlu, 2010:90). Mahalli idare birliklerinin kurulması sürecindeki izin şeklinde kendini 

gösteren idari vesayet yaklaşımı hukuka uygunluktan ziyade takdir yetkisini ön plana çıkartan ve mahalli idarelerin birlikte 

hareket etmesini zorlaştıran derinliğe sahiptir (Eryiğit, 2016:291). Ancak bu durum ilk bakışta mahalli idarelerin özerkliği 

ilkesine ve demokrasiye aykırı gibi görünse de bir olumsuzluğu bertaraf edici niteliktedir. Şöyle ki, ortak ve yerel 
gereksinimlerin belirli konularda bir araya getirdiği mahalli idarelere komşu olan ya da birlik faaliyetlerinden menfaat elde 
edecek diğer mahalli idarelerin birliğe katılmadıkları, ayrıca kurulan birliğin çalışmalarını da güçleştirdikleri bilinmektedir. 

Bu gerekçeyle, kötüye kullanılan özerklik hakkının doğurduğu sakıncaları bertaraf etmek üzere böyle bir düzenlemenin 

gerekli olduğu savunulabilir (Zengin, 1993:69; Güneş, 2005:165; Yolcu, 2016:53)16. Ayrıca 1980 öncesinde önemli bir yer 

                                                                                                                                                                                                      
g) Birlik üyesi mahalli idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edileceği ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik 
encümeni üye sayısı.  
h) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları ve bu payların tespit yöntemi.  
i) Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalışma programlarına ilişkin hususlar.  
j) Birlik üyesi mahalli idarelerin ve bu idarelerin hizmet alanında yaşayanların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri.  
k) Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı. 

Bu hususlar birlik tüzüğünde bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Bunların dışında birliği oluşturacak olan mahalli idarelerin 
takdirine bağlı olarak tüzüğe başkaca hükümlerin de konulması mümkündür. 

14  Birlik meclisinin katılma talebini reddettiği durumlarda katılmak isteyen mahalli idarenin dava açarak mahkeme kararıyla birliğe 

katılması mümkün değildir. Bu açıdan birlik kararına karşı idari ve yargısal başvuru hakkı bulunmamaktadır. Nitekim birlik meclisi 
tarafından verilen katılma talebinin reddi kararı idari işlem ya da eylem niteliğinde olmadığı gibi herhangi bir hakkın ihlali anlamına 

da gelmemelidir. Söz konusu işlem bir sözleşme mahiyetindedir (Yılmaz, 2016:101). 
15  Bu düzenleme ile kaynak israfının önüne geçilmek istenmiştir (Kara ve Palabıyık, 2006:99; Kara ve Görün, 2008:421).  
16  Anayasa Mahkemesi, T. 24.09.2008, E. 2005/90, K. 2008/146: "Yerleşim yerleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve 

teknik gelişmelerin sonucu olarak birbirleriyle etkileşim halindedir. Kentler, arada hiçbir boşluk bulunmaksızın birbirine komsu ve 
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teşkil eden birliklerin siyasi ağırlığa da sahip olmalarından duyulan rahatsızlıktan dolayı izin şartının getirilmiş olduğu 

ifade edilmektedir (Köseoğlu, 2010-tez:49). Diğer taraftan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na ve demokratik 

ilkelere aykırı olan bu tür vesayet yetkisinin temelinde 1982 Anayasasının "merkeziyetçi" ve "güçlü" yürütmenin birlikleri 

de denetim altına alma düşüncesi olduğu ifade edilmektedir (Zengin, 1993:41; Kara ve Palabıyık, 2006:98; Özdemir, 

2008:42; Esmer, 2008:57). 

Mahalli idare birlikleri bir kamu tüzel kişisi olmakla birlikte hukuki statüsü nedir? Birlikler birer kamu idaresi mi yoksa 

birer kamu kurumu mudur? 

Anayasanın 127. maddesine göre; "mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir".  

Bu tanımdan hareketle mahalli idareler ile mahalli idare birliklerini karşılaştırabiliriz. 

i. Bu tanımdan mahalli idarelerin; il, belediye ve köy olmak üzere üç birimden oluştuğu anlaşılmaktadır. Birliklere 

bakıldığında bir il, belediye ya da köy halkına daha iyi hizmet sunulması için kuruldukları görülecektir. Bu açıdan 

birlikleri mahalli idareden ayıran keskin çizgiler bulunmamaktadır. Ancak mahalli idarelerin birden fazla ili, 
belediyeyi, köyü kapsayacak biçimde hatta ülke düzeyinde kurulması da mümkündür. 

ii. Tanımdan anlaşılan mahalli idarelerin mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak için kurulmasıdır. Bu açıdan 

birliklerin de amacı mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaktır. Ancak mahalli idareler kurulduğu coğrafi alandaki 

mahalli müşterek tüm ihtiyaçları karşılarken birlikler belirli hizmetleri karşılamak üzere kurulur. 

iii. Bir başka unsur, mahalli idarelerin kamu tüzel kişiliklerinin olmasıdır. Birliklerin de kamu tüzel kişiliği 

bulunmaktadır. Aralarındaki tek fark il özel idaresi, belediye ve köyün tüzel kişilikleri anayasadan, birliklerin ise 
yasadan kaynaklanmaktadır.  

iv. Tanımdan hareketle yapılacak son kıstas, mahalli idarelerin karar organlarının seçimle oluşturulmasıdır. Mahalli 

idare birliklerinin karar organları seçimle belirlenmektedir. Ancak mahalli idarelerin karar organlarını seçmenler 

tarafından seçilirken birliklerin karar organlarını mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis 

üyeliğine seçilmeyi haiz ancak meclis üyesi olmayan kişiler arasından seçilmektedir. Ayrıca birliğin üyesi olan il 
özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. 

Mahalli idarelere ilişkin hukuksal durumlar sadece anayasal düzeyde değildir. Her mahalli idarenin ayrı kuruluş kanunu 

bulunmasının yanında sair mevzuatta da bu konuda düzenleme bulunmaktadır. Örneğin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanununun "tanımlar" başlıklı 3. maddesinin (e) bendinde "mahalli idare: yetkileri belirli bir coğrafi alan ve 

hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya 

üye oldukları birlik ve idareler" olarak tanımlanmıştır. Bu kanuna göre birlikler birer mahalli idaredir. Mahalli idare 
birliklerini dördüncü tip mahalli idare birimi olarak gösteren görüşün (Oktan, 1988:43) yanı sıra birliklerinin kendine özgü 

bir kurum olduklarına ilişkin görüş de bulunmaktadır (Köseoğlu, 2010:92). 5355 sayılı Kanun birliklerin kamu kurumu 
niteliğinin azalmasına ve birliklerin kamu idaresine benzemesine sebebiyet vermiştir. Bu durumun sebebi ise Kanunda 
"bazı" hizmetler ifadesine yer verilmiş olmasıdır (Sayın, 2005:50; Bakır, 2007:28; Köseoğlu, 2010:85; Atılgan, 2016:101).  

Mahalli idare birliklerinin gönüllü bir beraberlik ve rızaya dayanan bir yapılanma olduğundan hareketle yarı sivil toplum 

yapısı olduğu da ifade edilmiştir. Bu açıdan, ortak bir amaç için biraya gelmiş mahalli idarelerin teoride siyasi olarak 

arınmış halleri olduğu belirtilmiştir (Turan, 2015:85). 

Anayasa, 5018 sayılı Kanun, mahalli idare mevzuatı, yargı kararları
17 ve doktrindeki görüşler birlikte değerlendirildiğinde, 

kanunla kurulma zorunluluğunun bulunmayışı, kamu idarelerinin birçok alanda hizmet yürütmelerine karşın kamu 

kurumların belli bir konuda ihtisaslaşma gösterdikleri, kamu idarelerinin sınırlı sayıda olmasına karşın kamu kurumlarının 

sayısının kanun koyucuya bırakılması durumlarına göre birliklerin bir kamu kurumu olduğu ifade edilebilir (Dilek, 

                                                                                                                                                                                                      
sınırdaş olmakta, herhangi bir yerleşim yerindeki ekonomik, endüstriyel veya hizmet faaliyetleri diğer yerleşim yerlerini de doğrudan 
olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ortaya çıkan herhangi bir yerel sorunu gidermek için kurulan bir mahalli idare 

birliğine, olumsuz biçimde etkilenen mahalli idareler katılmak isterken, aynı sorundan etkilenmeyen veya olumlu olarak etkilenen 

diğer bir mahalli idarenin, kurulan mahalli idare birliğinin getireceği yükü gözeterek kurulan birliğe katılmaktan kaçınması 

mümkündür. Bu nedenle fıkrada sınırlı olarak sayılan zorunlu durumlarda, Anayasanın 127. maddesinin besinci fıkrasında 

belirtildiği gibi, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla Bakanlar Kurulunca 

kurulmuş birliğe katılmaya karar verilmesinde veya ayrılmanın izne bağlanmasında Anayasaya aykırılık görülmemiştir", 
www.anayasa.gov.tr, e.t. 06.08.2018. 

17  Anayasa Mahkemesi, T. 24.09.2008, E. 2005/90, K. 2008/146: "Mahalli idarelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerin 

çok çeşitli olması, herhangi bir mahalli idare biriminde ortaya çıkan sorunun diğer mahalli idare birimlerini de doğrudan veya 
dolaylı olarak etkileyebilmesi ve bir kısım görevlerin en yüksek verimlilikte yerine getirilebilmesinin ancak birkaç mahalli idarenin 

bir araya gelerek kurabilecekleri bir kamu kurumu aracılığı ile gerçekleştirilebilecek olması gibi nedenler, bir kısım mahalli 
hizmetlerin bu kurumlara verilmesini gerektirmektedir", www.anayasa.gov.tr, e.t. 06.08.2018 
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1988:96; Zengin, 1993:63; Sayın; 2000:116; Çelikbaş, 2001:109; Kara, 2005:90; Kara ve Palabıyık, 2006:113; Esmer, 
2008:54; Köseoğlu, 2010-tez:82-83; Yılmaz, 2016:92-93; Atılgan, 2016:112; Özdemir, 2008:57-58). Başka bir ifadeyle 
mahalli idare birlikleri dördüncü tür bir mahalli idare olmayıp kamu kurumu niteliğindedir (Kara ve Palabıyık, 2006:113; 
Özdemir, 2008:84; Yılmaz, 2016:94). 

3.1.2. Birliğin Organları  

Mahalli idarelerdeki yapıya paralel olarak mahalli idare birlikleri de 5355 sayılı Kanunun 7. maddesine göre birlik meclisi, 

birlik encümeni ve birlik başkanından oluşmaktadır. Yine mahalli idarelere benzer bir şekilde birlik meclisi ve birlik 
encümeni karar, birlik başkanı yürütme organı niteliğindedir (Ulusoy ve Akdemir, 2013:372). 

3.1.2.1. Birlik Meclisi 

5355 sayılı Kanunun 7. maddesine göre birlik meclisi, birliğin en üst karar organıdır. Birlik meclisi birlik üyesi mahalli 

idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler
18 arasından, birlik tüzüğünde 

belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşmaktadır
19. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare 

meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.  

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal 

üyesidir
20

. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir. Vali 

ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilirken kanunla 
muhtara bu yönde bir yetki verilmemiştir (5355 sayılı Kanun m. 8). 

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli 
idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk 
toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye 

seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin 

birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki 
dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. Birlik tüzüğünde, üye mahalli idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katılım 

payı oranına göre temsil edilmesine dair esas getirilebilir. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır 

(5355 sayılı Kanun m. 8). 

Meclis olağan toplantıları, birliği oluşturan mahalli idarelerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri dikkate alınarak 

yılda ikiden az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. 

Meclis olağan toplantı dışında olağanüstü toplantı da yapabilir. Birlik başkanı, birliği oluşturan mahalli idarelerin 

meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine olağanüstü toplantı yapabileceği 

gibi acil durumlarda da kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini toplayabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve 

gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrı 
kâğıdında yazılı olan konular dışında bir iş görüşülemez. Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare 
birlik meclisinin kararları o birliğin merkezinin olduğu yer mülki idare amirine gönderilir (5355 sayılı Kanun m. 11). 

                                                           
18  2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9. maddesine göre, 

"Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her Türk 

vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir". 
Milletvekili Seçimi Kanunu m. 11: "Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler: a) İlkokul mezunu olmayanlar, b) Kısıtlılar, c) 

Askerlikle ilişiği olanlar, d) Kamu hizmetinden yasaklılar, e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi 

ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, f) Affa uğramış olsalar bile; 1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı 

dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle 

mahkûm olanlar, 2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni 

olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar, 3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar, 4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 

birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar". 
19   Anayasa Mahkemesi, T. 24.09.2008, E. 2005/90, K. 2008/146: "Anayasa'da mahalli idare türlerinin, köy yönetimi, belediye yönetimi 

ve il özel idaresi olmak üzere üç tür olduğu konusunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Buna göre, mahalli idare birlikleri 
ayrı bir yerel yönetim türü olmayıp, kendine özgü bir kamu tüzel kişisidir. Mahalli idarelerin karar organları, belediyelerde belediye 
meclisi, il özel idarelerinde il genel meclisi ve köy yönetiminde köy ihtiyar meclisi olup bu organların seçimle oluşturulması 

Anayasal zorunluluktur. Mahalli idare birliklerinin ayrı bir yerel yönetim türü olmaması nedeniyle, karar organı olan birlik 

meclisinin Anayasanın 127. maddesinde sözü edilen seçmenler tarafından seçilmesi zorunlu değildir. Bu durumda, iptal davasına 

konu olan yasa kuralı ile mahalli idare birliklerinin meclislerinin, birlik üyesi mahalli idare meclisleri üyelerinin yanı sıra, belediye 
meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından seçilmesi anayasal bir sorun oluşturmamaktadır", www.anayasa.gov.tr, e.t. 
06.08.2018. 

20  Doğal üyelik hem Anayasanın 127. maddesine hem de Yerel Yönetimler Özerlik Şartı'nın ilgili maddelerine aykırıdır (Çelikbaş, 

2001:91). 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

708 

 

Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin 

sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında 5355 sayılı Kanunda 
hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır (5355 sayılı 

Kanun m. 11). 

Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:  

i. Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.  

ii. Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 

birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

iii. Borçlanmaya karar vermek.  

iv. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.  

v. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.  

vi. Şartlı bağışları kabul etmek.  

vii. Dava konusu olan ve miktarı ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen 

halline karar vermek.  

viii. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.  

ix. Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.  

x. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.  

xi. Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.  

xii. Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.  

xiii. Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

3.1.2.2. Birlik Encümeni 

5355 sayılı Kanunun 12. maddesine göre birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde 

gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat olarak uygulanır. Bu üyeler, 

birlik meclisi tarafından dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına seçilir. Birlik başkanı aynı 

zamanda encümeninin de başkanıdır.  

Birlik encümeni birlik tüzüğünde öngörülen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı geçemez. Herhangi bir sebeple yıl içinde 

seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği 

kendiliğinden de sona erer. Üye sayısı dört veya daha fazla olan mahalli idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayrı ayrı 

mahalli idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur (5355 sayılı Kanun m. 12). 

Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, ulusal 

düzeyde kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, diğer birlikler için birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare 

amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür 

(5355 sayılı Kanun m. 12). 

5355 sayılı Kanunun 13. maddesine göre birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:  

i. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.  

ii. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.  

iii. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.  

iv. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

v. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.  

vi. İkibin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.  

vii. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.  

Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır. 
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3.1.2.3. Birlik Başkanı 

5355 sayılı Kanunun 14. maddesine göre birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:  

i. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.  

ii. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesinhesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek 

ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.  

iii. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

iv. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.  

v. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.  

vi. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.  

vii. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.  

viii. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.  

ix. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.  

x. Birlik personelini atamak.  

xi. Birliği denetlemek.  

xii. Şartsız bağışları kabul etmek.  

xiii. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak.  

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik 

müdürüne devredebilir.  

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki 

sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

3.1.3. Birlik Teşkilatı ve Personeli 

Birlik teşkilatı norm kadroya uygun olarak birlik müdürü, yazı işleri, mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre 
kurulacak teknik işler biriminden oluşmaktadır. Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde 
teşkilat, norm kadroya uygun olarak genel sekreter, yazı işleri ve mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanında olmak ve 

sayısı üçü geçmemek üzere birlik meclisinin kararıyla kurulacak diğer birimlerden oluşmaktadır. (5355 sayılı Kanun m. 

17). 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik genel sekreteri 

veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her 

türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere 

birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir. (5355 sayılı Kanun m. 17). 

Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları 

kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi 

geçemez. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır. (5355 sayılı Kanun m. 11). 

Mahalli idare birliklerinin personel yapısı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 2. maddesi "Bu Yönetmelik belediyeler ve bağlı 

kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerinin üye oldukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli 

personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalıştırılanları kapsar" şeklindedir. Bu hükme göre köylere hizmet 

götürme birlikleri, sulama birlikleri ile diğer birliklerin yönetmelik kapsamında personel istihdam edebilmeleri ve kadro 
ihdas edebilmeleri için birliği oluşturan mahalli idareler arasında il özel idaresi veya belediye bulunması gerekir. Aksi 

durumda yönetmelik kapsamında personel istihdam edilmesi mümkün değildir. Üyelerinin tamamını köylerin oluşturduğu 

köylere hizmet götürme birliklerinin personel istihdamı 5355 sayılı Kanunun 18/4 maddesinde "Köylere hizmet götürme 

birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin yıllık toplam 
personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı 

ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %10’unu aşamaz" şeklinde düzenleme altına alınmıştır. Bu kapsamda köylere 

hizmet götürme birlikleri personel istihdamını 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, 657 sayılı Devlet memurları kapsamında 

ve görevlendirme çerçevesinde sağlamaktadır (Görücü, 2013:350). 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

710 

 

Mahalli idarelerin üyeleri belediye ve/veya il özel idarelerinden oluşuyor ise birlik personeli 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu kapsamındadır. Ancak, köy idarelerinin kendi aralarında kurdukları birliklerin personeli bu kanunun kapsamı 

dışındadır. Köy, belediye ve il özel idarelerin birlikte kurdukları birlik personeli yine 657 sayılı Kanuna tabidir (Güneş, 

2005:174). Birliklerde, teşkilat ve personel istihdamı konularında bu 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 

Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.  

3.1.4. Bütçe 

Mahalli idare birlikleri tüzükle belirlenen ve kendisine devredilen hizmetleri yerine getirebilmek için kurulmaktadır. 

Birliklerin bu hizmetleri topluma sunabilmesi için öncelikle maddi bir kaynağa ihtiyaçları vardır. Mahalli idare birliklerinin 
doğrudan doğruya mali kaynak ve araçları bulunmamaktadır. Birliği oluşturan mahalli idareler, birliğin tesis ve idame 

masraflarına tüzükte belirtilen nispet dâhilinde iştirak ederler (Onar, 1966:864; Karatepe, 1986:152; Güneş, 2005:174 
Köseoğlu, 2010:94; Ulusoy ve Akdemir, 2013:384). Ancak gelir ve gider dengesini kurabilmek ve hizmet sunumunda 
kaliteyi yakalayabilmek için dernek bütçesinin oluşturulması gerekir. 5355 sayılı Kanunun 14. maddesine göre birlik 

bütçeleri birlik başkanı tarafından hazırlanmaktadır. Birlik başkanı tarafından hazırlanan bütçe birlik encümenine 

gönderilir. Anılan Kanunun 13. maddesine göre birlik encümeni kendisine gelen bütçeyi inceleyip kendi görüşünü 

ekleyerek birlik meclisine iletir. Aynı Kanunun 9. maddesine göre de birlik meclisi tarafından kabul eder. Ancak bu silsile 
bütçenin uygulamaya konması için yeterli değildir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13. maddesine göre vesayet makamı tarafından bütçeye onay verilmesi gerekir. Bu onay, 
bütçenin kesinleşmesini dolayısıyla uygulanabilir hale gelmesini sağlar. 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdare Birliği Tip Tüzüğüne göre birlik bütçesi
21 gelir, gider ve finansmanın 

ekonomik sınıflandırılması kısımlarından oluşmaktadır. Ayrıca bütçenin ekinde ayrıntılı harcama programları ile finansman 

programları da gösterilir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynı olup bütçe dışı harcamanı yapılması mümkün değildir (Yılmaz, 

2016:129). 

Katılma payları mahalli idare birliklerinin en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte, birlik meclisi tarafından belirlenecek 

tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler, taşınır 
ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, kira ve faiz gelirleri, bağışlar 

birliklerin diğer gelir kaynaklarıdır. Bunlara ilaveten köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden 

ayrılan bir payın da olduğunu belirtmek gerekir. 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 6. maddesine göre "mahalli idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi 

öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir". Birlikler 
kendilerini oluşturan mahalli idarelerin hangi görevlerini üstlenmişlerse, bu görevin ifasına yönelik diğer yetkileri de haiz 

olurlar. Bu açıdan örneğin Belediye Gelirleri Kanununa göre yol, kanalizasyon ve su tesisi harcamalarına katılma 

paylarının da tahsili birlik tarafından yapılır ve birliğe gelir kaydedilir (Güneş, 2005:175; Özdemir, 2008:43). Nitekim 
Anayasa Mahkemesi de "bir kamu tüzelkişisi olan mahalli idare birliğine, üye yerel yönetimlerin hak ve yetkilerinin aynen 

tanınamayacağı, aksi takdirde adeta yeni bir yerel yönetim türü yaratılmış olacağı" savıyla açılan iptal davasında şu 

şekilde karar vermiştir (Anayasa Mahkemesi, T. 24.09.2008, E. 2005/90, K. 2008/146):  

"Mahalli idare birlikleri, tüm konularda birliği oluşturan mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahip olmayıp, 

sadece birliğe devredilmesi öngörülen hizmetlere ilişkin olarak yetki kullanabileceklerdir. 5355 sayılı 

Yasanın 3. maddesinin (b) bendine göre de birliklerin kamu tüzel kişisi oldukları açıktır. Birden fazla mahalli 

idarenin bir araya gelerek, yürütmekte oldukları hizmetlerden bazılarını kuracakları birliğe devretmeleri ve 

birliğe devredilen hizmetleri yerine getirirken kendi yasalarında verilen hak ve yetkileri kullanmaları 

doğaldır. Aksi takdirde söz konusu görevlerin yerine getirilebilmesi olanaksız hale gelir." 

 

 

 

 

                                                           
21  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği m. 5: "(1) İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl 

içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. 

(2) Mali yıl bütçesi, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte 

görüşülür ve değerlendirilir. (3) Bütçe, kurumların plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde 
tutularak verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır. (4) Bütçe, gider, gelir ve 

finansmanın ekonomik sınıflandırması bölümlerinden oluşur. (5) Gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik 
sınıflandırma olmak üzere dört bölüme ayrılır. Finansman tipi sınıflandırma tek düzeyden, diğer sınıflandırmalar dört düzeyden 

oluşur. Gelir bütçesi ve finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelleri de dört düzeyden oluşur. Kurumlar ihtiyaç duymaları 

halinde, bu düzeyler dışında ilave düzeyler açabilirler". 
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4. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN DENETİMİ  

Mahalli idare birlikleri üzerindeki denetim "iç denetim", "idari vesayet denetimi", "Sayıştay denetimi" ve "yargısal 

denetim" olmak üzere toplamda dört başlık halinde gerçekleşir. Bunlara ilaveten birliklerin faaliyet raporlarının, çalışma 

programlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiği ve etkili bir kamuoyu denetimin yapılmasına yönelik yasal zemin 

oluşturulması gerektiği de vurgulanmaktadır. Nitekim mahalli idare birliklerinin kamuoyu tarafından denetlenmesi hem 

birliğin işlerliğini artıracak hem de birlik personelinin çalışma şevklerini ve doğru iş yapma düşüncelerini 

kuvvetlendirecektir (Kara, 2005:102; Özdemir, 2008:78; Esmer, 2008:87; Köseoğlu, 2010:92-93; Yılmaz, 2016:143). 

4.1. İç Denetim 

Mahalli idare birliklerinin kendi içinde ve kendi organları vasıtasıyla yaptıkları denetimdir. Başka bir ifadeyle, iç denetim 
birliğin kendi kendisini denetlemesidir. Birlik başkanının yatırım planı ve çalışma programı ile hazırlayacağı yıllık faaliyet 
raporu meclis tarafından denetlenmektedir. Bunun dışında ihtisas komisyonlarının oluşturulması, yazılı ve sözlü soru 

usulünün işletilmesi genel görüşme ve gensoru gibi denetim faaliyetleri birliklerin kendi kendini denetleme yöntemleridir. 

Gelişmiş demokrasilerde iç (öz-ön-siyasi) denetim en önemli denetim mekanizması olarak görülmektedir (Köseoğlu, 

2010:91-92; Yılmaz, 2016:134; Atılgan, 2016:135-136). Diğer taraftan mahalli idare birliklerinde başlı başına bir denetim 

organının bulunmaması Türkiye'de iç denetimin yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca münhasıran bir denetim 

organının bulunmaması uygulamada birliğin denetlenmesi görevini birlik meclisinin üstlenmesine yol açmıştır. Birlik 

meclisi, birliğin her türlü tasarruflarını yılda en az iki defa yapılan toplantılarda denetlemektedir. Birlik encümeni ise 

olağan çalışma faaliyetleri sırasında gelir ve gidere ilişkin dengenin gözetilmesi ve bazı işlemlerin onaylanması safhasında 

birliği süreklilik arz eden bir şekilde denetlemektedir (Köseoğlu, 2010:92; Yılmaz, 2016:135). 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63. maddesine göre iç denetçiler tarafından yapılan denetim de yine birliğin iç denetimi 

gerçekleştiren başka bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 5355 sayılı Kanunun 17. maddesine göre birlik teşkilatının 

içinde mali işler biriminin kurulması öngörülmüştür. Bu düzenleme ile de ön mali kontrolün yapılması söz konusudur 

(Yılmaz, 2016:136). Ayrıca 5355 sayılı Kanunda iç denetim usulleri açıkça düzenlenmemiştir. Ancak Kanunun muhtelif 
yerlerinde Belediye Kanununa atıf bulunmaktadır

22.  

4.2. İdari Vesayet Yetkisi Kapsamında Yapılan Denetim 

Merkezi idarenin mahalli idare birlikleri üzerindeki denetimi idari vesayet yoluyla gerçekleşir. (Duran, 1982:184-185; 
Zengin, 1993:64; Kara, 2005:90; Yılmaz, 2016:136). 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22. maddesine göre 

mahalli idare birliklerinin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Valiler ve kaymakamlar gerekli gördüklerinde birlikleri 

denetleyebilir. Ancak ülke düzeyinde kurulan birlikler vali ya da kaymakam tarafından denetlenemez. İçişleri bakanlığı, 

vali ya da kaymakam tarafından yapılan mali denetimi sonucunda bir kamu zararının varlığı tespit edilirse kişi borcu 

çıkarılır. Kişi borcu teklifleri birlik meclisinde görüşülerek karara bağlanır. Bu kararın örneği, birlik merkezinin bulunduğu 

yerin valiliğine, ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde ise İçişleri 

Bakanlığına gönderilir. Karara karşı, ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde 

İçişleri Bakanlığı, diğerlerinde ise valiler veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar on gün içinde idari yargıya başvurabilirler. 
İdari yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. 

İdari yargıya başvurunun bir itiraz mı yoksa bir dava mı olduğu yönünde Danıştay'ın şu kararının aktarılmasında fayda 

vardır
23: 

"Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 22'nci maddesinde yer alan sözcüğünden, bu maddeye göre yapılması 

gereken iş ve işlemlerin Danıştay nezdinde takip edileceği sonucu çıkmamaktadır. Bu maddeye göre konunun 

takip edileceği yer olarak Danıştay Birinci Dairesini anlamak ve bunun bir itiraz yolu olduğunu kabul etmek 

Danıştay Kanunu'nun 42'nci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde de olanaklı değildir. Bu 

maddede il özel idareleri ve belediyelere atıf yapılırken burada ayrı ve kendine özgü özelliği bulunan yerel 

yönetim birliklerinden de söz edilmemektedir. Mahalli idare birliklerinin bütçelerinden yapılan harcamalar 

                                                           
22  m. 11: "Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin 

sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan 
durumlarda, Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır"; m. 13: "Birlik encümeninin toplantıları, 

kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine 

ilişkin hükümleri uygulanır"; m. 14: "Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının 

göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır"; m. 22: "Birliklerde çalışma programı, yetki 
devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, yıllık faaliyet 

raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, yurt dışı 

ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, bu Kanunda 
hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri 

uygulanır". 
23  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, T. 22.12.2009, E. 2009/7, K. 2009/14, www.danistay.gov.tr, e.t. 08.08.2018. 
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konusunda sadece vesayet makamlarının değil, hakkında kişi borcu çıkartılanların da idari yargıya 

gidebilecek olmaları da izlenecek yolun itiraz değil, dava yolu olduğunu göstermektedir.  
Esasında konunun niteliği de birlik harcamalarından kaynaklanan kamu zararlarının itiraz yolu ile çözüme 

kavuşturulmasına uygun düşmemektedir. Sayıştay Kanunu kapsamında dahi değerlendirilmeyen birlik 

hesaplarının Danıştay Birinci Dairesinde itiraz yoluyla incelenmesi yerine pek çok ilde kurulmuş bulunan 

idare mahkemelerinde dava yoluyla ele alınması ve sonuçlandırılması, yerel yönetim reformları ile getirilen 

yeni vesayet anlayışı açısından da uygundur. Daha önce Belediyelerde uygulanan ve 5018 sayılı yasa ile 

uygulanması son bulan kişi borcu takip ve tahsil usulünün, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında 

oluşturulmuş bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin mali denetimine uyarlanması ve bu bağlamda 

hesap yargılaması işleminin idari yargı yoluyla sonuçlandırılması gerekmektedir". 

5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasanın 123 ve 127. maddelerine aykırılığı savıyla 

açılan davada, Anayasa Mahkemesi mülki idare amirin hukuka aykırı bulduğu kararlara karşı idari yargıya başvuracağı 

yönündeki düzenlemenin idari vesayet yetkisinin kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle iptal etmiştir. 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 22. maddesinin Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı çerçevesinde 

değerlendirilmesi son derece önemlidir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin kararı Belediye Kanununda yer alan 
düzenlemeye ilişkin olsa da aynı gerekçelerle 5355 sayılı Kanundaki bu düzenlemenin de anayasaya aykırılığı söz konusu 

olabilir. Aynı amaca hizmet eden düzenlemelerde uyum sağlanması açısından bu düzenlemede de idari yargıya başvuru 

hükmünün kaldırılması gerekir (Yılmaz, 2016:137-138). Ancak Anayasa Mahkemesinin "İtiraz konusu kuralla mahallî 

idarelerin organlarınca alınan kararlara karşı kullanılacak idarî vesayet yetkisi, bu kararlar aleyhine idari dava açma 

şeklinde belirlenmiştir. Kaldı ki, Anayasa'nın 127. maddesinde belirtilen "idarenin bütünlüğü" ilkesini gerçekleştirme 

amacıyla, idarî yargıyı harekete geçirmek suretiyle kullanımı öngörülen düzenlemenin vesayeti içermediği de 
söylenemez"24 şeklindeki içtihadının da dikkate alınması son derece önemlidir. 

Mahalli idare birliklerini merkezi idare adına ayrıca mülkiye müfettişleri ve kontrolörler denetlemektedir. Mahalli idare 
birliklerine ilişkin mülkiye müfettişleri aracılığı ile yapılan denetim hiyerarşik denetime benzetilmektedir (Köseoğlu, 

2010:91). Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın 

oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Kamu zararlarının 
tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yapılan bu denetim de idari 

vesayet yetkisinin bir görünümüdür. Ancak bu denetimlerin uygulamada çok katı bir şekilde yapılması sebebiyle herhangi 

bir sorunla her an karşılaşma riski bulunan yöneticilerin pasif davranışta bulunabileceği savıyla eleştirilmektedir (Köseoğlu, 

2010:91; Yılmaz, 2016:138).  

4.3. Sayıştay Denetimi 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun "denetim alanı" başlıklı 4. maddesine göre Sayıştay, mahalli idareleri ve bu idarelerin 
kurdukları birlikleri denetleyebilir. Bu düzenleme dışında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68. 
maddesine göre Sayıştay tarafından dış denetim de yapılabilmektedir. Bu hükümlerin yanı sıra 5355 sayılı Kanunun 22. 
maddesinde de "Sayıştayın dış denetimine tâbi olmayan mahalli idare birliklerinin, İçişleri Bakanlığı, valiler veya 

kaymakamlarca malî denetimi sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri, birlik meclisinde 

görüşülerek karara bağlanır" hükmü yer almaktadır. Yukarıda zikredilen düzenlemeler birlikte ele alındığında Sayıştay'ın 

esas olarak mahalli idare birliklerini denetleyebileceği ancak bazı birliklerin bu denetim dışında kaldığı belirtilmektedir. 

Nitekim 5355 sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenlemede "Sayıştayın dış denetimine tâbi olmayan 
mahalli idare birlikleri" ifadesinden ikili bir ayrımın bulunduğu görülmektedir. Bu düzenleme ile Sayıştay'ın dış 

denetimine tabi olan ve Sayıştayın dış denetimine tabi olmayan iki tür birliğin varlığından söz edebiliriz (Yılmaz, 

2016:139-140). Ancak hangi birliklerin Sayıştay denetiminde olduğu hangilerinin olmadığı yönünde de kanuni 

düzenlemede bir netlik yoktur (Köseoğlu, 2010-tez:124). 

Bu çerçevede bazı birliklerin mali açıdan denetiminde tek söz sahibi İçişleri Bakanlığı iken bazı birliklerin iç denetimi 

İçişleri Bakanlığı dış denetimleri ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Mahalli idare birliklerinin oluşturan mahalli 

idarelerin tamamı köylerden oluşuyor ise ya da birlik köylere hizmet götürme birliği ise denetimlerinde Sayıştay rol 

oynamaz25
. Bu tür birliklerin denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından ya da ülke düzeyinde olmamak kaydıyla vali ve 

                                                           
24  Anayasa Mahkemesi T. 03.11.2011, E. 2011/11, K. 2011/151, www.anayasa.gov.tr, e.t. 07.08.2018 
25  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, T. 22.12.2009, E. 2009/7, K. 2009/14: "5355 sayılı Yasanın, 5445 sayılı Yasanın 4'üncü 

maddesi ile değişik 22'nci maddesinde, idari vesayet makamı olarak İçişleri Bakanlığı, valiler ve kaymakamlar tarafından birlik 

hesaplarının dış denetiminin nasıl yapılacağı ve bu denetim sonucunda ortaya çıkabilecek kamu zararının giderilmesinde izlenecek 
yol ve yöntemlerin ne olacağı hususları düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede madde kapsamındaki köylere hizmet götürme 

birliklerinin Sayıştayın dış denetimine tabi olmadığı da ayrıca belirtilmiştir. Dolayısıyla birliklerin mali iş ve işlemleri, il özel 
idareleri ve belediyelerin aksine, merkezi idarenin denetim alanında bırakılmıştır. Uygulamada, köylere hizmet götürme birliklerinin 
mali iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı adına mülkiye müfettişlerince denetlenmektedir. Yapılan hesap teftişi sürecinde, birlik 
bütçesinden yapılan usulsüz harcamalar belirlenerek denetim elemanlarınca düzenlenen teftiş layihalarında yasal dayanaklar da 
gösterilmek suretiyle birlik saymanı (muhasebe yetkilisi) adına kişi borcu olarak kaydedilmektedir. Kişi borçlarının tespiti ve tahsili 
için düzenlenen layiha, sayman ve harcama yetkilisi (ita amiri) görüşü de eklenerek gereğinin yapılması için birliğin yetkili 
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kaymakamlar eliyle yapılmaktadır. Üyelerinden en az birinin il özel idaresi ya da belediye olan birliklerin iç denetimleri 

İşleri Bakanlığınca dış denetimleri de Sayıştay tarafından yapılmaktadır. (Yılmaz, 2016:141-142).  

4.4. Yargısal Denetim 

Kamu tüzel kişiliği bulanan mahalli idare birliklerinin tasarrufları yargısal denetime açıktır. Nitekim 5355 sayılı Kanunda 

yasama kısıntısına ilişkin bir hüküm bulunmamakta ve Anayasanın 125. maddesinde yer alan "idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" amir hükmü gereğince birlik işlem ve eylemlerinin yargısal açıdan denetlenmesinin 

önünde bir engel bulunmamaktadır.  

Mahalli idare birliklerinin kamu tüzel kişiliği bulunması, kamu hizmetini ifa etmesi, kamu gücü ayrıcalıkların 

faydalanması, tek taraflı işlem tesis etmesi gibi sebeplerle kural olarak birlik tasarruflarının yargısal denetimin idari yargıda 

yapılması gerekir. Ancak özellikle birliklerin işlemlerin genellikle idari yaptırım (para cezası) içermesi ve bu yaptırımların 

Kabahatler Kanunu dayanak alınarak tesis edilmesi sebebiyle davaların çözüm ve görüm yerinin adli yargı olacağı 

unutulmamalıdır. 

 

5. BİRLİĞİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SONA ERMESİ 

5.1. Birlik Üyelerinin Sorumluluğu 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 21. maddesine göre, birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 

toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir. Anılan 

Kanunun getirdiği en önemli düzenlemelerden biri de, birliklere maddi açıdan yaptırım gücü verilmesidir (Turan, 2015:80; 
Kara ve Palabıyık, 2006:101; Kara ve Görün, 2008:421; Atılgan, 2016:109). Ancak kanunda birlik üyelerinin başka bir 

ifadeyle birliği oluşturan mahalli idarelerin kendisine kanunla verilen görevleri aksatması durumunda üçüncü kişilere karşı 

sorumlulukları hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Anayasal kural gereğince "idare, kendi eylem ve işlemlerinden 
doğan zararı ödemekle yükümlüdür". Bu açıdan mahalli idareler kuruldukları coğrafi alan içinde kamu hizmetini 

yürütmekle görevli asıl birimler olması dolayısıyla, kanunla verilen görevleri aksatmalarından dolayı birliklerin o konuda 

yetkili kılındıkları savını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar. 

5.2. Birliğin Sorumluluğu 

Birlik tarafından akdedilen her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birlik tasarruflarından 

dolayı malvarlığı ile sınırlı olarak sorumludur ve birliği oluşturan üyelerin birlik borçlarından sorumlulukları da 

bulunmamaktadır (Tip Tüzük m. 35; Özdemir, 2008:89). Ancak her ne kadar birliğin ayrı tüzel kişiliği bulunsa da birliğin 

kamu hizmetinin ifası sırasında vermiş olduğu zararlardan birlik bütçesinden karşılanamayan kısım itibariyle birlik 

üyelerinin de sorumluluğunun devam etmesi gerekir. Nitekim yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde asıl sorumluluk 

mahalli idarelere aittir. Mahalli idare birlikleri faaliyet gösterecekleri alanda tek otorite değildir ve bu sebeple birlikler 
mahalli idarelerin yerine geçebilen bir kuruluş değildir. Mahalli idare birlikleri yerel kamu hizmetlerinin sunumunda 

başvurulacak ikincil nitelikte bir kuruluştur (Zengin, 1995:454; Güneş, 2005:157; Atılgan, 2016:10-11) Başka bir ifadeyle 

birlik mahalli idarenin yerini almaz, sorumlukların yerine getirilmesine katılır (Yıldız, 2013:43).  

5.3. Birliğin Sona Ermesi 

5355 sayılı Kanunun 5. maddesinde birlik kuruluş tüzükte bulunması gereken hususlar arasında "birliğin görev süresi, sona 

ermesi ve tasfiyesi"ne ilişkin kurallar da bulunmaktadır. Bu açıdan mahalli idare birliği belirli bir süreliğine kurulmuşsa 

sürenin bitmesinin ardından birliğin de kamu tüzel kişiliği sona erer. Birlik süresiz kurulmuşsa ki ülkemizdeki birlikler 
çoğunluğu süresiz olarak kurulmaktadır birlik tüzüğünde yer alan düzenlemeler ışığında birliğin feshine de karar verilebilir. 
Her ne kadar 5355 sayılı Kanunda birlik meclisinin görevleri arasında sayılmasa da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 

tip tüzüğün 38. maddesine göre birlik meclisinin kararıyla birliğin feshine karar verilebileceği belirtilmiştir. Başka bir 

ifadeyle birliğin sona erdirilmesinde yetkili makam bu tüzük dikkate alındığında birliğin birinci karar organı olan birlik 

meclisidir.  

                                                                                                                                                                                                      
organlarına intikal ettirmek üzere mülki makamlara ve İçişleri Bakanlığına sunulmaktadır. İdari vesayet makamı tarafından köylere 
hizmet götürme birliğine gönderilen müfettiş raporu birlik meclisince incelenip değerlendirilmektedir. Birlik meclisi, denetim 
raporundaki usulsüz harcama sonucu olarak belirlenen kişi borcu önerilerini yerinde görüp tahsiline karar verebileceği gibi, yerinde 
bulunmayarak kişi borcunu kaldırma kararı da verebilmektedir. Birlik meclisi, denetim elemanının önerisini yerinde bulmaz ise 
verdiği bir kararla borcu kaldırmaktadır. Bu durumda idari vesayet makamlarının idarî yargıya gitme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Şayet öneri yerinde bulunur ise bu durumda da hakkında kişi borcu çıkartılanların, idari yargıya gitme hakkı bulunmaktadır. İdari 

yargıya gitmek, vesayet yönetimi için bir görev, hakkında kişi borcu çıkartılanlar için ise kullanılması gereken bir haktır", 
www.danistay.gov.tr, e.t. 08.08.2018 
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Bu çıkarıma muhalif kalan görüşler bulunmaktadır. Bu görüşe göre; kamu tüzel kişiliği anayasal düzenleme karşısında ya 
kanunla ya da kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanılarak idari işlemle kurulabilir. Buna göre kamu tüzel kişiliği 

bulunan birliklerin sona ermesinde de, yetkide ve usulde paralellik ilkesi ile aksine işlem kuralı gereğince bir kanun ya da 

bir idari karara ihtiyaç bulunmaktadır. Süresiz olarak kurulan birliklerin sona ermesinde yetki ve usulde paralellik ilkesi 
gereğince kuruluşlarında olduğu gibi birlik meclisinin kararı, vali veya İçişleri Bakanlığının kabulü, Cumhurbaşkanının 
onayı gerekir (Özdemir, 2008:88; Esmer, 2008:84; Atılgan, 2016:156-157) Ancak bu görüşe katılmamaktayız. Bilindiği 

üzere yetki ve usulde paralellik ilkesi içtihadi bir ilkedir. Bu ilkenin tatbik kabiliyeti bulabilmesi için o konuda bir hüküm 

bulunmaması gerekir. Başka bir ifadeyle yetki ve usulde paralellik ilkesi; bir işlem hangi makam tarafından hangi usuller 

takip edilerek tesis edilmiş ise aksine bir düzenleme bulunmadıkça yine aynı makam tarafından aynı usul kullanılarak o 

işlemin sona erdirilebileceğini anlatan bir ilkedir. Zikredildiği üzere yetki ve usulde paralellik ilkesinin devreye girebilmesi 

için o konuda bir düzenlemenin olmaması gerekir. Ancak 5355 sayılı Kanun incelendiğinde birliklerin kurulabilme 

usulünün açık bir şekilde düzenlendiği, sona erdirilmesine ilişkin de çok net olmasa da bir düzenlemenin bulunduğu 

görülecektir. Nitekim 5355 sayılı Kanunun 5. maddesinde "birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi"ne ilişkin 

hususların mutlaka birlik tüzüğünde bulunması gerekir. Bu hükümle birliğin sona ermesinde kanun koyucu sona erme ve 

tasfiyesinde kendisi kural belirlemek yerine bu usulü birliği kuran mahalli idarelerin iradesine bırakmıştır. Hal böyle olunca 

mahalli idareler kuruluş tüzüğünde birliğin nasıl sona erdirileceğini düzenlemişse, o usule uyularak birliğin sona erdirilmesi 

mümkündür. Esasında sona erdirilmesine ilişkin bir düzenlemenin birlik tüzüğüne konulmaması durumunda zaten eksiklik 

bulunduğu için birliğin kurulmasına izin verilmemesi gerekir. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan tip tüzük 

kullanılmadan hazırlanan bir tüzükle ya da tip tüzük kullanılmasına rağmen birliğin sona erdirilmesine ilişkin bir 

düzenleme yapılmadan birliğin kurulması ihtimalinde de birliği sona erdirecek irade, birliği oluşturan mahalli idarelerin 

meclisleridir. Üye mahalli idarelerin aynı yönde alacağı meclisin feshine ve tasfiyesine ilişkin kararla birlik sona 

erdirilebilir.  

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğünün 40. maddesinde "Birlik meclisi üye tam 

sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu 
görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak 

kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise 

mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır" şeklinde hüküm bulunduğunu da belirtmek gerekir. 

Bunların dışında birliğin başka bir birliğe katılması yoluyla veya birden fazla birliğin bir araya gelerek yeni birlik kurmaları 

ve eski birliklerin tüzel kişiliğine son verilmeleri şeklindeki katılma yoluyla birliğin sona ereceği ifade edilmektedir. 
(Yılmaz, 2016:145-146). 

 

SONUÇ 

Mahalli idarelerin ortaya çıkışı Cumhuriyet öncesi döneme rastlarken mahalli idare birimleri tarafından kurulan birliklerin 

ortaya çıkışı Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte olmuştur. 1980'li yıllardan sonra önem kazanan ve hızla sayıları artan 

mahalli idare birlikleri mahalli idarelere kanunla verilen hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi noktasında başvurulan bir 

yöntem olmuştur. 

1961 ve 1982 Anayasalarında var olan mahalli idare birliklerinin hukuki durumu, ancak 2005 yılına gelindiğinde 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun çıkmasıyla yasal bir zemine kavuşturulmuştur. Nihayeten mahalli idare 
birliklerine ilişkin genel olarak şu çıkarımlarda bulunulabilir: 

 Mahalli idare birliği mahalli idarelerin (il özel idaresi, belediye, köy) bir araya gelerek oluşturduğu bir idari yapıdır. 

 Aynı türden mahalli idareler birlik kurabileceği gibi; il özel idaresi, belediye ve köy arasında da karma birlik 
kurulması mümkündür. Ancak karma da olsa ancak birlik üyelerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasına 

ilişkin birlik kurulabilir. 

 Mahalli idare birlikleri, belirli bir bölgede ya da ülke genelinde kurulabilecekleri gibi belirli süreliğine ya da süresiz 

kurulmaları da mümkündür. 

 5355 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde mahalli idare birliklerini; "ihtiyari birlikler", "zorunlu 

birlikler", "köylere hizmet götürme birlikleri", "turizm altyapı hizmet birlikleri", "ülke düzeyindeki birlikler" ve 

"diğer birlikler" şeklinde türlere ayırmak mümkündür. 

 Mahalli idare birliğinin kurulabilmesi için en az iki mahalli idarenin bir araya gelmesi gerekir. 

 Mahalli idare birliğinin kuruluş nedenini, mahalli idarelerin yürütmekle görevli kılındığı zorunlu ya da ihtiyari 

hizmetlerin yürütülmesi oluşturmaktadır. Bu açıdan mahalli idarelere kanunla getirilen görevler dışında bir hizmetin 

yerine getirilmesi için birlik kurulması mümkün değildir. 
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 Mahalli idare birlikleri, kendilerini kuran mahalli idareler arasındaki işbirliğini sağlamak, müşterek hizmet 

sunumunu daha kolay hale getirmek, mahalli müşterek ihtiyaçların daha verimli, etkili ve kaliteli bir şekilde 

sunulmasını sağlamak amacıyla kurulmaktadır. 

 Mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik 

kurulması mümkün değildir. 

 Mahalli idare birliklerinin kanunda mahalli idarelere verilmeyen bir konuda faaliyet göstermeleri tüzük metninde 

yer alsa dahi hukuken mümkün değildir. 

 Mahalli idare birliği, kendisini oluşturan mahalli idareler dışında kamu tüzel kişiliğini haizdir. 

 Mahalli idare birliği birlik tüzüğünün
 
kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik 

kazanır. 

 Sözleşmesel nitelikte bulunan tüzük, kurulmuş birliğe katılmalarda "subjektif bir tasarruf ve akit" mahiyetini alır. 

 Birlikler ve mahalli idareler arasında olan hukuki münasebetlerin kamu hukuku kurallarına göre yönetilmesi gerekir. 

 Mahalli idare birlikleri dördüncü tür bir mahalli idare olmayıp kamu kurumu niteliğindedir. 

 Birlik meclisi ve birlik encümeni karar, birlik başkanı yürütme organı niteliğindedir. 

 Mahalli idarelerin üyeleri belediye ve/veya il özel idarelerinden oluşuyor ise birlik personeli 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu kapsamındadır. Ancak, köy idarelerinin kendi aralarında kurdukları birliklerin personeli bu 

kanunun kapsamı dışındadır. Köy, belediye ve il özel idarelerin birlikte kurdukları birlik personeli yine 657 sayılı 

Kanuna tabidir. 

 Mahalli idare birlikleri üzerindeki denetim "iç denetim", "idari vesayet denetimi", "Sayıştay denetimi" ve "yargısal 

denetim" olmak üzere toplamda dört başlık halinde gerçekleşir. Bunlara ilaveten kamuoyu denetiminin 
gerçekleştirilmesi açısından yasal eksiklik bulunmaktadır. 

 Mahalli idare birliği belirli bir süreliğine kurulmuşsa sürenin bitmesinin ardından, süresiz kurulmuşsa birlik 
tüzüğünde yer alan düzenlemeler ışığında birlik sona erer.  
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ÖZET 

Türkiye’de gerçekleştirilen yerel yönetim reformu kapsamında yerel yönetimlerin yetki, görev ve 

sorumlulukları artmıştır. Ancak, yerel yönetim birimleri gün geçtikçe artan ve çeşitlenen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmekte bazı güçlükler çekmektedirler. Mali açıdan güçlendirilmelerine rağmen bazı 

hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla birlik kurma ihtiyacı duymaktadırlar. Birden fazla yerel yönetim 

biriminin bazı hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla kendi aralarında kurdukları işbirliğine yerel yönetim 
birlikleri adı verilmektedir. Yerel yönetim birliklerinin yapısı ve işleyişi 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanunu ile düzenlenmiş ve kanunda birlikler kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır. 

Yerel yönetim birimleri coğrafi yakınlık ilkesini temel alarak yerel yönetim birlikleri kurmaktadırlar. Yerel 

yönetim birimleri kendi aralarında yapmış oldukları işbirliği sayesinde çoğunlukla bütçe, nitelikli personel ve 

araç-gereç sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada da 1978 yılında Antalya, Isparta ve Burdur 
Belediyelerinin ortaklığında kurulan Akdeniz Belediyeler Birliği’nin farklı açılardan incelenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim Birlikleri, Belediye, İşbirliği. 

 

ABSTRACT 

The authorities, duties and responsibilities of local government have increased in the context of local 
government reform carried out in Turkey. However local government departments some difficulties 
in fulfilling their ever_increasing and diversified duties and responsibilities. Although they are financially 
strengthened, they need to establish unions for implementing some public services. The cooperation if more 
than one local government unit to carry out some public services is defined local government associations. 
The structure and operation of the local government associations is regulated by the Law on Local 
Administrative Unions (No:5355) and the unions are defined as public legal enstities. 

Local government units establish local government unions based on geographical proximity principle. Local 
government departments generally try to solve budget, equipment and skilled 
labour problems through cooperation among themselves. In this study, it is aimed to examine Mediterranean 
Municipalities Association which was found in 1978 with the partnership of Antalya, Burdur and Isparta 
Municipalities in different aspects. 

Key Words: Unions of Local Governments, Municipality, Cooperation. 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

718 
 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme ile ortaya çıkan yerelleşme olgusu, yerel ve bölgesel organizasyonları ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede 

yerel düzeyde yerel yönetim birlikleri önemli bir aktör haline gelmiştir. Ülkeler arasındaki siyasi, hukuki, yönetsel, tarihi ve 
toplumsal yapılardaki farklılıklar nedeniyle yerel yönetim birliklerinin örgütlenme biçimi ile yetki ve sorumlulukları aynı 

olmamaktadır. Türkiye’de de son yıllarda yaşanan gelişmeler neticesinde, yerel yönetim birliklerini kapsayan pek çok yasal 

düzenleme yapılmıştır (Eryiğit, 2016:284-285).  

Yerel yönetim birlikleri; 

“il özel idaresi, belediye ve köylerin yasalarla kendilerine verilmiş zorunlu veya isteğe bağlı görevleri yerine 

getirebilmek için bir ya da birden fazla konuda olanaklarını, isteğe bağlı olarak ayrı bir kamu tüzel kişiliği 

içerisinde süreli veya süresiz örgütlenmelerden oluşur. Bu birliklerde önemli olan birlik kurma iradesinin 

isteğe bağlı olması ve bu iradeye bağlı olarak oluşan kuruluşun yeni bir kamu tüzel kişiliğine sahip olması”,  

şeklinde tanımlanabilir (Özdemir, 2008:10). Yerel yönetim birliklerinin yasal dayanağını 2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri Kanunu oluşturmaktadır. Kanunun 20. Maddesinde; ülke düzeyinde birlik kurulmasına yer verilmiş ve yerel 

yönetim birimlerinin hak ve çıkarlarının korunması, gelişmelerine destek verilmesi, personelinin eğitilmesi ve ilgili yasal 
düzenlemelerde görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece 

birer birlik kurulabileceği öngörülmüştür. İl özel idareleri ve belediyeler bu birliklerin doğal üyesidirler. Bu husus diğer 
düzeylerde birlik oluşturulmasını engellememektedir. 2018 yılında yapılan değişiklik ile il özel idarelerinden oluşan ülke 

düzeyindeki birliğe yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da aynı hak, yetki ve sorumluluklarla üye olmaktadırlar 

(5355 sayılı Kanun, 20. Madde). 

Türkiye’de; 450 adet köylere hizmet götürme birliği, 97 adet içme suyu birliği, 55 adet belediye hizmet birliği, 54 adet 

turizm altyapı hizmet birliği, 99 adet çevre altyapı hizmet birliği, 10 adet özel idare-belediye hizmet birliği, 2 adet ülke 

düzeyinde birlik, 8 adet kalkınma birliği ve 18 adet diğer birlikler olmak üzere toplam birlik sayısı 793’tür. 2011 yılında 

yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile sulama birlikleri, yerel yönetim birlikleri kapsamından 

çıkarılmıştır. 6360 sayılı Kanun ile de büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisinde yer alan köylere hizmet götürme 

birliklerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır (MİGM Faaliyet Raporu, 2017:15-16).  

Yerel yönetim birlikleri; yerel yönetim birimlerine yol göstermek, birimler arasında yardımlaşma ve koordinasyonu, 

tecrübe ve bilgi paylaşımını teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin gerçekleşmesini sağlamak gibi önemli çalışmalar 

yürütmektedirler. Bu çerçevede çalışmada 1978 yılında kurulan ve 2005 yılında yeniden yapılanan Akdeniz Belediyeler 
Birliği’nin farklı açılardan incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

2. BELEDİYE BİRLİKLERİ: AKDENİZ BELEDİYE BİRLİĞİ VE GÖREVLERİ 

Birlikleşme; “yerel yönetim birimlerinin görevlerinden bir veya bir kaçını, mali kaynaklarını sağlamak koşuluyla, 

aralarında dayanışma ve işbirliği içerisinde farklı bir tüzel kişilik kurumsallığında, sıradüzen ilişkisinin olmadığı, yatay ve 
esnek örgütlenme içerisinde ve üyelerin eşit konumda hizmet gereksinimlerini karşılama yöntemidir” (Atılgan, 2016:20). 
Yerel yönetim birlikleri ise, “il, belediye köy gibi farklı ve çok sayıda yerel yönetim birimlerinin gönüllülük esasına göre 

bir araya gelmesi ile oluşturulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim birimleridir” (Gül vd., 2014:232). Daha geniş 

bir ifade ile; “ortak bazı yerel kamusal ve hizmetlerin daha etkin, verimli, sürekli ve kaliteli bir şekilde sunulması için ilgili 

kanununda gösterilen şekilde bir araya gelen ve yine karar ve yürütme organlarının bahsi geçen yerel yönetimlerin 

tercihleri üzerinden oluşturulduğu kamu tüzel kişileridir”, şeklinde ifade edilebilir (Eryiğit, 2016:286). Yerel yönetim 

birlikleri yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan, yerel yönetim kuruluşlarına yardımcı kuruluşlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu birlikler, yerel yönetimlere karşı bir seçenek olarak ifade edilebilir. Ancak genel kabul gören yaklaşım bu 

kuruluşların bir destek kuruluşu olarak algılanmasına yöneliktir (Özdemir, 2008:10). Bir başka deyişle birlikler, yerel 
düzeyde hizmet sunumunda ortaya çıkan kolay ve hızlı bir teşkilatlanma ve çözüm üretme sistemi şeklinde açıklanabilir 
(Kara ve Palabıyık, 2007:27).  

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından bölge birliği olarak 1978 yılında kurulmuştur. 

2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20. Maddesine göre; belediyeleri temsil etmek üzere bölge 

düzeyinde kurulan ve bölge belediyelerinin gönüllü üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine haiz yerel yönetimler birliği haline 

gelmiştir. Birliğin kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde “belediyelere rehberlik etmek, hak ve menfaatlerini korumak, 

belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmek, belediyelerin eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurumsal 

gelişmelerine yardımcı olmak, belediyeler arası işbirliği ile bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek” temel görevleri 

arasında yer almaktadır (AKBB, 2017:9). AKBB, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında, 

belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir (AKBB, 2017:17). Birliğin görevleri şu şekilde sıralanabilir (AKBBT, 7. 
Madde); 

 Üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yerel yönetimlerin güçlenmesi için çalışır,  
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 Belediyelerin ve yerel yönetimlerin çalışma alanlarında ortak eğitim ve araştırma yapar, eğitim ve araştırma 

merkezi, yerel yönetim akademisi kurabilir, 

 Yerel yönetim ve şehir yönetimi konusunda dünyadaki gelişmeleri izler, bu konularda toplantı, konferans, seminer, 

panel, teknik ve mesleki inceleme gibi etkinlikler düzenler; değişim programı, araştırma-geliştirme, benchmarking 

gibi çalışmalar yapar, 

 Yerel Yönetimler alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans, doktora tezleri ile araştırma projelerini 

destekler, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırır, raporlar hazırlatır ve yayınlar 

yapar.  

 Üyelerinin kurumsal kapasitelerini geliştirici çalışma yapar, üyelerine teknik, hukuksal, finansal ve yönetsel 

danışmanlık hizmeti verir,  

 Belediyeleri ilgilendiren hukuki ve idari düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, 

 Üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlar, bu amaçla örnek iyi uygulamaları destekler ve üyeleri arasında 

yaygınlaştırır; basım ve yayın faaliyetlerinde bulunur, 

 Akdeniz denizi ile ilgili araştırma ve etüt çalışmaları yapar. Bu tür çalışmalara destek verir ve tavsiyelerde bulunur,  

 Çevrenin korunması, atıkların yönetimi, iklim değişikliği politikaları ve enerjinin verimli kullanılması konularında, 
ortak planlama ve projelendirme çalışmaları yürütür, araştırmalar yapar,  

 Çevre kirliliği ve doğa tahribatıyla mücadele konusunda çalışmalar yapar, merkezi ve yerel yönetim ile diğer 

kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katılır, 

 Tarihi dokunun ve kültürel çevrenin korunması ile ilgili gerekli çalışmaları yürütür ve yürütülen çalışmalara katılır,  

 Doğal afetlere karşı belediyelerce yürütülmesi gereken faaliyetlere ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar, 

belediyeler arasında işbirliğini geliştirecek çalışmaları yürütür, 

 Birliğin faaliyet alanında ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye 

katkıda bulunur.  

 Birden fazla üye belediyeyi ilgilendiren, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, ilgili belediyelerin yetki vermesi 

halinde yerine getirir,  

 Ulusal ve uluslararası yerel yönetim kuruluşları, yerel yönetimler ile ilgili kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma ve işbirliği yapar, ilgili bakanlıkların 

izni ile bu tür kuruluşlara katılır, üye olur,  

 Üyeleri ile diğer şehir ve belediyeler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirerek, barış ve kardeşliğin gelişmesine 

katkıda bulunur, 

 Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara katılır,  

 Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı yatırım fırsatlarından yararlanması için 

gerekli çalışmaları yapar, 

 Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık kültürel, sportif, eğitsel ve bilimsel organizasyon ve 

Üye Belediyelerin iyi uygulama projeleri için yarışmalar düzenler ve/veya düzenlenenlere katılır. 

 İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciler nezdinde üyelerini temsil eder. 

AKBB’nin görev ve yetkileri incelendiğinde, birçok sorumluluk ve yerel düzeyde önemli fonksiyonlar üstlendikleri 

söylenebilir. Buradan hareketle AKBB, bir destek kuruluşu ya da çözüm üretme mekanizması olarak nitelendirilebilir.  

AKBB’nin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanından oluşmaktadır (AKBBT, 12. Madde). Birlik 
meclisi; üye belediyelerin belediye başkanı ve meclis üyeleri olmak üzere 171 üyeden oluşmaktadır. Birlik encümeni; birlik 

başkanı ve 7 belediye başkanından oluşmaktadır. Birlik başkanı ise, birlik meclisi tarafından seçilmektedir (AKBB Faaliyet 

Raporu, 2017:20). 
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Şekil 1. AKBB’nin Organları ve Teşkilat Yapısı 

 

Kaynak: AKBB Faaliyet Raporu, 2017:39. 

Birlik meclisi birliğin karar organıdır ve meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır (AKBBT, 
13. Madde). Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik meclisi tarafından birliğe üye 

belediye başkanları arasından gizli oyla 2 yıl süre için seçilir. Görev süresi tamamlanan Birlik Başkanı tekrar 

seçilebilmektedir (AKBBT, 22. Madde). Birlik başkanlığı görevini; 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Menderes Türel, 2009-2014 yılları arasında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve 2014 

yılından bu yana Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yürütmektedir. 

Birlik teşkilatı; birlik başkanının başkanlığında, genel sekreter ve birim amirlerinden meydana gelmektedir. Genel sekreter 
başkandan sonra en üst yönetici, başkan adına ve sorumluluğu altında Birlik teşkilatını yöneterek birliğe ait hizmetleri 

yerine getirmektedir (AKBB Faaliyet Raporu, 2017:32). 

 

3. AKDENİZ BELEDİYE BİRLİĞİ FAALİYET RAPORLARININ İNCELENMESİ 

Akdeniz Belediyeler Birliği 2005 yılından itibaren faaliyet raporu yayınlamaktadır. Birliğin resmi internet sayfasından bu 

raporlara kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Birliğin ilk iki faaliyet raporu bir faaliyet raporu olmaktan ziyade bilgilendirme 

notu olarak ifade edilebilir. 2007 yılından itibaren ise daha kapsamlı faaliyet raporları hazırlandığı görülmektedir. Ancak 
2008 yılında 2007 faaliyet raporu yeniden yayınlanmış, 2014 faaliyet raporu hiç yayınlanmamış ve 2010 yılı faaliyet 
raporunda ise güçlü ve zayıf yönlere yer verilmemiştir. Faaliyet raporları açık ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır.  

2005-2017 yılları arasındaki faaliyet raporları vizyon ve misyon açısından incelendiğinde, ilk kez 2007 faaliyet raporunda 
yer verildiği görülmektedir. 2007 yılı faaliyet raporunda vizyonu:“üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki reform 

süreçlerine ve ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas 

alan yerel yönetim birliği olmak”, şeklinde ifade edilmiştir. 2017 yılına kadar hiç değişikliğe uğramamıştır. 2007 yılında 

misyonu ise:“Akdeniz Bölgesinin sürdürülebilir gelişimi için üye belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek, bilgi ve 

deneyim alışverişini sağlamak; yerel yönetimlerde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, 

hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba 

göstermektir” şeklinde açıklanmıştır. Birliğin misyonu 2009 yılında insan hak ve özgürlüklerini esas alan ifadesi 
kaldırılarak değiştirilmiş ve 2017 yılına kadar başka bir değişiklik yapılmamıştır. 

AKBB’nin amaç ve hedefleri incelendiğinde sadece 2013 yılı Faaliyet Raporunda bir temel amaç belirlendiği ve bu 
amaçları gerçekleştirebilmek için yedi adet hedef ortaya konulduğu görülmektedir. AKBB’nin amacı;“çalışma alanında, 

demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir ve insan odaklı, yerel yönetim kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için 
çaba göstermektir” (AKBB Faaliyet Raporu, 2013:44). Bu çerçevede hedefler şu şekilde belirlenmiştir (AKBB Faaliyet 
Raporu, 2013:45): 

1. Batı Akdeniz Bölgesi ve çalışma alanında; sürdürülebilir ve dengeli kalkınma için, Belediyelerde kapasite gelişimine 

yönelik çalışmalar yapmak. 
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2. Bölgede; tarihi, doğal ve kültürel değerlerin ve çevrenin korunması ve yönetimi kapsamında, üye belediyelerin 

faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek. 

3. Demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, hizmetlerde, kalite ve verimliliği esas alan yerel yönetim anlayışının 

içselleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek. 

4. Üye Belediyelerin, kapasite gelişimini desteklemek, bu kapsamda seçilmiş ve atanmış mensuplarına yönelik olarak, 

bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, eğitim hizmetleri vermek. 

5. Üye belediyelerin, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ağları oluşturması, bu kapsamda kardeş belediye 

ilişkilerini desteklemek. 

6. Üyelerini her platformda temsil etmek, onların ortak sesi olmak, hak ve çıkarlarını savunmak lobi faaliyetleri 

yürütmek. 

7. Yerel Yönetimler Reform Programı ve AB bütünleşme süreçlerine yönelik çalışmalara katılmak, bu kapsamda 

mevzuat değişimi ve gelişimlerine görüş ve öneriler hazırlamak. 

Bu doğrultuda, AKBB’nin yeni kamu yönetimi ilkelerinin hayata geçirilmesini öncelikli bir hedef olarak gördüğü ve ortaya 
koyduğu hedeflerin yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğü söylenebilir.  

AKBB’nin faaliyet raporları incelendiğinde; yerel yönetimler reform süreci, insan kaynaklarını geliştirme ve eğitim 

projeleri, AB katılım süreci, bölgesel çevre değerleri saptama ve koruma, Akdeniz bölge gelişimi, kamu mali yönetimi, 

bölge turizm gelişimi, imar ve planlama, belediyeler arası koordinasyon, yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve inceleme 

programları ve basın-yayın tanıtım ile ilgili hususlara önem verildiği görülmektedir. Tablo 1’de AKBB tarafından 

yürütülen çalışmalara yer verilmiştir. Görüldüğü üzere AKBB’nin yürütmüş olduğu çalışmaların sayısı giderek artmıştır. 
Özellikle son üç yılda daha fazla çalışma gerçekleştirmiştir.  

Tablo 1. AKBB’nin Yürüttüğü Çalışmalar 

Yıl Yürütülen Çalışmalar 

2005 Eğitim faaliyetleri, fuar ve sempozyumlar ve yurtiçi inceleme ve tetkik gezileri. 

2007 Eğitim faaliyetleri, projeler. 

2009 Eğitim faaliyetleri. 

2010 Eğitim faaliyetleri, fuar ve sempozyumlar, bölge toplantıları, yayınlar ve hibe programı. 

2011 
Eğitim faaliyetleri, fuar ve sempozyumlar, bölge toplantıları, yayınlar, yurtdışı inceleme ve tetkik gezileri, yurtiçi 

inceleme ve tetkik gezileri, sürdürülebilir çevre, turizm faaliyetleri ve hibe programı. 

2012 Eğitim faaliyetleri, fuar ve sempozyumlar, bölge toplantıları, bölge gelişim planı çalışmaları ve yayınlar. 

2013 Eğitim faaliyetleri, fuar ve sempozyumlar, bölge gelişim planı çalışmaları ve yayınlar 

2015 
Eğitim faaliyetleri, komisyonlar-danışma kurulları çalışmaları, projeler, fuar ve sempozyumlar, bölge toplantıları, 

uluslararası programlar, bölge gelişim planı çalışmaları, basında belediyeler birliği ve yayınlar. 

2016 
Eğitim faaliyetleri, komisyonlar-danışma kurulları çalışmaları, projeler, fuar ve sempozyumlar, bölge toplantıları, 

belediye ve birliklerine ziyaret, uluslararası programlar, bölge gelişim planı çalışmaları, basında belediyeler 

birliği, sürdürülebilir çevre, turizm faaliyetleri ve hibe programı. 

2017 
Eğitim faaliyetleri, komisyonlar-danışma kurulları çalışmaları, projeler, fuar ve sempozyumlar,  bölge 

toplantıları, belediye ve birliklerine ziyaret, uluslararası programlar, bölge gelişim planı çalışmaları, basın ve 

yayın faaliyetleri, basında belediyeler birliği, yayınlar, sürdürülebilir çevre, turizm faaliyetleri ve hibe programı. 

Kaynak: 2005-2017 AKBB Faaliyet Raporları 

2005-2017 yılları arasındaki faaliyet raporları incelendiğinde, 2007 yılından itibaren AKBB’nin güçlü ve zayıf yönlerine 

yer verildiği görülmektedir. 2007 yılında güçlü yönler şu şekilde belirtilmiştir (AKBB Faaliyet Raporu, 2007:31): 

1. Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemi tam kavranarak hataların minimum denecek dereceye indirilmiş, yıl içerisinde 

tüm harcamacı birimlere gerekli olan her türlü destekler sağlanarak hesapların doğruluğu kontrol edilmiş, yıl 

içerisindeki hesap vermeye ilişkin tüm mali tablolar alınmış, tüm defterler ilgili aylara göre çıkarılmış, Sayıştay ve 
diğer sorumlu olduğumuz kurumlara hesap verebilirlik aşamasına gelinmiştir. 
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2. Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebenin temel kavramları olan saydamlık, doğruluk, açıklık, anlaşılırlık, verimlilik, 
etkinlik, etkililik ve bir üst yöneticiye hesap verilebilirlik anlayışı ile üstünlükler devam etmiştir ve edecektir. 

3. Harcama Birimimiz diğer harcama birimlerine yol gösterici bir birim olarak benimsenmiştir. 

 

2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 yılları faaliyet raporlarında ise güçlü yönler şu şekilde açıklanmıştır: 

1. Birlik hizmet binasının, gerek idari kullanım acısından ve gerekse eğitim programları ve toplantılar bakımından 

ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde yeterli olması 

2. Birlik merkezinin; eğitim, kültür, sanat, turizm ve tarihi acıdan önemli özellikler ve avantajlara sahip kolay 
ulaşılabilir bir metropol olan Antalya’da olması 

3. Türkiye’nin en eski ve koklu yerel yönetim birliği olması 

4. Türkiye’nin en eski ve en büyük bölgesel yerel yönetim birliği olması 

5. Faaliyet alanının, Türkiye’nin gelişmiş bölgesi olan Akdeniz Bölgesi olması 

6. Kurumun bilgisayar ve teknik donanımın tamamının yenilenmiş olması 

7. Birliğin insan kaynaklarının, yerel yönetim alanında tecrübeli olması 

8. Uluslararası ilişkiler acısından, aktif ve etkin yerel yönetim birliği olması 

9. AB ve uluslararası ilişkiler alanında gerçekleştirilen hareketlilik ve etkinlik ile üye belediyelerin yurt dışında temsil 
kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların üst düzeyde olması 

10. Birlik bünyesinde, gelişime acık bir kurum kültürünün bulunması 

11. Eğitim etkinlikleri acısından önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması 

12. Birlik personeli tarafından kurgulanarak uygulamaya konulan, üye belediyeler ve meclis üyeleri takip programı ile 
Birliğimiz üyesi belediyeler ve Birlik meclis üyelerinin bilgileri güncellenerek, yeni bilgi ve/veya değişikliklerin 

devamlı olarak takibinin sağlanması 

13. Birlik personeli tarafından kurgulanarak uygulamaya konulan, evrak takip programı ile Birliğe gelen ve Birlikten 
çıkan tüm evrakların kayıt altına alınarak, daha sağlıklı bir şekilde takibinin sağlanması 

14. Kurum bünyesinde, geliştirilmeye açık bir kütüphanenin bulunması (2009-2013) 

15. Kurumun ihtiyaç duyduğu mefruşatın tamamının yenilenmiş olması (2009-2013) 

16. Birlik Başkanlığı görevinin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülüyor olması dolayısıyla, 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarından istifade edilebilmesi (2009-2012) 

17. Birliğin geçmiş yıllara ait alacaklarının büyük ölçüde tahsil edilmiş olması (2009-2012) 

AKBB’nin zayıf yönleri incelendiğinde, 2007 yılında sadece “657 Sayılı Kanununa bağlı Devlet Memuru olmadığından 

dolayı işleri işçiler eliyle yürütülmektedir” şeklinde yer almaktadır. 2008-2013 yıllarında; “birliğin, hizmetlerini yerine 

getirmesi için asgari düzeyde ihtiyaç duyulan, uzman personel sayısının yetersizliği, kurumun uluslararası düzeyde 

tanınırlığının ve bilinirliğinin yeterli düzeyde olmaması, kurumun mali yapısının, hedeflenen noktanın kısmen gerisinde 

olması ve kurumun bağlı olduğu mevzuatın sınırlılıkları” olarak kapsamlı olarak ele alınmıştır. 2015-2017 yıllarında ise 

zayıf yönler şu şekilde belirtilmiştir: 

1. Kurumsallaşma surecinin devam etmesi 

2. Kurumsal tanıtımın yeterli düzeyde olmaması 

3. Yerel Yönetimler sistemi içindeki rolünün belirginleşmemesi 

4. Kurum personeli için motivasyon araçlarının eksik olması (2017)  

5. Kurumun bağlı olduğu mevzuatın sınırlılıkları (2015-2016)  

6. Bölgesel Belediye Birlikleri olarak birbirleri ile bilgi alış verişi ve koordinasyon yetersizliği (2015-2016)  

AKBB faaliyet raporlarında güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra genel bir değerlendirme ve öneri ve tedbirlere yer vermiştir. 

2007, 2009 ve 2010 yıllarındaki değerlendirme:“Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Harcama Birimimiz Kanunlar ve 

Yönetmelikler doğrultusunda görevini en iyi şekilde yapmıştır ve yapmaya devam etmek” şeklinde açıklanmıştır. 2011-2017 
yılları arasında ise daha kapsamlı bir şekilde şu şekilde açıklanmıştır: 

1. Birliğin, idari ve mali hizmetleri ve finans yönetimi başarı ile yürütülmüştür. 
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2. Çalışma programında belirtilen birçok konuda gerekli gayret ve caba gösterilerek hedeflenen çalışmalar başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

3. Üye belediyeler ve bağlı kuruluşlarının seçilmiş ve atanmış tüm personeline yönelik olarak eğitimler yürütülmüştür. 

4. Araştırma ve teknik inceleme faaliyetleri ile AB ve uluslararası alanda Birliğin ve üye belediyelerinin yurt dışında 

temsiline yönelik olarak yapılan çalışmalar aynı şekilde başarıyla yerine getirilmiştir. 

5. Birliklerin hizmetleri ile orantılı gelir kaynaklarına kavuşması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi yönünde 
yapılmakta olan yasal hazırlıklar ve düzenlemeler önemle takip edilmektedir. 

AKBB 2007 ve 2009 faaliyet raporunda öneri ve tedbirler:“Birliğin İdare ve Mali Hizmetleri ve finans yönetimi başarı ile 

yürütülmüştür. Birliklerin hizmetleri ile orantılı gelir kaynaklarına kavuşması, İdari kapasitenin güçlendirilmesi yönünde 

yapılmakta olan yasal hazırlıklar ve düzenlemeler önemle takip edilmektedir” şeklinde yer almaktadır. 2011-2013 yılları 

arasında ise şu şekilde açıklanmaktadır: 

1. Akdeniz Belediyeler Birliği ve üye belediyelerinin, Avrupa Birliği katılım sürecine hazırlanması kapsamında 

yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yerel yönetimlerinin, özellikle sosyal ve 

kültürel alanda yaptıkları etkinliklerin araştırılması ve örnek alınabilecek çalışmalar izlenmesi. 

2. Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi, şehircilik, yerel yönetimler ve halkla ilişkiler alanında işbirliği yapılması 

amacıyla üye belediyelerin yönlendirilmesi ve bu çerçevede yapılacak çalışmalara destek verilmesi. 

3. Birliğimiz üyesi belediyelerin, kamu yönetimindeki değişimlere ilişkin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

kapsamında, performans esaslı bütçeleme, bilginin sistemli bir şekilde toplanması ve paylaşılması, iş süreçlerinin 

iyileştirilmesi ve 

4. Avrupa Birliği konularına yönelik olarak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 

5. Avrupa Birliği proje fonlarının kullanılması konusunda, üye belediyelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, bu 

konuda mevzuatta bulunan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması. 

6. Mali anlamda harcama gerektiren hususlarda, minimum maliyetin temini. 

 

SONUÇ 

2005 yılında çıkarılan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile Birliklerin; yerel yönetim birimleri ile işbirliği 

içerisinde çalışması ve yerel kalkınma için önemli bir aktör olması sağlanmaya çalışılmıştır (Eryiğit, 2016:290-291). 
AKBB; 2005 yılından itibaren faaliyet raporu hazırlamaya başlamış olmasına karşın düzenli olarak yayınlayamamıştır. 
2008 yılında yayınlayamamasının nedeni 2009 yerel seçimlerine hazırlık süreci, 2014 yılında yayınlayamamasının nedeni 

ise 2014 yılında yapılan yerel seçimler olabilir. Önemli fonksiyonlar üstlenen ve bu nedenle de bir destek kuruluşu olarak 
nitelendirilebilen AKBB’nin bu yıllarda faaliyetlerinin sekteye uğradığı söylenebilir. 

AKBB’nin vizyon ve misyonuna ilk kez 2007 faaliyet raporunda yer verilmiş; Birliğin yetki ve görevleri çerçevesinde 

hazırlandığı ve misyonunda yeni kamu yönetimi ilkelerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Amaç ve hedefler açısından bir 

değerlendirme yapıldığında, sadece 2013 yılı faaliyet raporunda bu unsurlara yer verilmesi dikkat çekmektedir. Oysaki 

faaliyet raporlarında yer alması gereken temel hususlardan biri kurumların stratejik amaç ve hedeflerini ortaya koymasıdır. 

AKBB faaliyet raporları açısından bu önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. AKBB tarafından izlenen temel ilke ve 

politikalara ayrıntılı yer verilmelidir. 

2005 ve 2006 yılları arasındaki faaliyet raporlarının bilgi notu şeklinde birkaç sayfadan oluşması neticesinde 2007 yılından 

itibaren güçlü ve zayıf yönlere yer verilmiş, tehdit ve fırsatlar yerine ise değerlendirme ve öneri ve tedbirler belirtilmiştir. 

Ancak bu unsurlar 2009 yılından itibaren kapsamlı olarak ele alınarak açıklanmıştır. AKBB’nin pek çok güçlü yönü 

olmasına karşın, Birliğin kurumsallaşma sürecinin bitmemesinin ve kurumsal tanıtımının istenildiği şekilde yapılmamasının 
eksik yönler içerisinde yer alması dikkat çekmektedir. Ayrıca öneri ve tedbirlere sadece 2009-2013 yıllarında yer 

verilmiştir. Bu husus da AKBB faaliyet raporları açısından önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Çünkü kurumsal 

kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi açısından bu unsurlara yer verilmesi oldukça önemlidir. 

Sonuç olarak AKBB’nin faaliyet raporlarını; düzenli olarak yayınlayamadığı, 2007 yılından itibaren daha kapsamlı 

hazırladığı ve açık ve anlaşılır bir dil ile yazdığı görülmektedir. Faaliyet raporlarında, stratejik amaç ve hedeflere ve tehdit 

ve fırsatlara yer verilmemesi ise önemli bir eksikliktir. Ayrıca 2014 yılına ait faaliyet raporunun hazırlanmaması, yerel 

seçimlerin çalışmalarını etkilediğini göstermektedir. Bu eksiklere rağmen incelenen faaliyet raporları neticesinde 
AKBB’nin birçok önemli çalışma yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle AKBB bir destek kuruluşu olarak 

nitelendirilebilir.  
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ÖZET 

Gerçekleşen her olgu belirli bir gaye doğrultusunda zuhur etmektedir. Teknoloji ya da diğer adı ile hız çağı 

olarak adlandırılan yaşanılan bu dönemde birçok durumun değişmesinin yanı sıra bazı olgularında öneminin 

her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Bu değişim ve gelişim her alanda olduğu gibi yerel yönetimler alanında 

da yaşanmaktadır. Bu noktadan bakıldığında sivil toplum kuruluşları da yerel yönetimlerin yıllardır süregelen 

ve gittikçe de önemi artan vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı yerel yönetim 

alanında sivil toplum kuruluşlarının sahneye çıkışını, gelişim sürecini literatür taraması yapmak sureti ile 

anlatarak, sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklayıp yerel yönetim alanındaki etkinliğine dikkat 
çekmektir. Yerelde sivil toplum kuruluşları, karar alma ve alınan kararların, halkın ihtiyaçlarına uygun 

şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar.  Dolayısıyla gelecek zamanda sivil toplum kuruluşlarından 

beklentilerin ne olacağı yerel de uygulama alanının ne oranda etkili olduğu, devlet ile halk arasındaki aracılık 

rolünde ne kadar başarılı olduğu ve üstlenmesi gerektiği rollerin neler olduğu bu çalışmada genel hatlarıyla 

anlatılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Demokrasi. 

 

ABSTRACT 

Every phenomenon that occurs takes place in the direction of a specific goal. It is observed that in this era, 
which is called as the age of technology or other name of speed, in many cases, in addition to the change of 
many cases, the importance increases in every day. This change and development is also happening in the 
field of local governments as it is in every area. From this point of view, non-governmental organizations 
have become an indispensable element of local governments that have been ongoing for years and 
increasingly important. The aim of this study is to explain the importance of civil society organizations and to 
draw attention to the effectiveness of local governments by explaining the process of development and 
development of civil society organizations in the field of local government through literature review. Local 
non-governmental organizations play an important role in making decisions and making decisions that are 
appropriate to the needs of the people. Therefore, what will be expected from civil society organizations in 
the future will be explained in general in this study, how effective local application area is and how successful 
it is in mediating role between the state and the public and what roles it should undertake. 

Key Words: Local Governments, Civil Society, Civil Society Organizations, Democracy. 
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1. GİRİŞ 

Teknoloji, hız çağı ya da en geniş ifade ile küresel çağ denilen yaşanılan dönemin getirdiği değişim ve gelişimleri, takip 

etmek, uygulamak veya uymak ulusal ya da uluslararası alanda gelişmenin, kalkınmanın ve refahın sağlanmasının 

vazgeçilmez, zorunlu bir unsurudur. Devletlerin varoluşundaki temel sebep yönetim olgusudur. Yönetim olgusu da aslında 

bir devletin sınırları içerisinde vatandaşlık kimliği ile ikamet eden insan topluluğunun yönetimidir. Burada ise anlamamız 

gereken sadece belirli bir bölgede ki insanları yönetip hizmet sunulması değil bu yönetim ve hizmetin bütün vatandaşlara 

eşit bir biçimde sunulmasıdır. Böylesi bir yönetimde ise esas olan ücrada yaşayan sivillerin yönetiminin ne derece etkin 

olarak yürütüldüğüdür. Onların mahalli müşterek ihtiyaçlarının ne ölçüde hassasiyet gösterilerek karşılandığıdır. 

Dolayısıyla yerel yönetimlerin işleyişi bu durumda önem arz etmektedir.  

Demokrasinin can suyu niteliğini taşıyan yerel yönetimler de halk ile arasındaki ilişkilerin etkin ve verimli bir şekilde 

işlemesine ön ayak olan sivil toplum kuruluşlarının önemi de göz ardı edilmemelidir. Çalışmada sivil toplum örgütlerinin, 

yerel yönetimler alanında ki etkileri üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Yöntem olarak literatür taraması yapılacak olup yer 

yer söylem analizi yöntemi de kullanılacaktır. Çalışma dört ana başlıktan oluşacaktır. Ulaşılamayan ilk kaynaklara aktaran 
olarak atıf yapılmıştır. 

 

2. YEREL YÖNETİMLER 

Yerel yönetim kavramsallaştırması, tarihsel süreçteki gelişimi, değişimi, özellikleri, nitelikleri ve yaşanılan dönemdeki 

önemi bu bölümde ele alınacaktır.  

2.1. Yerinden Yönetimler 

Devletler sınırları içerisinde bulunan vatandaşların arasındaki ilişkileri düzenlemek, onları yönetmek, yönlendirmek ve 

onların toplumsal anlamdaki ihtiyaçlarını, eksikliklerini gidermek maksadıyla ulusal düzeyde merkeze bağlı bir yönetim 

teşkilatı kurmaktadırlar. Fakat bu teşkilat birçok yönden avantajlı olsa da ülkenin sınırları içerisinde çeşitli, ücra yerlerde 

bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılama da yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucunda ise yerinden 

yönetimlerin (adem-i merkeziyetin) önemi artmıştır.  

Ülke içerisinde belirlenen merkezi teşkilatın yanı sıra artık adem-i merkeziyetçi bir yapılanmada görülmeye başlanmıştır. 

Merkezden kamusal nitelikli güçlerin bir kısmının alınarak daha az yetkili bir otoriteye aktarılmasına yerinden yönetim 

denmektedir.  Elbette bu yapılanma ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Böylesi yapılanmaların en büyük etkenleri 

ekonomik ve siyasal faktörlerdir. Bu faktörlerin sirayetinin sebebi tarihsel süreç içerisinde görüldüğü üzere, kentlerdir. 

Yerinden Yönetim, merkezi yönetim haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan ve kamusal hizmetlerin ait olduğu 

yerden yürütüldüğü biçimidir. Ülkenin yürütme organını, yerinden yönetim ve merkezi yönetim yapılanmaları oluştururlar. 

Yerinden yönetimlerde, mekânsal ölçüm ya da hizmetlerin taşıdığı niteliğe göre ve mali kaynaklara, personellere, görev, 

yetki ve sorumluluklara göre merkezden ayrı özerk yapıdadır. Ülkelerin niteliklerini de sahip olduğu bu özerkliğin fazlalığı 

belirlemektedir. Yerinden Yönetimler; yer yönünden, hizmet yönünden yerinden yönetimler ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yer yönünden yerinden yönetimlere yerel(mahalli) yönetimler, hizmet 

yerinden yönetim kuruluşlarına da kamu kurumları denmektedir (Ökmen, Parlak, 2010:4-6).                  

2.2. Yerel Yönetimlerin Temel Değerleri ve Nitelikleri 

Yerel yönetimler sınırları belirli coğrafi alanda yaşamını sürdüren yerel halkın, toplu halde yaşamanın bir sonucu olarak 
gerekli olan mahalli hizmetleri üretmek amacı ile oluşturulan kamu tüzel kişilerdir. Karar organları yerel halkın seçimi ile 

belirlenir. Görev ve yetkileri kanunda belirtilir. Sorumlu oldukları hizmetler için kendi örgütsel yapısını oluşturur. Özel 

gelirlere, bütçelere ve personellere sahip olup merkezle olan ilişkilerinde idari özerklikten faydalanırlar(Ökmen, Parlak, 

2010:20). Böylesi bir özerkliğe sahip olmasının sebebi halkın ihtiyaçlarına karşı daha şeffaf olunacağının düşüncesidir. 
Ülkenin yönetim bütünlüğü içinde yer alan yerel yönetimler, merkezi yönetimin vesayet denetimine tabidirler. Yerel 

yönetimler etkinlik ve verimlilik bazında merkezden yönetime nazaran daha üst düzeydedirler.  

Yerel yönetimlerin aynı zamanda yerel ve siyasal olarak iki boyutu bulunmaktadır. Biri işletme, üretme yönetme ve 
yönlendirme olarak idari boyutu iken diğeri demokratik yönetim olarak siyasi boyutudur. Siyasi açıdan bakıldığında yerel 

yönetimler tarihsel süreç içerisinde hep demokrasi tartışmalarında rol oynamıştır (Ökmen ve Parlak, 2010:20). Demokratik 
anlamda yerel yönetimler ne kadar güçlü ise o kadar güçlü siyaset yapılıyor demektir. Hizmetlerin üretilip sunulması ve 

halka karşı şeffaflık ne kadar güçlü ise o kadar güçlü ve gelişmiş yönetimler var demektir. 
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3. YEREL YÖNETİMLERİN TARİHSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ 

Burada tarihsel süreç içerisinde yerel yönetimlerin seyrinden bahsedilecektir. 

3.1. Yerel Yönetimlerin Batı Avrupa’ da Gelişimi 

Yerel yönetimlerin gelişimi güncel manasıyla Avrupa’ da, merkezi yönetimlerin, burjuva sınıfının, kapitalizmin, 

liberalizmin yükselişi ile eş zamanlı olmuştur. Girişimci ve işçi sınıfının kentlerde toplanarak mahalli özgürlük talebinde 

bulunmaları eski feodal sistemin değişmesini mutlaklaştırmıştır ve böylece yerelin kendi kendisini yönetmesi ilkesi 

doğmaya başlamıştır. Avrupa’ da kapitalist sınıfın gelişmesi ve komün (belediye) geleneğinin seyri aynı zamanda yerel 

yönetimler geleneğinin seyri anlamına gelmektedir. Ortaçağ döneminde kent halkının özgürlükleri meşrulaştırıldıktan sonra 

kentler oluşturulmaktaymış. Bu elde edilen özgürlük komünü meşru bir yasama, yürütme ve yargı gücü ile donatmıştır 
(Ertan’dan akt. Gül, 2008:86). 

Hızlı gelişen sanayileşme ile beraber kentlere doğru yapılan yerleşimler, istikrarlı işleyen yerinden idareyi zorunlu hale 

getirmiştir. Elde bulunan sınırlı envanterin verimli biçimde kullanılması, kentte bulunan halkın müşterek hizmetlerinin 

gereğince gerçekleştirilmesi ve vukuu bulan sorunların çözülmesi gibi unsurlarda yerel yönetimlerin gelişmesinde ön ayak 

olmuşlardır. Feodal sistemin dağılması da önemli bir etki sağlamıştır (Güler’ den akt.; Gül. 2008:61). Buradan hareketle 
denebilir ki; “kentlerin doğuşu bu noktada feodal sistemin çözülmesiyle başlamıştır.” 

3.2. Yerel Yönetimlerin ABD’de Gelişimi 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise Avrupa ülkelerinin bilhassa İngiliz yerel yönetim ekolünün etkilerini taşımaktadır. 

Öte yandan kuzey Amerika’daki kurulan koloniler de oluşturmuş oldukları yerel yönetim birimleri ve istikrarlı yerinden 

yönetim düşüncesi ile esas olarak ABD yerel yönetimlerinin yapı taşını oluşturan unsurdur (Ostrom, Bish ve Ostrom, 
1988:19). Yerel yönetim inşası bu anlayış üzerine kuruludur.  

Bunun yanı sıra kendi sosyal, iktisadi ve siyasal şartlarına uygun bir yerel yönetim sistemi dizayn etmişlerdir. Ayrıca 

Avrupa’nın dinsel ve feodal işkencesinden kaçanların ABD’ye yerleşmesi, İngiltere’ de istikrarlı partilerin bulunmayışı ve 

halkın vergi sisteminden dolayı hükümete karşı güven problemi olması ABD’de de yerel yönetimleri güçlendiren diğer 
önemli durumlardır (Norton’dan akt.; Gül, 2008:87-88). Böylece kuvvetli bir yerel yönetim ihtiyacı ortaya çıkmış 

bulunmaktadır. 

Federal sistem olarak gelişimine başlayan Amerikan sisteminde yerel yönetimlerde, ülkede bulunan her eyaletin kendine 

has anayasası bulunmaktadır. Siyasi ve yönetsel yapı açısından önemli özelliği denge ve kontrol mekanizmasına bağlı 

olmasıdır. Eyaletlerle merkez arasındaki nüfus orantısızlığı denge arayışını beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda merkezi 

yönetimin gücü kendi içinde iki meclisli yasama, yürütme ve yargıya ayrılmış ayrıca yetkileri yerele karşı sınırlandırılmıştır 
(Viteritti, Keller ve Perry’den akt.; Gül, 2008:88). Buradan anlaşılacağı üzere ABD’ de eyaletlere veya yerel yönetimlere 

doğrudan müdahale olmamaktadır. 

3.3.  Türkiye’de Yerel yönetimlerin Gelişimi 

Osmanlı Dönemindeki yerel yönetim şekli, Cumhuriyetten sonra da orijinalitesi bozulmadan öz şekli ile aktarılmıştır. 

Demokrasinin esas niteliği gereği halkın yönetime katılımının sağlanması, çoğunluk temsil ilkesi, seçmenler karşısında 

hesap verebilme bilincinin aşılanması ve benzeri unsurların yerel yönetimler bünyesinde istikrarlı bir işlerlik kazanması 

oldukça mümkündür. Yerel yönetimlerde katılma olgusu, ulusal çerçevedekinden daha doğrudandır ve oldukça yoğundur. 

Gelgelelim Cumhuriyet dönemi merkezi yönetimleri de yerel yönetimleri demokrasi olgusunun ulus düzeyinde yayılıp, 

işlerlik kazanmasını kolaylaştıracak halka ulaşabilmede en yakın birimler olarak görmemektedirler. Aksine merkezi 

idarenin politikalarına yardım ve destek sağlayan kuruluşlar olduğu düşüncesi kabul görmüştür. Bu nedenledir ki 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden bu yana devletin birliğinin ve bölünmez bütünlüğünün tehlikeye gireceği endişesine 

kapılarak, yerel yönetimlere gerek idari gerekse mali özerklik tanımaktan olduğunca geri durulmuştur (Koçak ve Ekşi, 

2010:299). 

Çok partili yaşama geçilmesinin ardından belediye organları ve parti programları halkın beklentisine karşı daha da 

şeffaflaşmıştır. Belediye’ ye ait birçok görev, oluşturulan yeni kurumlar vasıtasıyla merkezi yönetim bünyesine 
aktarılmıştır. 1955 yılında, yapılan en önemli yenilik ise yerel yönetimin azda olsa arttırılmasıdır. Belediyelerin sayısındaki 

artış çok partili yaşamın yerel yönetimlere hediyesi niteliğinde olmuştur. Tek parti yönetimi zamanında belediye sayısı 91 

iken, 1945-1960 arasında 412 tane yeni belediye kurulmuştur. Buna sebep olan ana etken kentleşme oranının artması ve 

iktidarların belediyeciliği siyasal kazanç teknesi olarak düşünmeleridir (Keleş’den akt.; Koçak ve Ekşi, 2010:301). 

1980 sonrasında Türkiye’ ye bakıldığı zaman, mimarlığını Turgut Özal’ ın yaptığı 24 Ocak kararları doğrultusunda yaşanan 

bir süreç görülmektedir. 80’lerin ilk yıllarında ABD ve Avrupa’da yeni sağın iktidar olması ile gündeme devlet 

yapılanmasında değişiklik konu olmuş, yönetim de etkinlik ve verimlilik için minimal devlet anlayışının benimsenmesi 
gerektiğine karar verilmiştir (Yayman, 2000:135). 

1980’lerin ilk yıllarında, darbe yönetimi zamanında, merkeziyetçilik güçlendirilmeye çalışılırken, diğer yandan sosyal iş 

bölümü tekrar değerlendirilmiş ve yerel yönetimleri mali yönden zenginleştirmeye yönelik gelişmeler yaşanmıştır. 1983’te 
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iktidarda olan Anavatan partisi ile birlikte, yerel yönetimlerin de etkilenme alanında olan yeni sağ ve neo liberal 

düşünceden esinlenen, yeni kavramlar ve uygulamalar getirmiştir. “Belediyelerde özelleştirme ve mahalli müşterek 

hizmetleri karşılama, belediye şirketleri, Dünya Bankası (DB) modelinde biçimlenen yarı özerk yapılı altyapı kurumları ve 

büyükşehir belediyelerinin il ve ilçe belediyelerden farklılaştırılması dönemin önemi büyük uygulamalarındandır” 

(Göymen’ den akt.; Oktay ve Pekküçükşen, 2009:180). 

Türkiye’de 3030 sayılı kanun ile anakent yönetimine geçilirken esas amaç sunulan hizmetlerin sürekli olması verimliliğin 

sağlanması ve yerelde demokrasinin güçlülüğünün maksimize edilmesidir. Yakın zamanda ise, AKP iktidarı ile uzun 

zamandır gündemde olan yerel yönetimlerde yeniden yapılanma, çıkarılan 5393 sayılı Belediye, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunlarıyla gerçekleştirilmiştir. Ve kanunlar günümüz koşullarına göre 

güncelleştirilmiştir (Eke’den akt.; Oktay ve Pekküçükşen, 2009:180). 

Bunun yanı sıra belediyelerin(yerel yönetimlerin) STK olup olmadığına ilişkin dünyanın birçok yerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de tartışmalar yaşanmıştır. Türkiye’ de hakim olan bakış açısı belediyelerin STK olmadığı devlet tarafından 

gelişi güzel oluşturulan kurumlar olduğu yönündedir. Bu düşüncenin doğruluğunun ispatı olarak şu maddeler sayılabilir 
(Tekeli’ den akt.; Bulut, 2005:245): 

 Tarihsel anlamda Tanzimat sonrası döneme tekabül eden batılılaşma gibi tepeden inme şekilde ortaya çıkan yerel 

yönetimler bu nedenle STK değildir. 

 Türkiye’nin geç kapitalistleşmesi sonucu devlet eliyle burjuva sınıfının oluşturulması belediyelerin STK olarak 
güçlenmemesine neden olmuştur. 

 Yerel yönetimler ayrıca kamu tüzel kişiliği niteliğine sahip olduğundan dolayısıyla kamu yönetimin bir öğesidirler. 

Bu nedenle yerel yönetimlerin STK olmasından ziyade siyasal topluma bağlı yönünün olduğu söylenebilmekte. 

 Esas manada özerk olmayan yerel yönetimlerin bu nedenle STK olma olasılığı da bulunmamaktadır. Çünkü STK’lar 

tam anlamıyla özerktirler. Yerel yönetimler ise gerek vesayet denetimi olsun gerekse yerel halkın seçimlere tam 

anlamıyla katılım göstermemesi gibi sebeplerden dolayı özerk değillerdir. 

 Yerel yönetimlerin organları seçime dayalı olup toplumun her kesiminden insanlar mecliste temsil hakkına sahip 

olmamaktadır. Belirli kişilerin daha önceden ayarlanıp temsile kabul edilmesi STK’ların kuruluş amaçlarına 

aykırıdır. Çünkü STK’lar için amaç bütün insanların temel hak ve özgürlüklerini koruyup kollamaktır. 

 Yerel yönetimler mali anlamda kıt kaynaklara sahiplerdir. Yani her dönem merkeze avucunu açıp mali kaynak 

aktarımı beklemektedir. Bu durum ise baştaki iktidarın yerel yönetimlere karşı takındığı siyasi taraflılık neticesinde 

iniş çıkışlara sahne olmakta ve verilenle yetinmesi beklenmektedir. STK’lar da ise bu durum böyle değildir. 

  

4. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, NİTELİKLERİ, ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA SORUNLARI 

4.1. Sivil ve Sivil Toplum Kuruluşları 

Sivil kavramı Latince kökenli olup “civillis” sözcüğünden türemiştir. Kavramın işaret ettiği ilk mana; bireye, onun yaşam 

ve haklarına dair her şeydir. Öte yandan kavram askeri bir sınıfa dâhil olmayıp üniforma sahibi olmayan kimse anlamına da 

gelmektedir. Sivil toplum kavramı ise sosyolojik bir kavram olup toplumun sivil ve sivil nitelik taşımayan unsurlarını 

ayrıştırarak sunmaktadır (Yıldırım’ dan akt.; Usta, 2006:4). 

Sivil toplumun ortaya çıkması burjuva sınıfının doğuşuna tekabül etmektedir. Uzun tarihsel bir sürece sahip olan sivil 

toplum kavramı güncel manası ile batıda ortaya çıkan sanayi toplumu sonrasın da gerçekleşen toplumsal ve siyasal 
arayışların sonucudur (Usta, 2006:5). 

Bir başka deyişe göre, sivil toplum kavramı; “devletin kontrol ve dayatmasının olmadığı yerlerde, yurttaşların/örgütlerin 

devletin onayına ihtiyaç duymadan, kovuşturma tedirginliği olmadan ve iktisadi ilişkilerin baskısından da büyük ölçüde 

bağımsız olarak hareket ederek tutum belirleyebildikleri, sosyo-kültürel etkinliklerde bulunabildikleri gönüllü ve rızaya 

dayalı ilişkilerin, etkinliklerin ve kurumların oluşturulabildiği bir toplumu ifade eder" (Atar’dan akt.; Oktay ve 
Pekküçükşen, 2009:176). 

Çulhaoğlu’ na göre sivil toplum ile ilgili yaklaşımları üç gruba ayrılır (Çulhaoğlu’dan akt.; Talas, 2011:390): 

 Birincisi, Larry Diamon’ ın görüşüdür. Diamon; sivil toplumun, bireyin hür iradesine dayalı olarak inşa edilen 

devletten bağımsız bir düzene sahip olan sistem olduğu görüşünü savunmaktadır.  

 İkincisi, Ernest Galler’in geniş alana sahip olan bir yaklaşımıdır. Galler öne sürdüğü yaklaşım sivil toplumun, 

yurttaş ile devlet arasındaki yahut aile ile devlet arasındaki meydana gelen boşluk üzerinde kapatıcı bir role sahip 

olduğu yönündedir. Görüşten hareketle sendikalar, dernekler, dinsel örgütlenmeler, siyasi partiler, baskı grupları vb. 

kurumların oluşturduğu sisteme sivil toplum denilebilmektedir. 
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 Üçüncüsü, John Keane’ nin ortaya attığı yaklaşımdır. Bu yaklaşım, sivil toplumu; bağlı olduğu bireylerinin, 
devletten özerk olarak oluşturdukları sistem ve programlarıyla devleti denetleyip kontrol ederek varlıklarını koruyup 

geliştiren örgütlenme olarak niteler. 

Buradan hareketle denilebilir ki, sivil toplum devletin faaliyetlerine yön veren önemli bir unsurdur. Sivil toplum bu 

yönlendirme hareketlerini sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

İnsanlar teşkilatlı ve organize olarak siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel nitelikteki gereksinimlerini karşılayabilmek için 

çalışırlar. Bunun sonucu olarak dernek, vakıf, menfaat birliği, baskı grubu, oda, inisiyatif grubu, güç birliği vs. farklı 

isimlerle örgütlenmektedirler. Tek olarak seslerini duyuramayacakları problemler karşısında birliktelik duygusu ile faaliyet 
gösterme zaruretini taşırlar. İşte özellikle son 20 yıllık süreç içinde, böyle teşkilatlı yapıya sahip toplumlara sivil toplum, 

teşkilata ise sivil toplum kuruluşları (STK) adı verilmektedir (Talas, 2011:398). 

4.2. STK’ların Nitelikleri ve Özellikleri 

Sivil toplum kuruluşları demokrasi rejimiyle birlikte ortaya çıkmamıştır, fakat demokratik yönetimlerde önemi büyüktür. 

Bu açıdan demokrasilerde katılım problemlerinin çözümünde sivil toplum örgütlerinin katkıları oldukça fazladır. Sivil 

toplum kuruluşları kanun hâkimiyetinin olduğu ve özerk kurumlardan oluşan, devlet ile başka resmi otoriteler tarafından 

yönetilmeyen ve halkın iradesini temsil eden kuruluşlardır. İktidara gelmeyi düşünmeyen fakat yönetim ve iktidarı halk 

adına denetlemek isteyen, halkı siyasi idarenin baskısından koruyan, sivil duyarlılığı artırarak farklı ideolojilerin dile 

getirilmesini sağlayan ve en nihayetinde halkın sisteme yabancılaşmasını önleyen kuruluşlardır (İşçi, 2012:63).  

STK’ları kabaca üçe ayırmak mümkündür (Özdemir, Başel, Şenocak, 2009:158): 

 Aktivite endeksli STK’lar (spor, kültür, rekreasyon vb. alanlarda faaliyetler gösterirler),  

 Toplum endeksli STK’lar (siyasi partiler, sendikalar, çevre örgütleri, yerel toplum örgütleri vb.), 

 Refahı sağlamaya yönelik STK’lar (sosyal hizmet, sağlık, eğitim vb. hizmeti sunarlar). 

Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak STK’ların ülke genelinde, ihtiyaç olunabilecek hemen her alanda hizmet vermek 

amacı taşıdığı söylenebilir. Bu kadar geniş alanda faaliyet etme amacı taşıyan STK’ların nicel ve nitel özelliklerini bilmek, 

onların yapılanmalarını anlamlandırmamıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır.  

STK’ları tanımlamada kullanılan bazı cümleler aynı zamanda  sivil toplumun niteliğini de yansıtmaktadır. Bu 
tanımlamalara maddeler halinde değinecek olursak, bunlar (Acı’dan akt.; Oktay ve Pekküçükşen, 2009:176):  

 Genel olarak kamusal alandaki tüm bireylerin katılımına açık kuruluşlar, dernekler, sivil oluşumlar gibi yurttaşların 

gönüllü katılımı ile oluşan birlikteliklerdir.  

 STK’ların siyasal iktidar karşısında özerk ya da bağımsız olmaları esastır. 

 Tek renkli değildirler, heterojen yapıdadırlar.  

 STK’lar yasal kurumlardır. Bu nedenle bu kuruluşların kendi iç işlerinde insan haklarına saygı kurumsal düzeyde 

garanti altındadır.  

 STK’larda üyeler arasında sivil davranış ruhu egemendir. Bu nedenle aralarında karşılıklı saygı ve dayanışma ruhu 

ile hareket ederler.  

 STK’lar aynı zamanda ütopik bir potansiyeli bünyesinde barındırırlar. Bu kuruluşlar kendiliğinden oluşmuşlardır. 

4.3. STK’ların Başlıca Sorunları 

Sivil toplum kuruluşları tarihsel süreç içerisinde farklı yorumlamalara ve kullanımlara ev sahipliği yapmıştır. Aristo 

tarafından devletin kurumlarına karşı öne sürülen bir kavram olarak nitelendirilmiştir. Hegel ise STK’ları resmi kurumlara 
ulaşmada bir araç olarak nitelendirmiştir. Marx’ a göre ise STK’lar sınıf kavramsallaştırmasıyla iktisadi ilişkileri belirli bir 
sisteme bağlayan kurumdur (Dikmen Caniklioğlu’ndan akt.; İşçi, 2012:63). 

“STK’lar, küreselleşmenin önemli aktörlerinden birisi olduğundan küresel güçler tarafından çok ciddi bir 

şekilde kullanılan araçların başında gelmektedir. Küresel güçlerin, küreselleşmenin alanını genişletme 

çabalarında hedef ülke olarak gördükleri ülkelere, uyguladıkları psikolojik harekâtta başarılı bir şekilde 

kullanılmışlardır. Sırp lider Miloseviç’in rejiminin yıkılması, Gürcistan-Ukrayna-Kırgızistan’daki kadife 

devrimler bunlara verilebilecek örneklerdir. Bu şekilde kullanılan psikolojik bir harekât, hem ahlâkî olarak 

değerlendirilmekte hem de uluslararası meşruiyet açısından olumlu karşılanabilmektedir. Büyük Batılı 

devletlerin çok uluslu şirketleri ve etkili oldukları uluslar üstü organizasyonları hedef seçilen ülkede, STK’lar 

oluşturmakta ya da mevcutları kendine göre geliştirebilmektedir. Bu STK’ların üyeleri, kamuoyu odakları ve 

medya mensupları harekâtı hazırlayan ülkede eğitilip; harekâtı demokrasi, insan hakları, sivil toplum, 

ekonomik gelişme konularında sloganlardan oluşan ve hemen her hedef ülkede tekrarlanan bir söylemle 

yürütmektedir. Bu hususun Türkiye’nin hedef ülke olması ile ilgili en önemli örneği ise, AB’nin Kıbrıs, 

Güneydoğu ve Ermeni meselesi ile ilgili yaklaşımları ile bu yaklaşıma karşı millî direnç gösteren kitle ve 
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grupları statükocu, antidemokratik ve neo-faşit olarak aşağılayıcı bir üslûpla eleştiren siyaset, medya, 
akademi grupları ve bu grupların tesis ettikleri STK’lar dikkat çekmektedir" (Aktan’dan akt.; Talas, 
2011:397). 

Yukarıdaki paragraftan anlaşılacağı üzere STK’lar çeşitlilik göstermektedir. Bir ülkedeki huzur ve güvenin inşasında 

önemli rol oynayan STK’lar aynı zamanda komuta edildiği kişi ya da grup tarafından ulusal veya uluslararası alanda 

tahribat yaratacak vahim olayların kumanda merkezi halini alabiliyor.   

Öte yandan STK’ların kolektif sorunlarına değinecek olursak, bunlar şu maddelerde özetlenebilir (Genç ve Erdoğan, 

2011:179): 

 Koordinasyon eksikliği ve örgütsel yapının tam oturtulamaması  

 Uzmanlaşamama  

 sermaye, iş gücü, bilgisel donanım ve iletişim kaynaklarını sağlayamamak 

Bu sorunlar neticesinde STK’lar amaçlarını gerçekleştirememektedir. Ulusal ya da yerel düzeyde yetersiz kalmaktadırlar. 

İşleyişini devam ettirememektedirler.  

                                                 

5. YEREL YÖNETİMLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ 

Önceki bölümlerde değindiğimiz yerel yönetimler ve STK’ların birbirlerini etkileyip birbirlerinden etkilendikleri birçok 

alan vardır. Hatta çoğu kuramcılar yerel yönetimlerinde bir STK kuruluşu oldukları fikrini öne sürmüş ve bu konuda bir 

dizi tartışmalar yaşanmıştır. Bugün küresel anlamda çoğu alanda faaliyette bulunan, insan odaklı kurulmuş STK’ ların yerel 

yönetimler üzerinde etkisinin olduğunu hesaba katmak zor olmasa gerekir. Bu bölümde STK’ların yerel yönetimler 

üzerindeki önemi açıklanmaya çalışılacaktır. 

5.1. Yerel Yönetim ve STK İlişkisi 

Devletlerin halk ve ülke menfaatleri adına yürüttüğü yekûn teşkil eden faaliyetleri 20. Yüzyıl da gönüllü kuruluşlar 

yürütmeye başlamıştır. Son yıllarda büyük ölçüde savunulmaya başlanan insan hakları, hürriyetleri ve demokrasinin tam 

anlamıyla içselleştirilmesi gibi sorunlar neticesinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları güncellenerek önem arz 

etmeye başlamıştır. Bununla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yerel yönetim reformları ile STK’lar ve NGO’lar (Non-
Governmental Organisations)  ya da demokratik kitle örgütleri yönetimde karar alma seyrine aktif olarak katılmaya 

başlamışlardır. Yerel yönetimlerde esas olan yerel halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, halkın demokratik 

anlamda katılımı, halkın haklarının sonuna kadar koruyup kollanmasıdır (Yıldırım’dan akt.; Gül, 2008:103). Bu doğrultuda 

STK’lar,  halkla yönetimler arasında kurduğu köprü olması neticesiyle halkın demokratik gelişiminin bir aynası niteliğini 

taşıdığını söyleyebiliriz. 

5.2. Yerel Yönetimlerde Demokrasinin Sağlayıcısı Olma Rolü İle STK’lar 

Yerel yönetimlerin STK olarak görülmesinin ve toplumda demokrasinin tam anlamıyla işleyeceği fikrinin ortaya 

atılmasındaki temel sebep yerel yönetimlerin batıda uzun süreçler neticesinde oluşmasıdır. Aynı zamanda STK’ların sivil 

toplum ile devlet arasındaki çizgisini korumasıdır (Ökmen ve Parlak, 2010:47-48). 

 Demokratikleşme siyasi bir evredir. STK’lar; toplumda sahip olunan siyasi vizyonun, vatandaşların birey olarak siyaset 

yapabilme yetilerini besleyen, vatandaşlar ile ilgili başlıca sorunların hızlı bir şekilde ortaya çıkarılmasında etkili olan ve 
vatandaşlar arasında kolektif olarak hareket etme bilincinin geliştirilmesinde önemli role sahip araçlar olmaları neticesinde 

siyasi demokratikleşme sürecine katkı sağlamaktadırlar (Bayraktar’dan akt.; Usta, 2006:101). Öte yandan demokrasinin 

omurgasını oluşturan katılım ve denetim olgularının yerelde uygulanması, yerelin doğrudan demokrasi ve ardından temsili 

demokrasi gibi süreçleri yaşayıp demokratikleşmede maksimizasyonu sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada 

STK’lara önemli görevler düşmektedir. 

5.3. İnsanların Amaç Olduğunu Hatırlatması Bakımından STK’lar 

STK’lar, sahip oldukları avantajlarını faaliyet gösterdikleri alanın yerel/bölgesel düzeyde kalkınmasında kullanarak, ulusal 

ve toplumsal kalkınmayı sağlayabilecek nitelikte işlevlere sahiptirler. Sivil toplum kuruluşlarının kalkınmayı sağlayıcı 

nitelikteki bu işlevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Genç ve Erdoğan, 2011:179); 

 Kişi başına düşen milli hasılanın eşit olmasını sağlaya bilmek, 

 Fakirlik oranının minimize edilmesi, 

 Bölgenin, yerelin iktisadi envanterlerinin faydalı ve etkin şekilde kullanılmalarını gerçekleştirerek, iktisadi alanda da 

kalkınmaya pozitif değer katılması, 

 Vatandaşlık duygusunu güçlendirip ve ödev ve yükümlülüklerini oluşturarak, bölge sakinlerinin mahalli 

politikaların oluşturulma aşamasında ve uygulanma aşamasında aktif olarak katılımlarının sağlanması, 
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 Yerelde yaşayan vatandaşların demokrasi şuurunun gelişmesine ön ayak olarak yönetimde aktif olarak rol almalarını 

sağlamak, böylece katılımcı demokrasi düşüncesinin ve vatandaşın siyasal açıdan gelişmesine olanak hazırlamak, 

 Toplumsal yardımlaşma ve yardım severlik zihniyetini zenginleştirerek öncelikli olarak eğitim ve iş şartları 

hususunda halkı en önemli destekleyicisi olmak; ayrıca yereldeki vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik 
duygusunu pekiştirerek toplumsal açıdan gelişime katkıda bulunulması, 

 Yerel yönetimlerin etkili şekilde hesap verebilirliğinin sağlanabilmesi için kamuoyu denetiminin yapılmasının 

sağlanması. 

Buradaki bilgiler doğrultusunda denebilir ki:STK’lar devletin ulusal ya da yerel kurumlarının insanlar için bir araç değil 

amaç olduğunun hatırlatılmasında ve uygulanmasında örnek teşkil etmektedir. İnsanların hak ve özgürlüklerinin gözeticisi 

olup, siyasal katılma ve çoğulculuğu sağlamak bağlamında demokrasinin önemli sağlayıcılarındandır.  

 

SONUÇ 

Yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde STK’ların yerel yönetimler alanındaki öneminin ne denli büyük olduğu ve 

demokrasinin sağlayıcısı olma rolünde ne denli etkin olduğu görülmektedir. Her ne kadar yerel yönetimlerin tarihi 

STK’lardan daha da eskiye dayansa da bu mertebede STK’lar kadar etkinlik gösterememişlerdir. Yerel yönetimlerin 

kuruluş amacı yereldeki insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Ancak insan hak ve hürriyetlerini 
bilmeden adım bile atamayacağından öncelikle halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Halkın hak ve hürriyetlerinin 

savunucusu konumuna bürünen STK’lar, insanların doğası gereği üzerine yapışmış olan yönetimde keyfiyeti engellemek 

için halk adına yönetimin denetlemektedir. 

STK’lar halkı örgütlü bir yapıya kavuşturmaktadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise hepsi örgütlü bir yapıya sahiptir. 

Burada ise STK’ ların önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktır. Yönetime karşı halkın gözü kulağı olan, onları 

bilinçlendirmeye çalışan STK’lar özerk olması sebebiyle bu işlevi yerine rahatça getirebilmektedir. 

Yaşanılan dönem de Türkiye’de henüz yeni yeni oturmaya başlayan STK’ların gün geçtikçe etkinliklerinin daha fazla 

farkına varılması beklenmektedir. Bunun kanıtını ise yerel yönetimler alanında siyasal katılımın artması, halkın çoğunluk 

oranla istediği yöneticiyi seçmesi yani ampirik anlamda demokrasinin gerçekleştirilmesi oluşturur. Bu durum aynı zamanda 

STK’ların demokrasinin sağlayıcısı olduğunun göstergesidir. 

Devletler, devlet bünyesindeki kuruluşlar, bunların idaresi vb. bütün unsurlar esasen insanı temel alarak kurulmuştur. İnsan 

olmadan bunların hiçbirinin varlığından söz etmek mümkün değildir. İşte yerel yönetimler de yönetimde bütünlüğü 

sağlayabilmek için yereldeki halkın yönetimini gerçekleştirmek üzere tesis edilmiştir. Görüldüğü üzere oluşturulan her 

unsurdaki temel amaç insanlardır. Oluşturulan unsurlar ise sadece araçtır. Bu noktada STK’ lar yereldeki halkın haklarını 

savunarak onların ekonomik, sosyal ve siyasal yönden destekçisi olup onları birçok konuda bilinçlendirerek yerel 

yönetimlerin, onlar için var olduklarının düşünmelerine olanak sağlamaktadır.  

Diğer taraftan STK’ların da kuruluş amaçları insanlara faydalı olmaktır. Fakat bunun ile birlikte bu konu üzerinde farklı 

tartışmalar da yaşanmıştır. STK’ların kuruluş amaçlarını unutup kar amacı gütmeye başlayan birer ticari işletmeye 

dönmeye başladıkları görüşünü ifade eden kalemler de vardır. Haklılık payları elbette ki bulunmaktadır.. Bu durum 
olabilitesi oldukça yüksek bir durumdur. Kuruluş amaçlarını unutup böylesi bir saiki taşımaya başlayan STK’lar için 

yapılacak olan en acil çözüm tasfiyelerine başlanmasıdır. Hukuk zemini çerçevesinde gerekli yollar izlenerek işlemler 

ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Tabiri caizse çürük elmalar temizlenmelidir. 
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ÖZET 

“Sürdürülebilir kalkınma” kavramı, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlen 1987 Brundtland Raporu’nda 

“bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaç karşılama kapasitesini riske atmadan karşılamak” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu raporda, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili biçimde kentsel sürdürülebilirlik, yoksulluk 

ve yoksulluğun çevre üzerindeki tahakkümü, hızlı nüfus artışının ve nüfus yoğunlaşmasının yaşam kalitesine 

yönelik olumsuz etkileri, çevre kaynaklarının aşırı şekilde tüketilmesi ile kentsel sorun, kentsel büyüme, 

kentlerin denetimsiz bir şekilde yayılması gibi sorunlar çerçevesinde ele alınmıştır. 

Çevre sorunlarını ortadan kaldırmayı ve ekosistemi korumayı amaçlayan kentsel sürdürülebilirlik, 

sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde kentlere uygulanmasıdır. Bu noktada kentsel sürdürülebilirliğin 

sağlanmasında yerel yönetimlere önemli görevler yüklenmiştir. Türkiye’de de kentsel sürdürülebilirliğin 

sağlanmasında yerel yönetimlerin değişen rolüne koşut ve Yerel Gündem 21 uygulamalarının bir sonucu 

olarak kent konseyi adındaki mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu çalışmada öncelikle, “sürdürülebilirlik” 

kavramı ve tarihsel süreçte “sürdürülebilirlik” kavramı konusunda hem Birleşmiş Milletler hem de diğer 

kuruluşlar tarafından yapılmış olan çalışmalar ele alınmıştır. Daha sonra sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

insanların fikir ve eylemlerinin teşekkül ettiği ve yaşamlarını sürdürdükleri mekânlar olan kentlere 

uygulanması neticesinde ortaya çıkan kentsel sürdürülebilirlik olgusu üzerinde durulmuştur. Son olarak ise 

Türkiye’de yerel yönetişim modelinin uygulanmasında kullanılan en etkili yapılar olan kent konseyleri ele 

alınmıştır ve kentsel sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki rolü ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Sürdürülebilirlik, Kent Konseyleri. 

 

ABSTRACT 

The concept of "sustainable development" is defined in the 1987 Brundtland Report organised by the United 
Nations as "meeting today's needs without risking the capacity to meet the needs of future generations". In 
this report, urban sustainability in relation to sustainable development was discussed within the framework of 
issues such as poverty and the domination of poverty on the environment, the negative effects of rapid 
population growth and population concentration on quality of life, excessive consumption of environmental 
resources and urban problem, urban growth, uncontrolled urban expansion. 

Urban sustainability, aimed at removing environmental problems and protecting the ecosystem, is the 
application of sustainable development to cities at the local level. At this point, important tasks have been 
assigned to local administrations in ensuring urban sustainability. In parallel to the changing role of local 
admimistrations in ensuring urban sustainability in Turkey and as a result of Local Agenda 21 applications 
mechanisms called the city council were created. In this study, firstly, the concept of "sustainability" and the 
studies made by both the United Nations and other institutions on the concept of "sustainability" in the 
historical process were discussed. Then urban sustainability arising as a result of implementation of 
sustainable development goals in the cities where the ideas and actions of people are formed and they live 
their lives was emphasized. Finally, the city councils, the most effective structures used in the implementation 
of local governance model in Turkey were discussed and their role in ensuring of urban sustainability was 
examined in detail. 

Key words: Sustainability, Sustainable Development, Urban Sustainability, City Councils. 
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1. GİRİŞ 

“Sürdürülebilir kalkınma” kavramı, BM tarafından düzenlen 1987 Brundlant Raporu’nda ‘‘bugünün ihtiyaçlarını, gelecek 

nesillerin ihtiyaç karşılama kapasitesini riske atmadan karşılamak’’ şeklinde tanımlanmaktadır. Çevre sorunlarını ortadan 

kaldırmayı ve ekosistemi korumayı amaçlayan kentsel sürdürülebilirlik ise sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde 

kentlere uygulanmasıdır.   Bu raporda, sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde yoksulluk ve çevre üzerindeki baskıları, 

nüfusun hızla artması ve yoğunlaşmasının yaşam kalitesinin artmasını engellemesi, çevre kaynaklarının aşırı şekilde 

tüketilmesi ile kentsel sorun, kentsel büyüme, kentlerin kontrolsüz yayılması gibi sorunlar incelenerek kentsel 

sürdürülebilirlik vurgulanmıştır. Bu noktada kentsel sürdürülebilirliğinin sağlanmasında yerel yönetimlere önemli görevler 

yüklenmiştir. Kentsel sürdürülebilirliğin sağlanmasında yerel yönetimlerin fonksiyonu ve Gündem 21 ile yerel düzeyde 

yerel yönetimlerin de dahil edildiği Yerel Gündem 21’lerin oluşturulması sonucu yerel yönetimlerin değişen rolü, kent 

konseyi adındaki mekanizmaları oluşturarak yerel düzeyde bu görevleri ifa etmelerini gerekli kılmıştır. 

Bu çalışmada da öncelikle sürdürülebilir kalkınma ve ardından da kentsel sürdürülebilirlik kavramlarını açıklamanın 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Yine aynı bölümde, söz konusu kavramların ortaya çıkışına yönelik dayanaklar ve tarihsel 

süreçteki gelişimleri ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ”sürdürülebilirlik” kavramı ve sürdürülebilir kalkınma 

yaklaşımı çerçevesinde BM tarafından ve BM’den bağımsız olarak yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Son bölümde ise 

kentsel sürdürülebilirlik politikalarının yerel düzeyde uygulanmasında etkili olan kent konseyleri üzerinde durulacaktır. Bu 
bölümde öncelikle kent konseylerinin ulusal ve uluslararası düzlemdeki dayanakları belirtilmiştir. Daha sonra kent 

konseylerinin Türkiye özelindeki hukuki temelleri ifade edilerek sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve kentsel 

sürdürülebilirlik kavramları ile olan ilişkisi gösterilerek kentsel sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki rolü ayrıntılı biçimde 

incelenmiştir. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL 
ÇERÇEVE 

Brundtland Raporu, sürdürülebilirlik kavramına dair güncel tartışmalar için başlangıç noktası olarak küresel ortaklıkla 

ortaya koyulan bu kavram için siyasi anlamda dönüm noktası olmuştur (Mebratu,1998:496). Sürdürülebilirlik, Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı bu rapor ile uluslararası alanda somut bir boyuta kavuşmuştur 

ve ilk olarak yine bu raporda sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamaktır” şeklinde tanımı yapılmıştır. Rapor, dünyadaki tüm ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınma konusunda bütüncül bir anlayışla hareket etmesinin önemini vurgular. Rapora göre sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için gerekli şartlar şunlardır (Güneş 2004:41):  

 Vatandaşların karar almada etkin katılımını destekleyen bir siyasal sistem  

 Sürdürülebilir bir şekilde üretim fazlası ve teknik bilgi sağlayabilecek bir ekonomik sistem  

 Uyumsuz gelişmeden doğan gerilimlerin oluşmasını engelleyen bir sosyal sistem  

 Gelişme için gerekli ekolojik tabanı korumayı önemseyen bir üretim sistemi  

 Durmadan yeni çözümler üretebilecek bir teknolojik sistem 

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, çevre ile ekonomi politikaları arasında bir uyum sağlanırsa, toplumsal yapıda da bir 

iyileşme meydana geleceğini savunmaktadır ve sürdürülebilir kalkınmanın “ekonomik sürdürülebilirlik”, “sosyal 
sürdürülebilirlik” ve “çevresel sürdürülebilirlik” olmak üzere üç boyuttan oluştuğu belirtilmiştir (Yazar, 2006:9 ; Goodland, 
1995:17). Diğer yandan, yüksek okuryazarlık oranı, gelişmiş sağlık hizmetleri, sosyal hizmetlere erişim kolaylığı ve 

kültürel ve politik katılım mekanizmaları, kentsel yaşam için hayati öneme sahiptir (World Urbanization Prospects, 
2014:3). Ayrıca ekonomik kalkınma, yenilik, istihdam, modern yaşam, kadın hakları ve sosyal hareketlilik iyi yönetilen 

kentlerde daha çok görülür (Cohen, 2006:64). Fakat gerekli altyapının oluşturulamaması ve kent olanaklarının adaletli 
dağıtılamaması sonucu meydana gelen hızlı ve çarpık kentleşme, sürdürülebilir kalkınmanın önüne geçmeye başlamıştır 

(World Urbanization Prospects, 2014:3). Bu noktada bir yandan sürdürülebilir kalkınma ile çevresel yaşam kalitesinin, 

sosyal yaşam kalitesinin ve ekonomik kalkınmanın sağlanması hedeflenirken, diğer yandan “kentsel sürdürülebilirlik” 

kavramının öne çıktığı görülmektedir. Çünkü sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek politikalar, insanların fikir ve 

eylemlerinin biçimlendiği, yaşadıkları mekânlarda, yani kentlerde uygulanmaktadır. 

Alberti (1996:383) ise sürdürülebilir kentleri, ‘‘kent sakinlerinin ihtiyaçlarının yerel ve küresel kaynaklar üzerinde 

sürdürülebilirliğe uygun olmayan girişimler olmaksızın karşılanması’’ olarak tanımlamaktadır. 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE İLGİLİ OLARAK 
BM VE DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu kısımda, öncelikle sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak BM tarafından yapılan çalışmalara ardından yine 

sürdürülebilir kalkınma konusunda BM dışındaki bir takım kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalara değinilecektir. 

3.1. BM Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Sürdürülebilir kalkınma ve kentsel sürdürülebilirlik ile ilgili olarak BM tarafından gerçekleştirilen ilk çalışma, İsveç’in 

başkenti Stockholm’de 5-16 Temmuz 1972 tarihinde düzenlen "Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi (Stockholm) 

Konferansı’dır. Konferansın önemi, çevre sorunlarının küreselliğine ve bu sorunların çözümünde gelişmiş ve az gelişmiş 

ülke ayrımı yapmadan birlikte yaratılan çözümlerle üstesinden gelineceğine vurgu yapmasıdır. 

BM tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışma ise daha önce de değinilmiş olan, dönemin Norveç Başbakanı Gro Harlem 

Brundtland'ın 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun başkanı 

olması sebebiyle “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan rapordur. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma kavramı 

tanımlanmıştır (TÇV, 1991).  

Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) raporunda, yeni ekonomik büyüme çağında fakir ulusların çoğunlukta olduğu 

bir düzende kaynaklardan adil bir şekilde faydalandıkları bir güven sistemin de yaratılmasının temel ihtiyaçları 

karşılamanın gerekliği olarak ifade edilir. Bu eşitliği sağlamanın uluslararası karar almada vatandaş katılımını etkin hale 

getirerek ulaşılacağı vurgulanır (Brundtland Commission, 1987:25). Diğer bir çalışma, 3-14 Haziran 1992 tarihinde 
Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’dır (UNCED). 

178 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir ve bu nedenle “Yeryüzü Zirvesi” (Earth Summit) olarak da adlandırılır. 

Konferansın temel amaçları arasında, geçen 20 yıllık süre içindeki gelişmeleri değerlendirme ve geleceğe yönelik 

politikaları belirlemek yer almaktadır (Keleş ve Hamamcı, 2002). 

Brundtland Raporu, sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinden sürdürülebilir kentleşmeye vurgu yapılan bir metin olmakla 

birlikte 1992 Rio de Janerio kentinde BM tarafından düzenlenen Çevre ve Gelişme Konferansı’nın sonucunda kabul edilen 

“Gündem 21” belgesi, sürdürülebilir kentleşme için en önemli aşamadır. Gündem 21’in “Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri 

Gelişmesinin Desteklenmesi” adını taşıyan yedinci bölümünde, herkes için yeterli barınma, insan yerleşimleri yönetiminin 

iyileştirilmesi, sürdürülebilir arazi kullanım planlaması ve yönetimi, bütünleşik çevresel altyapı hizmetlerinin sağlanması, 

sürdürülebilir enerji ve ulaşım sistemleri, afetlere maruz alanlarda yerleşme planlaması, insan yerleşimlerinin gelişmesi için 

kapasite oluşturulması şeklinde programlar saptanmıştır (Tekeli, 1996:52). 

Dünya Sürdürülebilir Gelişme (Johannesburg) Zirvesi (26 Ağustos - 4 Eylül 2002) sonucunda ortaya konulan ve 37 
maddeden oluşan Johannesburg Bildirgesi, BM tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmadır. Bildirgede, Gündem 21 

eylem planının uygulanmasını devam ettirmek amacıyla “Uygulama Planı” ve “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma 

Planı” ortaya konmuştur. Bildirgenin 11. maddesinde ülkelerin yerel, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir gelişmeyi 

sağlamak amacıyla ortak sorumluluklarının ve çevrenin korunması için yükümlülüklerinin önemi üzerinde durulmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma için öncelikli hedefler ise, yoksullukla mücadele, tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmesi, 

ekonomik ve sosyal gelişmenin doğal kaynak temelinde yönetimi şeklinde dile getirilmiştir (T.C. Çevre ve Orman 

Bakanlığı ve UNDP, 2002). 

Sürdürülebilir kentleşme konusunda gerçekleştirilen önemli aşamalardan biri BM tarafından 1996 yılında İstanbul’da 

düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı (Kent Zirvesi)’dır. Habitat herkese yeterli konut ve kentleşen dünyada 

sürdürülebilir yerleşmeyi gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede Habitat II’de (Çubuk, 2000:4);  

 Kentsel düzeyde sürdürülebilir kalkınma kavramının yeniden değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.  

 Kentsel demokrasi ve yurttaşın kentteki konumunun saptanması istenmiştir.  

 Kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi ele alınmıştır.  

 Kentlerin yönetimi ve kentlilerin rolüne dönük tartışmalar başlatılmıştır. 

20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Rio+20 Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Dünya’nın çeşitli 

ülkelerinden Devlet ve Hükümet Başkanları, parlamenterler, belediye başkanları, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve 

G77 yetkilileri ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 40.000’in üzerinde kişi tarafından katılım sağlandığı 

zirvede, İstediğimiz Gelecek” (The Future We Want) isimli politik düzeydeki sonuç belgesi hazırlanmıştır. Konferanstaki 

resmi görüşmelerde, sürdürülebilir kalkınma yoluyla yoksulluğun azaltılması için yeşil ekonomiye geçişte finansman ve 

teknolojiye vurgu yapılarak gelişmekte olan ülkelerin bu alanda desteğe ihtiyacı olduğu belirtilmiştir 

(http://mpgm.csb.gov.tr, 2018). 
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3.2. Diğer Kuruluşlar Tarafından Yapılan Çalışmalar  

27 Mayıs 1994 tarihinde, Danimarka’nın Aalborg kentinde Avrupa Sürdürülebilir Kent ve Kasabalar Konferansı 

gerçekleştirilerek Sürdürülebilirliğe Doğru Avrupa Kentler ve Kasabalar Şartı oluşturulmuştur. Şart, Rio Yeryüzü Zirvesi 
(1992)’nin Yerel Gündem 21 Planından esinlenerek Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirliğe doğru “Çevresel Eylem 

Programı’na katkıda bulunmak için geliştirilmiştir (http://www.sustainablecities.eu, 2018). 

Avrupa Konseyinin kentsel yaşam ve kentsel politikalarla ilgili olarak ortaya koyduğu Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa 

Kentsel Haklar Bildirgesi sürdürülebilir kentleşme konusunda önemli bir belgedir. Avrupa Kentsel Şartı, 1980 – 1982 
yılları arasında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen “Kentsel Rönesans İçin Avrupa Kampanyası” (European Campaign 
For Urban Renaissance), kapsamında geliştirilmiştir. Bu kampanya ile “yerleşmelerde daha iyi yaşam” (a better life in 
towns) sloganıyla kentsel gelişmenin niceliksel değil niteliksel yönlerinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu belge 1986 

yılından sonra Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansı çerçevesinde geliştirilmiş, 17–19 Mart 1992 
yılında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı’nın olağan toplantısında kabul 

edilmiştir. Metni, hükümetler değil yerel yönetimler imzaladığı için diğer uluslararası metinlerden farklı bir öneme sahiptir 
(Akın ve Pektaş, 2010:27-28) 

Son çalışma ise 20 maddeden oluşan Avrupa Kentli Haklar Bildirgesi’dir. Bu maddeler arasında gerçekleşmesi bireylerin 

dayanışması ve eşit yükümlülükleri kabul etmesine bağlı olan güvenli bir kent, kirletilmemiş ve sağlıklı bir çevre, bireysel 

ekonomik gelişmeyi sağlayan yeterli istihdam olanakları, yeterli konut, toplu taşıma ve yaya öncelikli bir ulaşım sistemi, 

bireyler için yeterli sağlık, eğlence, dinlence, spor olanaklarının olması, kaliteli bir fiziksel çevre, katılımın sağlanması, 
sürdürülebilir kalkınma, doğal ve kültürel zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi ve eşitliğin sağlanması şeklinde 

maddeler vardır (http://www.mimarlarodasiankara.org, 2018). 

 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENT KONSEYLERİ 

Türkiye’de 1997 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Yerel Gündem 21, Kent Konseylerinin oluşmasına da olanak 

sağlamıştır. Buna bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’de Yerel Gündem 

21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi” projesi ile ilgili bilgi verilmiş, bu 

projenin 2007 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Proje çerçevesinde, kent konseylerinin 

kapasitelerinin, yerel düzeyde etkin olarak Binyıl Kalkınma Hedeflerine odaklanacak şekilde geliştirilmesi de 

hedeflenmiştir (Kutlu vd., 2009:519). 

Kentteki her kesim ve sektörden bireylerin aynı amaçlar doğrultusunda oluşturdukları bu konseyler, 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 76. maddesinde de belirtildiği üzere, “kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 

geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, saydamlık, hesap verme, sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı, 

sosyal yardımlaşma ve dayanışma, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirme” ilkelerini hayata geçirme 

amacıyla kurulmuştur (Kocaoğlu, 2015:109). Yürütme yetkisi olmayan; yalnızca “danışma” özelliği taşıyan bir sistem olan 
kent konseylerinde muhtarlar, kamu-özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri, sendikalar, üniversiteler ve uzman kişiler 

kent konseyine katılabilecek aktörlerdir (Çukurçayır, 2011:49).  

Kentin yaşanabilir hale gelmesi için kent konseylerine 4 önemli görev yüklenmiştir : Kentte yaşayanlar tarafından kentin 

hak ve hukukunun korunması, kent konseyinin kentte yaşayan insanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

artırma, sürdürülebilir kalkınma  konusunda hemşehrilerde bilinç oluşturulması, yerel düzeyde hesap verme,  hesap sorma, 

katılım ve yönetişimin gerçekleştirilmesi  (Özcan ve Yurttaş, 2010: 168-169). 

Belediye Kanunu’nda yer alan Kent Konseyleri ile ilgili maddeden (madde 76) ve bu maddede kent konseylerine yüklenen 

görevlerden de anlaşılacağı üzere kent konseylerinin sürdürülebilir kalkınma ve dolayısıyla kentsel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. Buna koşut olarak 2006 yılında çıkarılan Kent Konseyi 

Yönetmeliği’nde ise sürdürülebilir kalkınma ve kentsel sürdürülebilirlik ile ilgili olarak pek çok ifade yer almaktadır. Buna 

göre sürdürülebilir kalkınmaya öncelikle, amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar başlığı altındaki 1. bölümün, 1 ve 4. 

maddelerinde yer verilmiştir. Ayrıca, yönetmeliğin, kent konseylerinin görevlerinin düzenlendiği 6. maddesinin “b” ve “f” 

fıkralarında sürdürülebilir kalkınma ifadesi geçmektedir. Bu fıkralarda kent konseylerine “sürdürülebilir gelişme 

sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak” ve “sürdürülebilir 

kalkınma anlayışına dayalı, kentin kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek” 

görevleri verilmiştir. Bununla birlikte, çalışma ilkelerinin düzenlendiği 7. maddenin “c” fıkrasında sürdürülebilir kalkınma 

kavramı, uyulması gereken bir ilke olarak gösterilmiş ve bu ilke doğrultusunda çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Böylece sürdürülebilir kalkınma, gerek kanun, gerekse de yönetmelik hükümleri doğrultusunda kent konseyleri açısından 

bağlayıcı ve belirleyici bir konuma gelmiştir (Kocaoğlu, 2015:109). 
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SONUÇ 

İlk kez, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Koruma Şartı belgesinde yer 

alan “sürdürülebilirlik” kavramı, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak teşekkül eden çevre sorunlarının önüne 

geçebilme ve ekosistemin korunması amaçları üzerine bina edilmiştir.  Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise 1987 yılında 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayınladığı Ortak Geleceğimiz raporunda; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek 

kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

kapsamda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kentlerin ekonomik gelişmesinin, sosyal ve çevresel sorumluluklara ve 

gereksinimlere paralel bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan kentsel sürdürülebilirlik; istenen hedeflere ulaşılabilmesi 

için yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ilgililerin birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini 

saptayarak, Gündem 21 ile Gündem 21 belgesi içerisinde 28. maddesinde geliştirilen yerel yönetimlerin sürdürülebilir 

kalkınma konusunda hayati konumları üzerinde durmaktadır.  

Rio Konferansı ile temelleri atılan Gündem 21 ve bunların sonucunda gündeme gelen ve Türkiye’de uygulanmaya başlanan 

kent konseyleri ise yönetişimin yerelde uygulanmasını hedefleyen uygulamalarla gelecek nesiller için bugünün imkânlarını 
göz önüne alarak sürdürülebilir kalkınma programlarının kentlerde uygulanmasını amaçlayan kentsel sürdürülebilirliğin en 

önemli aracı olarak görülmektedir.  

Kent konseyleri, vatandaş isteklerini ve düşüncelerini göz önüne alarak ve yerel yönetimlerin faaliyetlerini halk ve merkezi 

yönetim arasında bağlantı kurarak gerçekleştirmeyi amaçlayan mekanizmalardır. Dolayısıyla kuruluş amacı; tamamen 

kentsel yaşam kalitesinin ve yerel demokrasinin gelişmesine katkı sağlamak olan bu mekanizmalara, kentleri sürdürülebilir 

insan yerleşkesine dönüştürmede yaşamsal sorumluluklar yüklenmiştir. 

Sonuç olarak kent konseyleri, ilgili mevzuat hükümleri ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uygulama ölçütlerinden de 

anlaşılacağı üzere, bir kentteki kalkınmaya yönelik tüm sorunlara, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, 

vatandaşlar ve doğrudan veya dolaylı diğer tüm kesimleri bir araya getirerek işbirliği ve dayanışma içerisinde sürdürülebilir 
çözümler bulmalarına aracılık eden, yerel düzeyde yönetişim ilkelerinin geçerli kılındığı aktif ve dinamik bir yapı özelliği 

göstermektedir.  
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ÖZET 

Toplum kalkınması, topluma üye vatandaşların toplumun ekonomik, sosyal gelişmişliğini sağlamak üzere önemli 

rol üstlendikleri ve politika oluşturma sürecinde önemli rol aldıkları bir süreci tanımlamak üzere kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda toplum kalkınmasında, vatandaşların kendilerini etkileyecek politikaların oluşumuna katılmaları 

büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de vatandaş katılımının en önemli aracı olarak kabul edilen kent konseyleri, 

doğrudan katılım açısından önemi yadsınamaz mekanizmalar arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın temel 

amacını, doğrudan vatandaş katılımının önemli bir aracı olan kent konseylerinin toplum kalkınması açısından 

etkinliğini Meram Belediyesi örneğinde tartışmak oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışmada Meram Belediyesi 

Kent Konseyi’nde oluşturulan meclislerin çalışmaları, bu çalışmalar sonucunda oluşturulan talepler incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Meram Belediyesi Kent Konseyi çerçevesinde oluşturulan meclislerin, 
toplum kalkınması için önemli bir araç olduğu ancak yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum Kalkınması, Kent Konseyi, Belediyeler. 

 

ABSTRACT 

Community development is defined a process that citizens play a significant role in order to promote economic 
and social development of a society in the policy making procedure. Therefore it is so crucial that citizens 
participate in the public policy process that has on their life. City councils that is regarded as an important 
mechanism of citizen participation in Turkey are one of the direct public participation tools. The main purpose of 
this study is to examine the role of city councils that are accepted as a significant direct citizen participation tool in 
the community development by focusing on the municipality of Meram. Thus, in the study it will be looked into 
the council sessions of City Council of Meram Municipality and the demands that is made in these sessions and 
resolutions of municipal council of Meram.  After making an examination on the assemblies within the body of 
the council of the Meram Municipality, the results show that the assemblies are significant tools for Community 
Development but insufficient. 

Key Words: Community Development, City Councils, Municipalities. 
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1. GİRİŞ 

Toplum kalkınması kavramının ortaya çıkışı 19.yy’e kadar uzanmaktadır. Toplum kalkınması ilk olarak insanların, küçük 

grupların birbirine yardım etmesi anlamında kullanılmıştır. 1950’li yıllarla birlikte hem bireysel gelişim hem de yerel topluma 
yönelik faydalı katılımcı aktivitelerin organize edilmesi anlamında kullanılmıştır. 1970 ve 1980’lerle birlikte toplum kalkınması 

sınıf mücadelesinin bir uzantısı olarak kabul edilip yorumlanmıştır. 1990’larla birlikte bugünkü anlamına yakın olarak yerel 

topluma mensup vatandaşların yaşadıkları toplumun ekonomik, sosyal gelişmişliğini sağlamak üzere etkin rol üstlendikleri ve 

politika belirleme sürecinde söz sahibi oldukları bir süreç anlamı kazanmıştır (Smock, 2004).  

Türkiye’de yasal statülerini 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanun’u ile kazanan kent konseyleri de günümüzde 

vatandaşların kendilerini etkileyen kararlara etki edebilmesini mümkün kılmak amacıyla oluşturulmuş yapılardır. Bu kapsamda 

kent konseylerinin toplum kalkınması ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.  

Çalışmanın birinci bölümünde toplum kalkınması kavramından, ikinci bölümünde toplum kalkınmasının bir aracı olan kent 

konseylerinin ülkemizdeki gelişiminden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise ‘Meram Belediyesi Kent Konseyi’ kapsamında 

oluşturulan meclislerin yapmış olduğu çalışmalar incelenerek Meram Belediyesi Kent Konseyi’nin toplum kalkınmasının etkin 

bir aracı olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

2. TOPLUM KALKINMASI KAVRAMI 

Toplum kalkınması kavramının bir disiplin olarak ortaya çıkışı genel itibariyle II. Dünya savaşından sonra azgelişmiş ülkelerin 

yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde olmuştur. Toplum kalkınması kavramı bazılarına göre fiziksel, sosyal, ekonomik 

ve siyasal bir gelişme olarak düşünülürken bazılarına göre ise toplumların hareket edebilme yeteneği ve bu yeteneği artırabilme 

gücü olarak düşünülmektedir (Phillips and Pittman, 2009:3-7).  

Toplum kalkınması, vatandaşların politika yapımına katılımının arttırılması, (Burton, 2004), toplum kapasitesinin inşa edilmesi 

(Eade, 1997), toplumsal uyumun arttırılması (James, 2007), sosyal ekonomik kalkınmanın desteklenmesi (Kay, 2006) 

politikalarına dayalı bir süreç olarak değerlendirilmektedir. 

Birleşmiş milletlerin tanımına göre Toplum Kalkınması, toplumun üyelerinin aktif katılımıyla toplumun refahını geliştirmek 

amacıyla sosyal ve ekonomik gelişme koşullarını dizayn etme sürecidir (United Nations, 1955). Toplum kalkınması, 

toplumların eylemlerine ve sosyal, ekonomik, çevresel gelişme politikalarına ilişkin perspektiflerine öncelik vererek sivil 

toplumu güçlendirmenin bir yoludur. Son zamanlardaki merkezi ve yerel yönetim politikalarında toplum kalkınması anlayışı, 

karar alma ve hizmet sunumunda yerel halkın katılımının arttırılmasına odaklanmaktadır (CLG, 2008). 

Toplum kalkınması altı bileşeni olan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bunlar (Community Challenge Group, 2006:17) 
maddeler halinde şu şekilde somutlaştırılmaktadır: 

 Yerel toplumun üyelerinin kendilerini ve yaşadıkları toplumu ilgilendiren yerel kamusal sorunları algılamalarının 

sağlanması ve bu sorunları yerel toplumun üyelerinin katılımlarıyla çözülebileceğini anlamalarının sağlanması. Böylece 

vatandaşlar arasındaki yabancılaşmanın azaltılması ve işbirliğinin sağlanması mümkün olacaktır. 

 Vatandaşların yerel sorunları çözmek noktasında birlikte hareket edebilecekleri çalışma grupları kurmaları konusunda 

yönlendirilmeleri ve gerektiğinde bu sorunların çözümünde plan yapmaları için gerekli yardımların sağlanması. Böylece 

yerel toplumun üyeleri arasında işbirliğinin ve samimi çalışma gruplarının oluşması noktasında fırsat yaratılmış 

olacaktır. 

 Toplumda bağımsız grupların oluşması için etik bir çerçeve belirlenmesi ve bu gruplar arasında bir ağ kurulmasının 

sağlanması. Böylece gönüllüğün, karşılıklı yardımın, karşılıklı öğrenmenin, yerelliğin iyileşmenin sağlanması söz 

konusu olacaktır. 

 Eşitlik, katılım, kaynaşma ve işbirliği değerlerinin geliştirilmesi. Böylece toplumsal uyum, işbirliği, katılım yerel 

toplumda üst seviyelere çıkacaktır. 

 Vatandaşların oluşturduğu gönüllü organizasyonlara kamu politikalarını dönüştürme ve oluşturma imkanının 

sağlanması. Böylece toplum ve yerel otoriterler arasında ilişkinin iyileşmesi, ayrıca kamu politikalarının etkili olması 

sağlanacaktır. 

 Yerel otoritelerin toplumun belli konulardaki perspektifini algılamasının ve yerel otorite-toplum işbirliğinin sağlanması. 

Böylece yerel otoriteler ve topluluklar arasında işbirliği sağlanacaktır. 
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3.  TÜRKİYE’DE KENT KONSEYLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

Türkiye’de vatandaş katılımı için önemli bir araç olan kent konseylerinin ortaya çıkışında 1992 yılında Rio’da düzenlenen 
‘Birleşmiş Milletler Yeryüzü Zirvesi’ önemli yer tutmaktadır. Bu zirve sonucunda ‘Agenda 21 (Gündem 21)’ başlıklı belge 
imzalanmış ve Türkiye’de kent konseyleri gibi katılım mekanizmalarının oluşumuna dayanak teşkil etmiştir  (Emrealp, 2010:8). 

Türkiye’de Gündem 21 çalışmaları, 1996 yılında Birleşmiş Milletler İstanbul Habitat II konferansının gerçekleştirilmesinin 

ardından 1997 yılı sonlarına doğru başlamıştır. Bu kapsamda 1997 yılında başlamak üzere ‘Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin 

Teşviki ve Geliştirilmesi’, ‘Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması gibi projeler başlatılmış ve daha sonra ilgili 
çalışmalar proje durumundan çıkarılarak uzun dönemli bir programa dönüştürülmüştür (Emrealp, 2005:7, 30).  

Türkiye’de Kent Konseyleri yasal statülerini 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanun’u ile kazanmışlardır. Bu 
kapsamda yerel yönetimlerde katılımcı mekanizmalar ‘Kent Konseyi’ başlığı altında toplanmış ve faaliyetlerini günümüzde de 

bu başlık altında sürdürmektedirler. 

Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde Kent Konseyleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 

hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 

saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, 

ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının 

temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi 

konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. 

Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Kent Konseylerinin 2005 yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile yasal dayanağa kavuşmalarının ardından kent konseylerinin 

çalışma yöntem ve esaslarını belirleyen 26313 Sayılı ‘Kent Konseyi Yönetmeliği’ 2006 yılında çıkarılmıştır. İlgili yönetmeliğin 

4. maddesinde kent konseyleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık 

anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, 

vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak 

aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları (Madde 4/b). 

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin birinci bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara; ikinci bölümde kent konseylerinin 
kuruluşu, görevleri ve çalışma ilkelerine; üçüncü bölümde kent konseyi üyeliği ve organlarına; son bölümde ise çeşitli ve son 
hükümlere yer verilmiştir.  

 

4. MERAM BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ 

Çalışmanın bu bölümünde Meram Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. Araştırmada Meram 

Belediyesi’nin seçilmesinin en önemli nedeni Meram’ın hem gelir düzeyi yüksek hem de gelir düzeyi düşük kesim olmak üzere 

tüm kesimleri kapsamasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda Meram Belediyesi’nde görev yapan Özel Kalem Müdürü ile 

iletişime geçilmiş ve kent konseyi kapsamında Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi olmak üzere iki grubun faaliyetlerini 
sürdürdüğü tespit edilmiştir. İki meclisin başkanları ile görüşme yapılmış ve çalışma raporları talep edilmiştir. Elde edilen 
raporlar çerçevesinde kadın ve gençlik meclisinin çalışmaları incelenmiştir.  

4.1. Kadın Meclisi  

Meram Belediyesi Kadın Meclisi Mayıs 2017 yılında kurulmuştur. Meram Kadın Meclisi Yönetmeliğine göre meclisin temel 

amaçları aşağıdaki gibidir: 

 Meramda yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerileri getirmek, - Yaşadıkları kentin sorunları ile 

ilgilenmelerini sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek, 

 Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenmenin önemini anlamak ve anlatmak 

 Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak, 
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 Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak, 

 Cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini destekleyerek daha eşit bir topluma ulaşmayı sağlamak, 

 Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesinde etkili çoğunluk olarak 

temsil edilmelerini sağlamak, 

 Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak, 

 Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak, 

 Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, 

 Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, 

 Kadın Meclisi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan 

projelere iştirakçi olabilir, miting ,forum açık ve kapalı alan toplantıları, şölenler kampanyalar ve çeşitli etkinlikler 

düzenleyebilir, 

 Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi 

için her türlü çalışmayı yapmaktır. 

Yukarıdaki amaçları benimseyen kadın meclisi tarafından, haziran ayı içerisinde her bölgede ikamet eden kadınların 

sorunlarına ilişkin istişareler yapmak üzere mahalle meclisleri kurulmuştur. Mahalle meclislerinde belli aralıklarla toplantılar 

düzenlenmiş ve kadınların sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Meclisin diğer çalışmaları ise aşağıdaki gibidir (Kadın Meclisi 

Çalışma Raporu
1) : 

 Ramazan ayı içinde iftarlarda dezavantajlı aileler ziyaret edilerek birlikte iftar yapılmış ve sorunlar tespit edilip çözüm 

yolları üretilmeye çalışılmıştır. 

 Sanat İçin İlk Adım İlk Sergi Projesi kapsamında sanatla ilgilenen ancak hiç sergi açma imkanı bulamamış kadınlara 

destek olarak sergi açmalarına yardımcı olunmuştur. Bu kapsamda 4 sergi gerçekleştirmiştir. 

 Sanatsal çalışmalar, özel sorunlar, kültürel birikimlerin ulaştırılabileceği anahtarı sadece kadın meclisinde olan 4-5 alana 
posta kutuları yerleştirilmiştir. 

 İsraftan tasarrufa sloganıyla israfı önlemek amacıyla yemek yarışması düzenlenmiştir. 

 Huzurevinde yaşayanların kısa süre de olsa keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıştır.  

 İyilik Mutfağı kapsamında bir etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliğin geliri Kudüs yetimlerine ayrılmıştır. 

 Meclis tarafından yıl boyu düzenlenecek eğitim programlarından aileleri ve kadınları haberdar etmek amacıyla okul aile 

birliği başkanları ile tanışma toplantısı düzenlenmiştir. 

 Medya okur yazarlığına ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 Giysi desteği projesi gerçekleştirilmiştir. 

 Günü değil ömrü kurtarmak için Sekine Hatun Haftalık Sohbetleri düzenlenmiştir. 

4.2. Gençlik Meclisi  

Gençlik Meclisi ise 05.09.2014 yılında kurulmuştur. Kadın meclisine oranla daha erken kurulan Meram Gençlik Meclisi’nin  
amacı Gençlik Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde (2014, meram.bel.tr) şu şekildedir:  

"Yerel yönetimlere gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetlerini geliştirmek, kendi 

potansiyellerini ve güçlerini keşfederek, kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlere ilgisini artırarak bu konularda söz sahibi olmalarını sağlamaktır".  

İlgili yönetmelikte Gençlik Meclisinin görevleri ise şu şekilde sayılmıştır: 

a- Milli Egemenlik ilkelerine, insan hak ve hürriyetine, insanların inancına, haysiyet ve şerefine 

değer veren, demokratik hukuk düzenini geliştirmek.  

b- Yaşadıkları kentin sorunlarıyla ilgilenmek, 

                                                 
1   Gençlik Meclisi Çalışma Raporu Gençlik Meclisi Başkanı’ndan temin edilmiştir. 
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c- Sosyal yapının, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için gayret etmek ve genç kitlenin bu konu 

üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak, 

d- Gençliğin sosyal hayatta rol ve söz sahibi olması için gayret göstermek, 

e- Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak, 

f- Gençliğin sorunları ile alakalı toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, seminerler tertip 
etmek, 

g- Gençler arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek, 

h- Eğitim ve çağında bulunan gençlerin sorunlarına çözüm aramak ve yardımcı olmak, 

i- Gençlerin, yaşlıların, kimsesizlerin ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin sorunlarını dinleyerek 

Gençlik Meclisi’nde değerlendirip çözüm aramak, 

j- Çevre bilincini geliştirmek için ekinlikler yapmak, 

k- Üniversite öğrencileriyle yakın temas halinde bulunmak ve öğrencilerin kurduğu okul 

kulüpleriyle ortak çalışmalar yapmak.   

Meram Gençlik Meclisi’nin gerçekleştirmiş olduğu projeler ise aşağıda yer almaktadır (Gençlik Meclisi Çalışma 

Raporu); 

 Kayalı Mahallesi Okul Boyama Etkinliği: Gençler, öğrencilerle birlikte Kayalı İlkokulunu boyamış ve 

kütüphane oluşturmuşlardır. 
 Ney Kursu: 10 hafta boyunca Meram bölgesinde 20 gence ney kursu verilmiştir. 
 Siz Bize Emanetsiniz: Ramazan ayı boyunca 20 öğrenci evi ziyareti ve kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. 
 Kitaba can verin projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. 
 Ağlama Sen Şehit annesisin projesi kapsamına şehit aileleri ziyareti gerçekleştirildi. 
 Mahalle isimleri projesi kapsamında 10 mahallede tabela dikimi gerçekleştirildi. 
 Fikir Atölyesi/Proje Kurgu projesi kapsamında proje eğitimi verildi. 
 Yeni Türkiye Vizyonunda Genç Liderler projesi kapsamında 100 kişiye liderlik eğitimi verildi. 
 Huzur Dolu Yürekler projesi kapsamında 100 gencin yaşlıları ziyareti gerçekleştirildi. 
 Doğa ile Buluşuyoruz projesi kapsamına Meram bağlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. 
 Kütüphanesinde kitap olmayan okul kalmasın projesi kapsamında Güneşli köyü ortaokulu kütüphanesi 

için toplanan kitaplar teslim edildi. 
 "Kendi potansiyelini keşfet", "bir kalemle sıcacık kalplere dokunuş", "destan yazan Mehmetçiğe 

söyleyecek sözüm var" gibi projeler de gerçekleştirilmiştir. 

 

SONUÇ 

1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen ‘Birleşmiş Milletler Yeryüzü Zirvesi’ sonucunda imzalanan ‘Agenda 21’ adlı belgeye 

dayanarak bir çok ülkede uygulamaya konulan doğrudan katılım mekanizmaları Türkiye’de ‘yerel gündem 21’ uygulamaları 

adıyla 1997 yılı itibariyle çeşitli proje ve programlarla birçok kentte uygulanmaya başlanmıştır. 2005 yılında Belediye 

Kanunu’nda ise bu tür katılım mekanizmaları ‘kent konseyi’ adı altında yasal statü kazanmışlardır. Toplum kalkınmasının en 

önemli bileşenlerinden birisi olan doğrudan vatandaş katılımı uygulamalarının yer aldığı kent konseyleri, günümüzde 

belediyeler bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Doğrudan katılım açısından önemli bir araç olan kent konseylerinin varlığı, toplum kalkınması açısından da önemli olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada, Meram Belediyesi Kent Konseyleri kapsamında oluşturulan meclislerin toplum 
kalkınması açısından önemi değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Meram Belediyesi’nde yer alan Meram Belediyesi Gençlik 

Meclisi’nin ve Meram Belediyesi Kadın Meclisi’nin başkanları ile görüşme gerçekleştirilmiş ve meclislerin faaliyetleri 
incelenmiştir. Kadın meclisi tarafından oluşturulan mahalle meclisleri gibi faaliyetlerin toplum kalkınması açısından önemi göz 

ardı edilmez iken meclisler tarafından gerçekleştirilen projelerde, vatandaşların karar alma sürecine katılma (çeşitli sorunların 

belirlenerek belediye meclisinin ilk toplantısından görüşülmesini sağlama) çalışmalarından ziyade sosyal etkinliklerin 
düzenlenmesine ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda Meram Belediyesi Kent Konseyi çerçevesinde oluşturulan 

meclislerin, toplum kalkınması için önemli bir araç olduğu ancak yeterli olmadığı söylenebilir. 
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ÖZET 

Başta bilim ve teknoloji olmak üzere küreselleşme, beraberinde yeni yaklaşım ve yönelimleri de getirmiş, 

bazı olguları kökünden değiştirmiş bazılarını ise yeniden şekillendirmiştir. Bu bağlamda demokrasi kavramı 

da geçmişten günümüze kadar gerek kapsam anlamında ve gerekse de işlevsel anlamda derinleştirilerek 

uygulanmaya çalışılmıştır. Bu uygulanma çalışmalarının adımlarından biri olarak görülen Kent Konseyleri de 

başta yerel demokrasinin güçlendirilmesine, hemşehrilik bilincinin gelişmesine, kentin hak ve hukukunun 

korunmasına katkı sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Günümüzde önemi giderek artan yönetişim anlayışına 
göre belediyeler yalnız kendi teşkilatıyla karar almaktan vazgeçerek kentin kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarının temsilcileri gibi paydaşlarından oluşan kent konseyleriyle 

birlikte karar alma yoluna gitmektedirler. Belediyeler kent konseylerinin faaliyetlerinin destekleyicisi 
durumundadır. Bu çalışmanın amacı yerel demokrasileri güçlendirmesi amacıyla ortaya çıkan kent 
konseylerinin işlevsel analizini yapmaktır. Çalışmada nitel yöntemlerden mülakat tekniği kullanılarak nitel 

veriler betimsel yöntemle analiz edilecek ve yorumlanacaktır. Araştırmanın evreni Şanlıurfa ili olup 

çalışmanın örneklemi Şanlıurfa Kent Konseyi temsilcileridir. Araştırma konusu gereği kent konseylerinin 

yerel demokrasi bağlamında bekleneni ne kadar verebildiği gözlemlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kent Konseyleri, Yerel Demokrasi, Şanlıurfa. 

 

ABSTRACT 

Mainly science and technology new approach with globalization and their orientation brought, some of them 
have changed from the root and some have been reshaped. İn this context the concept of democracy has been 

tried to be applied deeply in termsof scope as well as funcional sense from the past to the present day. The 
city councils, which are seen as one of the steps of these strengthening of local democracy, the development 
of the township consciousness, to protect the rights and law of the city. According to increasing governance 
umderstanding municipalities nowadays only by giving up the decision by its own organization Professional 
institutions in the form of public institutions of the city, unions, noteries, universities, related non-
gavernmental organizations, representavitives of public institutions and organizations and as representatives 
of neighborhood headmen. The municipalities are the supporters of the activities of the city councils.  The 
purpose of this study to make a functional analysis of the city councils that have emerged in order to 
strengthen local democracies. Using qualitative interview tchniques qualitative data will be analyzed by 
descriptive method and interpreted. The universe of your research is Şanlıurfa province and the sample of the 

study is the representatives of Şanlıurfa province council. Research theme it well be observed how much city 
councils can give in the context of local democracy. 

Key Words: City Councils, Local Democracy, Şanlıurfa. 
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1. GİRİŞ 

Demokrasi yüzyıllardan bu yana gündemde olan ve her dönemde önemini koruyan bir değerdir. Bu kavramın doğuşunun 

antik yunan kent devletlerine dayandığı bilinmektedir. Demokrasi kavramı Eski Yunanca “Demos” ve  “Kratia” ya da 

“Cratos” kavramlarının birleştirilmesiyle meydana gelmiş bir kavramdır. “Halkın yönetiminin yine halk tarafından 

yapılması” şeklinde idealize edilen bu kavrama insanlık tarihi boyunca farklı anlamlar yüklenmiş, her dönemde 

uygulanmasına yönelik büyük çabalar harcanmıştır. Ortaya çıkışından bu yana farklı boyutlarda gelişme fırsatı bulan bu 
kavramın tek başına yönetsel sorunların tümünü çözme noktasında bazı eksikliklerinin olması, özellikle geleneksel yönetim 

anlayışındaki katılım eksikliği ve temsilde adaletsizlik gibi başlıca sorunların yanı sıra 1980’lerden sonraki toplumsal ve 
iktisadi liberalleşme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hız kazanması gibi nedenler de yönetimde yeni yaklaşımları 

gerekli kılmıştır. Bu değişim ve gelişimlerin etkileri gerek küresel anlamda ve gerekse de ülkemizde açıkça görülmüştür. 

Bu bağlamda tek özneli yönetim yaklaşımdan çok aktörlü yönetim anlayışı ve yerel demokrasi modeline geçiş başlamıştır. 

Bu bağlamda ülkemizde de yerel demokrasinin geliştirilmesi amacıyla “yönetişim” diye adlandırılan yönetim ilkeleri 

çerçevesinde “Kent Konseyleri” modeli tasarlanmıştır (Önder ve Güler, 2016:1). Katılımcı anlayışın ve çok aktörlülüğün 

doğal bir sonucu olarak tasarlanan bu modelin ülkemizdeki işlevselliğinin analizini yapmak amacıyla yapılan bu çalışmada; 

kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 
baroların ve ilgili dernek ile vakıfların temsilcilerinin yanı sıra mahalle muhtarları ve temsilcileri ile siyasi parti 
temsilcilerinden oluşan kent konseylerinin “Şanlıurfa Kent Konseyi” üzerinde yapılan nitel araştırma yöntemlerinden 

mülakat tekniği ile elde edilen sonuçların betimsel yöntemle analizi yapılacak ve yorumlanacaktır. Araştırmanın evreni 

Şanlıurfa ili olup çalışmanın örneklemi Şanlıurfa Kent Konseyi temsilcileridir ancak Şanlıurfa Kent Konseyinin genel kurul 

hazırlığı içerisinde olması nedeniyle sadece Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan SÖZEN ile görüşülebilmiş ve sorular 

sadece ona sorulmuştur. Kent Konseyi Başkanı Sayın Erkan SÖZEN’in verdiği cevaplar betimsel yöntemlerle 
yorumlanarak çalışma tamamlanmış ve araştırma konusu gereği kent konseylerinin yerel demokrasi bağlamında bekleneni 

ne kadar verebildiği gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Şanlıurfa Kent Konseyinin sorunları irdelenerek çözüm önerileri 

geliştirilmiştir. 

 

2. YEREL YÖNETİMLER VE YEREL DEMOKRASİ 

Günümüz dünyasında bir yandan küreselleşme olgusu güçlenmekte bir yandan da yerelleşme eğilimlerinin arttığı 

görülmektedir. Küreselleşme eski (geleneksel) yönetim anlayışlarını ulusüstü yapılanmalara dönüştürmekte, yerelleşme 

eğilimleri ise merkezi yönetim anlayışlarını yeniden şekillendirerek daha yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı 

sağlanmaktadır. Bu bağlamda merkezi yönetimler zamanla güçlü yerel yönetimlere dönüşmekte ve temsili demokrasiden 
doğrudan demokrasiye doğru gelişmelerin yaşandığı görülmektedir (www.tmmob.org.tr). 

Ülkemizde idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere iki oluşumla meydana 

gelmektedir. Merkezi yönetim, bazı kamu hizmetlerinin merkezde toplanması ve bu hizmetlerin merkezin kendi hiyerarşisi 

içinde tek elden yürütülmesidir. Yerinden yönetim ise belirli bir coğrafi alandaki yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla kurulmuş, karar organları yine bölge halkı tarafından seçilen kanunlar çerçevesinde kurulmuş, özel bütçe ve geliri 

olan ve halk katılımını öngören kamu tüzel kişiliğidir. Yani yerinden yönetimler devlet sınırları içerisinde yaşayan belirli 

bir bölge halkının ortak ve yerel düzeydeki ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşmuş anayasal kuruluşlardır (Nadaroğlu, 

1994:3). Yerinden yönetimin; halkın ihtiyacına uygun hizmet sunumundan bu hizmetlerin hızlı bir şekilde verilmesine 

kadar birçok avantajının olmasının yanı sıra halk katılımcığını öngören yapısı itibariyle de yerel demokrasi kavramı ile aynı 

başlık altında irdelenmesi uygun olacaktır. Zira yerinden yönetimler ve yerel demokrasi birbirini tamamlamaktadır. 

Örneğin yerel halkın kendisini yakından ve çok ilgilendiren konularda serbest bir şekilde kendi kendilerini demokratik 

yollarla yönetmelerini öngörmesi itibariyle bu oluşumların (yerel yönetimler) yerel demokrasinin tamamlayıcısı olduğu 

görülmektedir. Aynı şekilde yerel halkı ve sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin de yer aldığı; demokrasinin en yerel 

düzeye kadar sindirildiği ülkelerde egemen olan yerel demokrasi kavramının yerel yönetimlerle özdeşleşmesi bu durumu 
kanıtlar niteliktedir. Bu nedenle yerel demokrasi genelde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsviçre gibi federal 
devletlerin yanı sıra İngiltere ve Hollanda gibi güçlü yerel yönetim geleneğine sahip ülkelerde de kullanılmaktadır (Görmez 

ve Altınışık, 2011:32). Bunlardan anlaşılacağı üzere yerel yönetimlerin temelinde yerel demokrasi değerleri vardır. Ancak 

yerel demokrasinin sağlanması bazı koşullara bağlıdır. Bu koşullar da seçilmiş temsilcilerin karar vermede etkili olmaları, 

yine seçilen bu temsilcilerin seçmenlere karşı tam sorumlu ve kamuoyuna karşı son derece duyarlı olmaları, yerel yönetim 

faaliyetleri ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve halkı ilgilendiren konularda maksimum düzeyde katılımın sağlanması 

şeklinde sıralanabilir (Bozkurt, 2014:231). Bunların yanı sıra halkın ve seçtikleri kişilerin demokratikleşmesi de 

gerekmektedir.. halkın seçtiği kişiler halkın yönetime katılması konusunda istekli, çoğunlukçu, dayanışmaya önem veren ve 

hesap verebilir olmasının gerekliliğine inanan kişiler olmalıdır. Bununla birlikte yönetilen halkın da katılımcı bir yapıya 

sahip olması, çevresindeki gelişmeleri yakından takip eden ve bu tür konularda duyarlı davranan bilhassa da demokrasiyi 
talep eden özelliklere sahip olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde yöneten ve yönetilenlerin demokrasiyi içselleştirmesi 

ve merkezi yönetimin de demokrasiyi geliştirme yönünde yerel yönetimlere destek vermesiyle yerel demokrasi oluşur 

(Akman,2017:1). 
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Yerel yönetimlerin ortaya çıkmasındaki en önemli etmenlerden biri demokrasiye işlerlik kazandırmasıdır. Çünkü 

demokrasi yerel yönetimler aracılığıyla tabandan tepeye yapılanmış olur. Bu da seçim, hesap verebilirlik ve sorumluluk 

gibi demokrasiyi üstün kılan niteliklerin en uygun şekilde yerel yönetim birimleriyle hayata geçirilebileceği sonucunu 

ortaya çıkarır. Yerel yönetimler ve demokrasi arasındaki en büyük ortak özelliklerin başında temsil ve katılımcılık 

gelmektedir. Bu özellikleri itibariyle de bu iki kavram birbiriyle özdeş sayılabilecek kavramlardır. Yukarıda da değinildiği 

üzere yerel yönetimler ve yerel demokrasi arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu ilişkide yerel yönetimlerin sahip olduğu bazı 

özelliklerin rolü büyüktür. Bu özelliklerin başında seçim ve temsil ilkeleri gelmektedir. Çünkü yerel yönetimler bu yönüyle 

merkezi yönetimin taşra birimlerinden ayrılır. Karar ve yürütme organlarının seçimle oluşması yerel yönetimlerin 

demokratik birimler olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerin bölge halkı ile doğrudan iletişime geçebilme 

özelliği de yerel yönetimlerin avantajlı olduğu diğer bir durumdur. Yerel halkla kurulan bu doğrudan iletişim sayesinde 

yerel yönetimler bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına uygun hizmet üretirler (Akman, 2017:2). 

Daha önce de değinildiği üzere demokrasi kavramı Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Küçük kent devletlerinden oluşan 

antik yunanda demokrasinin uygulanmasının daha kolay olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere; görev ve 

yetki alanı ve hizmet ölçeği küçüldükçe hizmet sunumu kolaylaşır. Keza aynı şekilde bu durumun sunulan hizmetlerin 

kalitesine de yansıdığı görülmektedir. Ölçeğin dar olması hizmet tespiti açından da önemlidir. Ki bunun sonucunda da 
halkın istek ve gereksinimleri daha iyi tespit edilir. Yerel yönetimlerin sahip olduğu tüm bu avantajlar yerel demokrasi 
açısından da önemlidir (Akman, 2017:2). 

 

3. YÖNETİŞİM VE KATILIM  

Yönetişim ve katılım (halk katılımı) da küreselleşme ile yönetim anlayışına giren en önemli kavramlardandır. Bu kavramlar 

da yerel yönetimler gibi demokrasi ve yerel demokrasinin gerçekleşmesi amacıyla gündeme gelmiş olan kavramlardandır. 

Bakıldığında yönetişimin katılımı da içinde barındırdığı görülmektedir. Günümüzde geleneksel yönetim anlayışındaki 

makamca üst birimlerin mevcut her şeyi planlayarak hiyerarşik bir biçimde astlarının verilen emirleri yerine getirmelerini 

istedikleri durumun yerini diğer unsurların da yönetimde söz sahibi olduğu yönetişim diye adlandırılan yönetim anlayışına 

bıraktığı görülmektedir (Kestellioğlu, 2011:5). 

Yönetişim kelimesinin İngilizce orijinali olan “governance”nin Yunanca’da yönlendirmek, yol göstermek, yönetmek ve 

hükmetmek anlamlarına gelen “kybernan” kelimesinden geldiği görülmektedir. Bu sözcük, Latince “gubernare” ve eski 

Fransızca'da “governer”, Arapça'da ise en yakın karşılığının “al-hakimiya” olduğu görülmektedir. 

Bazı yazarlar tarafından Latince’de yönetmek ve karar vermek anlamlarına tekabül eden “guberne” sözcüğünden türetilen 

yönetişim sözcüğünün kökeni 16. yüzyıla kadar dayandırılmaktadır (Özer vd., 2016:191-192). Yönetişim kavramının tek 

bir tanımı yoktur bunun sebebi, yönetişim kavramının hukuk, siyaset, kamu yönetimi, işletme ve uluslararası ilişkiler gibi 
birçok disiplinle ilgili olması ve lokal, ulusal ve global mekânsal ölçeklerde uygulama alanı bulmasıdır (Sobacı, 2007:220). 

Yönetişim, sıfır hiyerarşi sağlanarak bütün aktörlerin katılımıyla ortak kararlar alma sürecidir. Başka bir tanıma göre 

yönetişim; denetimin, açıklığın, hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlâkın, kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde 

hukukun üstünlüğü ile ve teknolojik gelişmelerle uyum içinde sağlanmaya çalışıldığı siyasal ve ekonomik düzendir (Özer 

vd., 2016:189). 

Yönetişim, bünyesinde kamu yönetimi, özel sektör ve STK’ları barındıran bir sistem ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler 

ağı ile karşılıklı etkileşimlerini ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Yönetişim kavramı, toplumu yönetmede 

sorumluluğun devletten sivil topluma doğru kaymakta olduğuna dikkat çekmektedir (Eryılmaz, 2015:60). 

Ayrıca sivil hareketin gelişmesi; halk içinde aktif katılımı, sahiplenmeyi ve bir araya gelerek ülke sorunlarını saptamayı, 

yetkili ortaklarla konuşarak çözüm projeleri oluşturmayı ve projeler istikametinde eylem birliği yapmayı sağlayacaktır. 

Böylece toplumun her kesiminin katılabileceği ve sahipleneceği bir yönetim stili meydana getirilmiş olacaktır 

(Haktankaçmaz, 2004:49). 

Dünya bankasının tanımladığı yönetişim, aslında özel sektör öncülüğünde kalkınma biçimi sunmaktadır. Bunun için kamu 

görevlilerinin kendi faaliyetlerinden mesul olmaları, rekabet ortamının oluşturulması ve yönetime özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının katılması sağlanmalıdır. Yine piyasa mekanizmasındaki aksaklıkları, anlaşmazlıkları garantiye alacak 

bağımsız bir yargı sistemi kurulmalıdır (Talat, 2011:9). 

Yönetişim sürecine, siyasal, ekonomik ve kurumsal açılardan destek verilmelidir. Bu süreçte siyasal boyuttan kastedilen, 

seçimle işbaşına gelen bir yönetimin var olması, atanmış yöneticilerin karşısında seçimle göreve gelen yöneticilerin hareket 

yeteneğine sahip olabilmeleridir. Ekonomik boyuttan kastedilen, idarenin elinde bulunan kaynakları verimli ve etkin 

kullanabilme kapasitesidir. Kurumsal boyuttan kastedilen ise, ülkenin ya da ilgili bölgedeki halkın ve idarecilerin devlet 

işleyişine ve kurumsal yapıya inanması ve işleyişine saygı göstermesi gerekmektedir (Özer vd. 2016:193). 
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3.1. Yönetişim Kavramının Ortaya Çıkışı  

Yönetişim kavramı ilk kez 1989 yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan bir raporda kullanılmıştır. Daha sonra 

OECD raporlarında, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında, 1994 tarihli Kahire Nüfus ve 

Kalkınma Konferansında, 1995’te yapılan Kopenhag Sosyal Gelişme Konferansında, 1996’da İstanbul’da düzenlenen 

Birleşmiş Milletler İkinci İnsan Yerleşmeleri HABITAT II Konferansında, 2000 New York Binyıl Zirvesinde ve 2002 

tarihli Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde kavram daha net bir hâl almıştır (Devlet planlama teşkilatı, 

2007:2). 

Dünyadaki değişmeler, hızla değişen ekonomik yapılar, dünya ekonomisinde çok uluslu şirketlerin artan etkisi, üretim 

yöntemlerindeki değişim, uluslararası ticaretin gitgide yaygınlaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme, daha 

hızlı ve etkili bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasının gerekliliği, merkezden yönetilen bürokratik ve hantal kurumları ve 

kuruluşları yeni bir yönetim anlayışı arayışına yöneltmiştir. Bu yeni anlayış, diğerlerinden farklı olarak yöneten ile 

yönetilenleri aynı hizaya getirmeye çalışmıştır (Özer vd., 2016:190-195). 

Devletler, 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin sonucunda, küreselleşmenin getirdiği değişikliklere uygun olarak 

yönetim alanlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini fark etmişlerdir. Neoliberal ideoloji, bu krizlerin nedeninin, büyük ve 

hantal nitelikli devlet yapısının olduğunu öne sürerek, çözümü küçük ama verimli işleyen bir devlet yapısının 

oluşturulmasında bulmuştur. Bu çözümü ortaya koyan neo-liberalizm, yönetişim anlayışının gelişiminde belirleyici 

olmuştur (Özer vd., 2016:191). 

3.2. Yönetim İle Yönetişim Kavramlarının Karşılaştırılması 

Yönetim ve yönetişim kavramları arasında tarihsel süreç içerisinde bir karşılaştırma yapılırsa; 21. yüzyılın yönetişim 

anlayışının, 20. yüzyılın yönetim anlayışını oldukça kapsamlı bir değişime uğrattığı, merkeziyetçilik yerine yerelliği, üniter 
yapı yerine federalizmi, katı bürokrasi yerine katılımı, kapalılık yerine açıklığı, hiyerarşi yerine hesap verebilirliği ve 

sorumluluğu getirerek, adeta “yönetsel bir devrimin altına imzasını” attığı ifade edilmektedir (Özer, 2005:63). 

Yönetilmekten yönetişime geçiş kolay ve çabuk kabul edilecek bir olgu olmamakla birlikte yönetişim, ancak yaşanan 

başarılarla güçlendirilecek ve ikna edici olacak, yeterli bir toplumsal sindirme, öğrenme ve deneyim sürecinin yaşanmasını, 

toplumun bu anlamda örgütlenmesini gerektirecektir. Sivil hareket böyle bir yapılanmayı ve yönetimi önce kendi 

bünyesinde gerçekleştirmeli, daha sonra toplumun bunu sahiplenmesini veya en azından bireylerin kendileri ile ilgili karar 

alma süreçlerine katılmalarını sağlamalı böylece bu son derece güncel yönetim stiline toplumu ortak etmelidir. Bu, toplum 

yaşamında sivil toplum kuruluşlarının düzenleyici ve belirleyici fonksiyonlar yüklenen özneler haline gelmelerini ve 

toplumun birlikte yönetim biçimini benimsemesini sağlayacaktır. Bu şekilde toplumun idare edenleri ile edilenleri arasında 

göz ardı edilemeyecek bir işbirliği, duyarlılık ve birlikte yönetim stili oluşacaktır (Haktankaçmaz, 2004:49).  

Yönetim, hiyerarşik bürokratik yapıdaki yönetim anlayışını öne sürerken; yönetişim, yönetim sürecinde rol oynayan 

aktörler ve örgütler arasındaki etkileşimi, resmi olmayan kişi, grup ve kuruluşların etkin katılımını, hükümet dışı aktörlerin 

de aktif olarak yönetim faaliyetinde yer almasını ifade etmek üzere kullanılmaktadır (Sanal, 2002:41). 

Yönetimde vatandaşlık, vatandaşlara kamu hizmetlerinin eşit bir şekilde sunulması gibi değerlere öncelik verilirken, 
yönetişimde vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyeti üzerine odaklanılarak, öncelikle hizmet sunumunda kalitenin 

arttırılması ve yeterli tercih seçeneklerinin sunulmasına büyük önem verilmektedir (Özer vd., 2016:204). 

Yönetişim,  yönetimden farklı olarak STK’ları da içermesi nedeniyle daha geniş kapsamlıdır ve vatandaş, hak talep eden ve 

yönetilen konumdan çıkıp, birtakım sorumluluklar ve ödevler üstlenen aktif vatandaş konumuna gelmiştir (Devlet planlama 

teşkilatı, 2007:5). 

3.3. Yönetişimin Özellikleri 

Yönetişim anlayışının en belirgin özelliği kamusal kararlar konusunda merkezi yönetimin egemen bir güç olmaktan çıkarak 

yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok aktörün yönetim sürecine dâhil edilmesi ve diyalog ortamının oluşturulması, 

devletin iktidarını başka güçlerle paylaşması, buna ek olarak karar almada sivil toplum kuruluşlarının rollerinin artmasıdır 
(Devlet Planlama Teşkilatı, 2007:5). 

Yönetimlerin temel varlık nedenlerinden biri, sorunlara çözüm üretmektir. Bunu yapamayan yönetimler başarısız sayılarak 

yönetişim anlayışında vatandaş tarafından doğrudan yönetime iletilebilmektedir. Yönetişim kavramının“karşılıklı iletişim 

ve etkileşim” özeliği sayesinde yönetimin bütün aşamalarında sürekli bir dinamizm, yeniliklere açık olma ve sorunların 
çözümünü bir başarı şeklinde algılayan ve bunun dışındaki yaklaşımlara itibar etmeyen bir anlayışın egemen olması 

sağlanmaktadır (Gündoğan, 2002:3). 

Bu açıklamalar ışığında yönetişimin genel özellikleri şu başlıklar altında açıklanabilir (Özer vd. 2016:211-214):  

 Ekonomik, sosyal ve politik öncelikler: Yönetişim katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde korunmakta, bu sayede ekonomik kalkınmada, sosyal, ekonomik ve politik öncelikler üzerinde bir 

uzlaşma sonucunda meydana gelebilmektedir. 
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 Katılımcılık: Yurttaşların, karar alma süreçlerine doğrudan ya da kendilerini temsil eden kurumlar aracılığıyla dâhil 

olmasıdır. Politikalar oluşturulurken, yurttaşların aktif katılımı sayesinde farklı çıkarlar arasında uzlaşma 

sağlanabilmekte, böylece yurttaşlar kişisel çıkarlarının ötesinde ortak çıkar için hareket edebilmektedirler. 

 Bürokratik şartlar: Demokrasi kapsamında gelişen problemlerin çözümünde siyasal sorumluluk ve bürokratik 

denetim işlevlerinin oldukça önemli olduğu dile getirilmektedir. Örgüt yapılarının bu süreçte demokratik yönetişimi 

kendilerinin üretmesi gerekmektedir. 

 Saydamlık: Yaşanılan çağda suiistimallerin ortaya çıkarılması, önlenmesi ve kolektif çıkarların korunması 

açısından en önemli araçlardan birisi de saydamlık mekanizmasıdır. Bu şekilde kurumsal bakış, sezgi, politikalarla 

uyumlu bilgi ve anayasal sistemde otorite-hiyerarşi ilişkileri daha belirgin bir şekilde görülebilmektedir. 

 Yeni liderlik anlayışı: Siyasal düzende yönetim, çift taraflı liderliği gerektirmektedir. Bu ise; düzenin değerleri 

arasında diyalog ve işbirliği oluşturma yeteneğini ve bunların farklı gerilimlerini dengeleyebilmeyi, kamu çıkarı ile 

ilgili karar veren halkın temsilcisi olabilmeyi, kurumsal performansı ve koruma duyarlılığını gerektiren imajı, 

kamuoyu fikirleri üzerindeki etkileri sınırlamayı, temel hakları korumayı, hukukun hâkimiyetini sağlamayı ve 

vatandaşı demokratik yönetişim sürecinde eğitici, yetiştirici ve halktan yana yapmayı gerektirmektedir. 

 Demokratik sorumluluk: Yönetişimde esas unsur olan demokratik sorumluluk, oldukça karmaşık ve sorunlu bir 

kriter olarak değerlendirilmektedir. Çünkü neden olma ve idare gücünü birbirinden ayırt etmek ve bunları 

kişiselleştirmek oldukça güç görülmektedir. AB komisyonu, iyi yönetişimin temelini oluşturan açıklık, katılımcılık, 

hesap verebilirlik, etkinlik ve uyum ilkelerinin her birini demokratik bir yönetişimin kurulması açısından birbirinden 

önemli görmektedir (Okçu, 2007:303-304). 

3.4. Kamu Yönetişimi 

Kamu yönetişimi, ulusal, yerel, bölgesel, siyasal, sosyal gruplardan, baskı ve çıkar gruplarından, sosyal kuruluşlardan özel 

ve ticari örgütlerden oluşan ağların yönetimini kapsamaktadır (Özer, 2006:77-78). Kamu yönetişimi ile devlet işletmesinin 

etkinlik ve etkililik ölçülerinde işletilmesinden daha fazlasını gerektiği üzerinde durulmaktadır. Amaç, kamu işletmeciliği 

ile devlet içinde başlatılan piyasalaştırma girişimlerini rekabet, etkinlik ve etkililik gibi ekonomik ölçütlere göre tanımlanan 

toplumsal ilişkiler alanına doğru genişletmektir (Güzelsarı, 2004:12). 

3.5. Katılımcılık  

Katılımcılık, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yönetme, karar alma ve planlama süreçlerine gerek onların fikirlerini 

alma, gerekse de dinleme ve danışma olarak dâhil etmesi olarak tanımlanabilir (Çukurçayır, 2006:78). Katılımcılık, kamu 

gücünün kötüye kullanılmasının engellenmesi, vatandaşların söz sahibi oldukları düzenlemeleri daha olumlu karşılamaları, 

böylece düzenlemelere uyumun artması, ilginç ve orijinal fikirlerin ve gerçek bilgilerin edinilmesi, vatandaşların devlete 

olan güvenlerinin artması, saydamlığın pekiştirilmesi, bütün taraflar arasında ortak bir dil oluşturulması gibi sebeplerle 

oldukça önemlidir. Vatandaşın yönetime katılımının üç farklı aşaması vardır: Bilgilendirme, danışma ve aktif katılım 

(Devlet Planlama Teşkilatı, 2007:15). 

 Bilgilendirme, katılımcılık için bir ön koşuldur; bu aşamada insanlara neyin yapılmasının planlandığı izah 

edilmektedir.  

 Danışma, toplantılar, açık oturumlar, anketler vs. yoluyla vatandaşa bir konu hakkındaki fikirlerinin sorulmasıdır. 

 Aktif katılım ise vatandaşın politika üretme sürecine bizzat katılımını ifade etmektedir. 

 

4. YEREL GÜNDEM 21 (YG-21) 

Yerel Gündem 21 (YG-21) dünyada 1992 Birleşmiş Milletler Rio “Yeryüzü Zirvesi”yle gündeme gelmiş bir kavramdır. 
Ülkemizde ise 1996 Birleşmiş Milletler İstanbul HABİTAT II Konferans’ı ile ilk kez duyulmuş, 1997 yılında da 
başlamıştır. Ülkemizde YG-21 uygulamaları o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile Uluslar 

arası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın koordinasyonunda sürmektedir (Emrealp, 
2005:7).  

Rio’dan sonraki bütün birleşmiş milletler zirvelerinin odak noktası haline gelen “ortaklık” yaklaşımının sadece ülkemizde 

değil küresel anlamda en kapsamlı ve etkileyici uygulamalarından birini sergileyen YG-21 Projesi 21. yüzyıla gelindiğinde 

proje yaklaşımını aşarak uzun vadeli bir programa dönüşmüştür (Emrealp, 2005:7). 

Yerel Gündem 21 Programı’nın paydaşları sadece yerele odaklanmamış, “Sürdürülebilir Kalkınma”’nın merkezi yönetim 

kuruluşları tarafından da özümsenmesine önem vermiştir. Bunun yanı sıra Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu gibi ulusal 

koordinasyon yapılarının kurulması ve güçlendirilmesi, programın ulusal anlamda maksimum düzeyde ve en iyi şekilde 

tanıtılması ve yine programın Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki öneminin iyi anlaşılması başta olmak üzere birçok 

konuya önem ve öncelik vermiştir (Emrealp, 2005:7). Daha önce de değindiğimiz üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı ortaklığı ile uygulanmaya çalışılan bu değişim programıyla yerel yönetimler ve sivil toplumu kent gündemini 
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belirlemek için bir araya getirerek başta yerel demokrasiyi, çevre ve yaşam kalitesini geliştirmek amaçlanmıştır 
(www.mfa.gov.tr). 

Dünyada sanayi devriminden sonra küresel anlamda hızla makineleşme başlamıştır. Bu gelişmelerin kısa vadede zararları 

görülmemiş ya da göz ardı edilmişse de bu durumun uzun vadede doğurduğu çevre sorunları yadsınamayacak derecede 

büyümüş ve 20. yüzyıldan itibaren dünya gündemine oturmuştur. Her geçen gün biraz daha kirlenen ve doğal kaynakları 

menfaatler doğrultusunda gelişigüzel tüketilen dünyada çevresel sorunlar iyice artmış ve toplumsal eşitsizliği de 

tetiklemiştir. Bu küresel sorunun çözümünü yöneticiler çevre ile kalkınma arasında hayati bir köprü kurulması ve bu bağın 

sürdürülebilir olmasında görmüşlerdir. 1992 yılında Rio De Janeiro’da gerçekleştirilen BM Dünya Çevre ve Kalkınma 

Konferansında hedef olarak sürdürülebilir kalkınma belirlenmiş ve bu hedefe ne şekilde ulaşılabileceği belgelendirilmiştir. 

Ülkemizin de Başbakan düzeyinde temsil edildiği bu zirvede “Gündem 21” adı altında somut bir küresel faaliyet planı 

benimsenmiştir (www.mfa.gov.tr). Yerel Gündem 21 kalkınma ve çevre arasındaki dengeyi sağlayarak sürdürülebilir 

gelişmenin uygulanması için bir eylem planı niteliği taşımaktadır. UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

tarafından küresel bir program olarak benimsenen Yerel Gündem 21; Türkiye de dahil olmak üzere 80’den fazla ülkede 

yaygın bir şekilde desteklenmektedir. Program bütün ülkelere yerel yönetimlerinde katılımcı bir anlayışı benimsemeleri ve 

kendi kentlerinin menfaati için program hakkında görüş birliği sağlamaları çağrısında bulunmaktadır (Ökmen ve Görmez, 

2009:5). 

Gündem 21’in ülkemizde 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Habitat II Yerleşimleri Konferansı 

ile tanınmaya başlamıştır. Programın özellikle sürdürülebilir insan yerleşimleri gelişmesinin desteklenmesi konulu VII. 

bölümü programın en önemli yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda iki ana hedef ortaya çıkmaktadır. Bunlar; 

herkese yeterli konut sağlanması ve şehirleşen dünyada sürdürülebilir yerleşmeyi gerçekleştirmektir. Bu hedefler YG-21 ile 
sıkı bağlar oluşturmakta sürdürülebilir kalkınma kavramının temel insan hakları ve kentsel haklar çerçevesinde ele 

alınmasının gerekliliğini göstermektedir. Habitat II konferansında ortaya konulan bu bağ sonraki yıllarda daha da 

güçlenmiştir. Habitat Gündemi’nde demokratik, insan haklarına saygılı, katılımcılık ve hesap verebilir olmaya önem veren 

yönetim birimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez yapı taşı olduğu vurgulanmıştır. Vurgulanan bu özelliklerle 

günümüz dünyasının ivme kazanan yönetim anlayışı olan “yönetişim” ilkesinin de ana hatları oluşturulmuştur. Habitat 

Gündemi bu ilkelerin hayata geçirilmesinin ancak yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer aktörlerin etkin 

katılımıyla sağlanabileceğini vurgulanarak son bulmuştur. Bu konferansta Rio De Janeiro’da başlatılan YG-21 programının 

yerel yönetimin kolaylaştırıcı rolünün altı çizilerek, yönetişim anlayışının ana hatları ön plana çıkarılmış ve yerel yönetim, 
sivil toplum ve özel sektör işbirliği teşvik edilerek program güçlendirilmiştir. Projenin ülkemizde uygulanmasının ilk 

aşamasında bazı yerel yönetimler öncülüğünde başlatılan YG-21 uygulamalarına destek amaçlı Türkiye’de Yerel Gündem 

21’lerin Geliştirilmesi adlı bir proje geliştirilmiştir. IULA-EMME, UNDP ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1997 yılında 

imzalanan bu proje uluslar arası bir anlaşma hükmü kazanmıştır. Proje 1998 yılı mart ayında resmi gazetede yayınlanmıştır. 
Programın bu ilk aşamasında iki ana hedefe odaklanılmıştır. İlk hedef; programın tanıtımı ve yerel yönetişim üzerindeki 

etkilerinin anlatılması olmuştur. Çünkü Türkiye diğer devletlerin bir çoğunun aksine bu programa 1992 yılındaki Rio De 

Janeiro Yeryüzü Zirvesi’nde değil 1996 yılı İstanbul Habitat II konferansında dahil olmuştur. Bu geç kalınmışlığından 

dolayı ilk olarak programın ülke genelinde tanıtılması ve halkın program hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. İkinci 

adımda da proje paydaşları kentlerde ilgi gruplarının aktif katılımı ile sürdürülebilir kalkınma sorunlarını çözmeye yönelik 

uzun erimli planların hazırlanarak bu planlarının uygulanması amacıyla katılımcı mekanizmalar oluşturulması ve bu 

mekanizmalara da işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir. İki buçuk yıllık bir zaman diliminde gerçekleştirilen Yerel 

Gündem 21 programının ilk aşaması 21. Yüzyılın eşiğinde son bulmuştur (Batat, 2010 58).   

YG-21 programının  (Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Geliştirilmesi) devamı niteliğindeki “Türkiye’de Yerel Gündem 

21’lerin Uygulanması” projesi de aynı şekilde koordine edilerek desteklenmiş 2001 ocak ayında resmi gazetede 

yayınlanmıştır. Bu projede yerel yönetişimin güçlendirilmesi amaçlanmış ve sivil toplumun katılımcılığının arttırılması ve 

yerel yatırımlarda rol alması hedeflenmiştir (Ökmen ve Görmez, 2009:5). İkinci aşamada çeşitli alt projeler başlatılarak 

uygulama genişletilmiştir. Yeni katılımlarla birlikte uygulama ortağı yerel birimlerin sayısı 50’yi aştıktan sonra uygulama 

projeden uzun vadeli bir programa dönüşmüştür (www.uclg-mewa.org). Birinci aşamayla birlikte program sürecini başlatan 

örnek modellere uyarlanması yerine bu aşamada uygulamalar her kentin kendine has şartlarına ve ihtiyaçlarına göre 

birbirinden farklı yöntemlerle katılımcı bir anlayış doğrultusunda yürütülmüştür. Bu aşamada yerel halk temsilcileri gibi 

ilgili grupların kentsel yaşama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayan Kent Konseyleri gibi mekanizmalar 

çalışmalarına devam etmiştir. Bu mekanizmalar içerisinde bireysel ve kurumsal tüm ortakların yeterli ve adaletli bir şekilde 

temsil edilmesine özen gösterilmiş ve bu temsil adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik düzenleyici çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra bazı yerel birimlerin öncülüğünde “mahalle merkezleri” oluşturularak Yerel 

Gündem 21’in en küçük ölçeklere kadar yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Kadın ve gençlerin de kent yaşamı ve karar alma 

süreçlerine katılımını sağlamak ve arttırmak amacıyla proje paydaşları birimlerde gruplara özel (Kadın, Gençlik vb.) 

meclisler oluşturulmuştur. Yerel Gündem 21 Programı’nın ortağı birimlerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına 

yönelik bölgesel ve yerel eylem planları oluşturulmuş ve bu amaçla oluşturulan projeler desteklenmeye devam etmiştir  
(Batat, 2010:61).   

Programın üçüncü aşaması birbirini tamamlayan zincirleme projeler bütünü şeklinde gerçekleşmiştir. Oluşturulan projeler 

ile Türkiye’de Yerel Gündem 21; program ortakları ile güçlü bir etkileşim ağına kavuşturularak yenilenmiş, kadın ve 

gençlik meclisleri aracılığıyla kadınların ve gençlerin katılımına yönelik çalışmalar devam etmiştir. İkinci aşama ile 48 
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yerel birime yayılmış olan çalışmalar bu aşamada 62 kentin paydaşlığı ile devam etmiştir. Yeni katılan kentlerde programın 

başlatılması ve geliştirilmesi amacıyla programın daha önceki kentlerdeki uygulamalarından elde edinilen tecrübeler 

doğrultusunda “Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler” adıyla bir el kitabı hazırlanarak 

basılmıştır. Bu aşamada Yerel Gündem 21 program ve mekanizmaları kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır. Bu 

kurumsallaştırma çalışmaları doğrultusunda Kadın ve Gençlik Meclisleri belirli zaman dilimlerinde ülke çapında toplantılar 

düzenleyerek iletişim ağlarını ulusal anlamda kurumsallaştırma çalışmaları yapmışlardır (Batat, 2010:62). 

Dördüncü aşamada proje paydaşı kentlerin sayısının elliyi aşması ile daha önce de değindiğimiz üzere Yerel Gündem 21 

Uygulamaları;  programa dönüştürülmüştür. “Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla Birleşmiş Milletler 

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi” adıyla gerçekleştirilen dördüncü aşama projesi Nisan 2007 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu projeyle Binyıl Kalkınma Hedeflerine öncelik verilmesini ve merkezin bu konudaki 

taahhütlerini yerelleştirmesi hedeflenmiştir. Böylelikle sivil toplumun ve vatandaşlar başta olmak üzere toplumun en geniş 

kesimlerinin projeye (Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma 

Hedeflerinin Yerelleştirilmesi) dahil edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Proje dahilinde Yerel Yönetişimin teşviki için 

kampanyalar başlatılmış, yerel yönetim birimleri ile Kent Konseyleri’nin de bu projeyi güçlendirmek amacıyla desteği 

alınarak proje bu birimlere (Yerel Yönetim birimleri ve Kent Konseyleri)  de benimsetilmiştir (Batat, 2010:65). 

Programın beşinci aşaması niteliğindeki “Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim 

Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme Desteği Sağlanması Projesi” dördüncü 

aşama projesinde gerçekleştirilen gözden geçirme sonrasında Ekim 2009’da resmen yürürlüğe girmiştir. Bu aşamada YG-
21 programından elde edilen tecrübelerin ve elde edilen sonuçlar desteklenmesinin yanı sıra bu aşamada da Kent 
Konseyleri’nin çalışmalarının pekiştirilmesi hedeflenmiş, yerel yönetişimin benimsetilip geliştirilerek Kent konseyleri 

güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bununla beraber Kent Konseyleri arasındaki bilgi alışverişi ve iletişim ağlarının 

güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş ve YG-21 Programı’nın Kent Konseyleri aracılığıyla yürütülmesi ve 

yapılan çalışmaların sürekliliği için adımlar atılmıştır. Beşinci aşama Türkiye’de 10 yıldan fazla bir süredir devam eden 

programın son aşamasıdır. (Batat, 2010:68). Programın (Yerel Gündem 21) her aşaması alt projeler de dahil olmak üzere 

T.C. Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarla desteklenmiştir. Uygulamalar esnasında yaşanılan zorlukların çözülmesi 

amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından da valiliklere genelgeler gönderilerek bu süreçlerde programın gelişmesine 

önemli katkıda bulunulmuştur (Ökmen ve Görmez, 2009:6).  

Yerel Gündem 21 programı 1997 yılından beri Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge 

Teşkilatı desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber Yerel Gündem 21 programının ulusal koordinatörünün Uluslar 

arası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı bünyesinde idari görevi bulunmaktadır. YG-21 
ulusal koordinatörleri yerel yönetimlerle eşgüdümlü bir şekilde hareket etmektedir ve programın genel koordinasyonundan 
da sorumludur.  Program paydaşı yerel yönetimler arasındaki koordinasyon genel sekreterlik tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Yerel Gündem 21’in koordinatör birimleri ve kentler arasında köprü görevi gören genel sekreterlik, 

programın başarılı bir şekilde uygulanmasının da kilit noktasıdır (Ökmen ve Görmez, 2009:7). 

Köy Yönetimleri farklı bir düzenleme gerektirdiği için uygulamanın dışında yer almakla beraber uygulama diğer tüm yerel 

yönetim birimlerinin katılımına açıktır. Yerel Gündem 21’e yapılan katılım başvuruları programın Ulusal Yönlendirme 

Kurulu tarafından görüşüldükten sonra karara bağlanmaktadır. Yerel Gündem 21 Programı Ulusal Yönlendirme kurulunun 

yeni katılım başvurularını görüşüp karara bağlamanın yanı sıra programın mevcut ortaklarının çalışmalarını denetlemekte, 

gerekli gördüğü yerlerde programın amacına yönelik uygulanmasını geciktiren veya tamamen engelleyen ortakların yerine 

yeni ortaklar edinilmesine de karar verebilirler. Proje ortağı kentlerde “Kent Konseyi” gibi; kamu ve birçok sivil toplum 

kuruluşu temsilcilerini ortak hedefler etrafında belirli aralıklarla bir araya getiren katılımcı mekanizmalar oluşturulmuştur. 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile oluşturulan Kent Konseyleri içerisinde tüm ortakların yeter derecede temsil edilmesine pür 

dikkat özen göstermekte ve etkin bir şekilde çalışmaktadır. Bünyesindeki bireysel ve kurumsal katılımcıların arasındaki 

temsil adaletsizliğini gidermek ve çalışma gruplarının platformdaki temsili için de çalışmalar yürütülmektedir (www.uclg-
mewa.org). Günümüzde Yerel Gündem Programı ile Kent Konseyleri’nin kurumsallaştırılmasına çalışılmakta ve 

uygulamalara Kent Konseyleri çatısı altında sürdürülebilirlik kazandırılması amaçlanmaktadır (Batat, 2010:69).  
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5. KENT KONSEYLERİ  

2005 yılında 5393 sayılı belediye Kanunu’nun 76. Maddesiyle yasal bir dayanak kazanan Kent Konseyleri Yerel Gündem 

21 Programı uygulamalarından sonra oluşturulan katılımcılık esaslı mekanizmaların başında gelmektedir.  Ülkemizde Kent 

Konseyleri’nin belediyeler için yasal bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte bu demokratik ve katılımcı platformların 

sayısı hızla artmıştır. Başta yerel demokrasi olmak üzere sürdürülebilir kalkınmanın mahalli düzeyde örgütlenmesinin kilit 

noktası olan kent konseyleri ilgili kanun maddesiyle önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye’de kent konseyi gibi 

platformların genelde merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum arasında yapılandırıldığı görülmektedir. Bu yapının 

belirlenmesinde doğrudan katılan doğal üyelerin yanı sıra söz konusu ilin valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, il genel 

meclisi ve belediye meclis üyeleri gibi önemli kademelerdeki kişiler de yer almaktadır. Bir başka uygulamayla mevcut 

ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de konseye dahil edilmektedir. Keza aynı şekilde siyasal parti temsilciler 

ve mahalle muhtarları da konseyde yer alır. Kent Konseyleri’nin sivil toplum kuruluşlarında meslek odaları, üniversiteler, 

noterler, vakıflar ve dernekler olmak üzere geniş bir sivil toplum kitlesi bulunmaktadır. Kent Konseyleri’nin oluşumunda 

sendikalar da sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. Küresel anlamda olduğu gibi ülkemizde de “hükümet-dışı 

kuruluşlar” denince akla ilk gelen dernek ve vakıfların sivil toplum kuruluşları arasında özel bir yeri ve işlevi vardır. Kent 

Konseyleri’ne yerel ölçekte etkinlik gösteren dernek ve vakıfların yanı sıra bölgesel ve ulusal anlamda varlık gösteren 

dernek ve vakıfların il temsilcilikleri de dâhildir. Sayıları yüzleri hatta binleri aşan bazı derneklerin bulunduğu illerde bu 

dernekler arasında gruplandırma yapılmakta ve konsey içerisindeki temsilinin de bu gruplandırmaya göre belirlendiği 

görülmektedir. Geniş bir örgütlenmeye sahip Meslek Odaları ve söz konusu bu yapının oluşturduğu birlikler de Kent 

Konseyleri’nin güçlü dayanaklarından biridir. Bu yapılar kentten kente göre değişiklik göstermekle birlikte sanayi, ticaret 

ve esnaf odalarından tabipler, eczacılar ve TMMOB bünyesindeki baro ve diğer odalar da dahil olmak üzere çok geniş bir 

yelpazeye sahiptir. Konsey bünyesindeki bilim ve eğitim kuruluşlarının başta üniversiteler olmak üzere konseyin yapı ve 

süreçlerinde önemli görevleri vardır. Tüm bu grupların yanı sıra kooperatifler, basın yayın organları, spor kulüpleri ve 

sağlık kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de kent konseyleri bünyesinde yer alır. Kent Konseyleri de 

Yerel Gündem 21 Programı gibi “ortaklık” odaklı bir oluşumdur. Konseyin bu oluşumu sadece örgütlü kesimlerden değil 

aynı zamanda çalışma grupları, kadın ve gençlik meclisleri gibi Yerel Gündem 21 Programı sonrası hayata geçirilen kamu 

tüzel kişiliği bulunmayan katılımcı mekanizmaların temsilcilerini de kapsamaktadır (Emrealp:2005:65-67). 

Kent Konseyleri genel itibariyle kurumsal üyelik temelinde yapılanmış, doğal üyeler dışında bireysel üyeliğe kapalı 

mekanizmalardır. Temsil konusu bu uygulamanın yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü konsey paydaşı kurum 

temsilcileri bireysel katılımcılarla eşit oy ve söz hakkına sahip olmak istemezler. Bireysel üyelik sadece dar alan veya elde 
bulunan şartlar dolayısıyla örgütlü temsilin az ve zayıf olduğu konseylerde açıktır. Ancak daha büyük ölçekli kentlerde 

kurumsal katılım daha ön planda tutulmakta ve bireysel katılımcılar çalışma gruplarına yönlendirilmektedir (Emrealp, 

2005:68). 

Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere konsey üyeleri kendi görüş ve önerilerinin karar organlarında gerçek anlamda 

bir etkisinin olup olmaması konusunda endişe duymaktadır. Bu görüş ve önerilerin karar organları üzerinde somut bir etki 

yaratmaması katılımcıların pozitifliğini olumsuz etkilemekte çoğu kez katılımcılarda ilgisizlik ve kendini geriye çekme 

durumlarını meydana getirmektedir. Ayrıca belediyelerin çoğunun genel konularda katılım ilkesini uygularken kentsel 

planlar ve mali konularda katılımı sınırlandıran tavırlar sergilemesi de bu endişenin yersiz olmadığını göstermekte ve 

arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı konsey üyeleri Belediye Meclisi’ni sınırlandıracak kadar yaptırım güçlerinin 

olmasını istemektedirler (Emrealp, 2005:68). Zira Konsey kararlarının mahalli kararların alınmasındaki ağırlığı giderek 
artsa da şu an Konsey kararları Belediyeler gibi kurumlar üzerinde sadece öneri hükmündedir. Daha önce de değindiğimiz 

üzere Kent Konseyi bünyesindeki yerel ve merkezi yönetim kuruluşlarının önemli mevkilere sahip temsilcileri, konsey 

kararlarını ilgili kurumların gündemine taşımakta ve uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. Aslında Kent 

Konseyleri gücünü tam da bundan, yani güçlü paydaşları kentin kalkınması ve kentin geleceğine katkı sağlanması çatısı 

altında toplamasından almaktadır (Emrealp, 2005:69). 

Kent Konseyleri paydaşlarının genel anlamda tüzel kişilik arayışına girdikleri de göze çarpan diğer bir durumdur. Tüzel 

kişilik arayışlarının sebebi ise alışılmışın dışında bir örgütlenme yapısına sahip olan Kent Konseyleri’nin personel 

istihdamından gelir elde edilmesine kadar birçok konuda tüzel kişilik şartının bulunmasıdır. Bu bağlamda Konseyin tüm 

paydaşlarını aynı çatı altında toplayacak dernek ve vakıflar kurulması fikri ortaya çıkmaktadır. Çünkü vakıflar da dernekler 

de sadece ülkemizde değil dünya genelinde birçok ülkede kurum ve kişiler arasında uzlaşma amacıyla faaliyet gösteren 

diğer kurumlara göre bir takım farklılıklara sahip kuruluşlardır. Ancak örgütlenme bilincinin yüksek olduğu ve çok sayıda 

büyük sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu yerlerde Vakıf ve Dernekler konusundaki bu anlayışa; belediyenin ve ilgili 

kuruluşların temsilinin kısıtlanması, kendi içerisinde bir güç mücadelesi meydana getireceği ve dolayısıyla platform 

niteliğini kaybederek işlevselliğini yitireceği kaygıları dolayısı ile de bu dernek ve vakıf anlayışına sıcak bakılmamaktadır.  
Bu nedenle Dernek, Vakıf ve Kooperatiflerin konsey bünyesinde yer alması ve gerekli durumlarda tüzel kişiliklerinin 

kullanılması fikri ortaya çıkmıştır. Günümüzde tüzel kişilik talebi sürmekte ve bu konuda arayışlar devam etmekte ancak 

daha önce de değindiğimiz üzere konseyin temel gücünün güçlü paydaşları çatısı altında toplamasından aldığı düşüncesi 

ağır basmaktadır (Emrealp, 2005:69). 
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Konseye belediye başkanının başkanlık etmesi de gündeme gelen diğer bir tartışma konusudur. bu tartışma konusunun bir 

kanadı Belediye Başkanı’nın başkanlık ettiği konseyin belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket eden bir 

konsey görünümü yaratacağını düşünmektedir. Böyle bir konseyin katılımı sınırlandırmaktan toplumsal işbirliğini 

azaltmasına kadar birçok konuda tepki çekmektedir. Tartışma konusunun diğer kanadındaki konseye belediye başkanının 

başkanlık etmesi taraftarı olan kesim ise bu durumun belediyenin konseye ilgisini olumlu yönde etkileyeceği 

düşünmektedir. Günümüzde birçok kentte belediye başkanları konseyin belediyeden bağımsız bir platform olması gibi 

nedenlerden ötürü konseye başkanlık etme fikrinden uzak durmaktadır. Ancak konseyin karşılaşmış olduğu sorunlardan 

sonra konsey paydaşlarının istek ve baskılarından dolayı konseye başkanlık ettiği görülmektedir. son zamanlarda belediye 

başkanının konseye de başkanlık edip etmemesi konusuna “onursal başkanlık” çözümü ortaya çıkmıştır. Böylelikle 
belediye başkanının konseyin işleyişinde etkin rol oynamaması fakat yine de konsey içerisinde yer aldığı ve konsey 

çalışmalarını desteklediği imajı yaratılmıştır. Konsey Başkanı temsilciler arasından seçilmekte ve konsey bu temsilci 

aracılığıyla toplanmaktadır. Konseyin çalışmalarının devamlılığı da Gündem 21 ulusal koordinatörlüğü ya da genel 

sekreterliği gibi oluşumların koordinatörlüğünde gerçekleşmektedir (Emrealp, 2005:71). 

Gündem 21 Programı ile oluşturulan Kent Konseyleri’nin belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bazı ilkeler etrafında faaliyet 

göstermesi gerekmektedir. Bu ilkeler de Gündem 21 Programı paydaşları tarafından benimsenmiş olan demokratik ve 

katılımcı örgütlenme ilkeleridir. Bakıldığı zaman Kent Konseyleri’nin mevcut olduğu kentlerde bu ilke ve hedefler 
doğrultusunda konseyin tüm çalışmalarını düzenleyen tüzüklerin bulunduğu görülmektedir. Konsey’in tüm faaliyet ve 

çalışmaları da bu tüzük çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ki zaten Konseyin dışarıdan ve kendi bünyesinden aldığı 

eleştirilerin çoğu yapısı ve işlevselliği değil uygulanmasına yönelik olmuştur. Uygulanmaya yönelik problemler de ilgili 

tüzük düzenlemeleri yapılarak giderilmektedir. Hazırlanan tüzük taslağı konsey paydaşlarından oluşan hazırlık kurulu 

benzeri bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Kurul taslağı hazırlarken emsal kentlerdeki tüzükleri ve karşılaşılan sorunları 

da göz önünde bulundurarak hazırlanmaktadır. Emsal kentlerin de belirlenmesi yine komisyonun inisiyatifindedir. Emsal 

kentlerin tüzüklerinin yerel şartlara uyarlanması amacıyla tüzük hazırlama komisyonu içerisinde kent konusunda tecrübe 

sahibi kişilerin de bulunması faydalı olacaktır. Aksi halde yerel koşullara uyarlanmadan alınan tüzüklerde çeşitli 

uyuşmazlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hazırlanan tüzük taslağı konseyin tüm paydaşlarına iletilerek görüş ve 

öneriler alınır. Yazılı olarak toplanan öneriler doğrultusunda Konsey sadece tüzük taslağını görüşmek ve gerekli 

düzenlemeleri yapmak amacıyla toplanır. Toplantıda tüzük son biçimini alarak ortaklar tarafından onaylandıktan sonra 

kesinleşir. Taslağın onaylanması da kentten kente göre değişiklik arz etse de genel itibariyle benzer şekillerde gerçekleşir. 

Kesinleşen tüzük taslağının Belediye Meclisi’nin onayına sunulup sunulmaması da tartışma yaratmaktadır. Belediye 
Meclisi’nin konsey üzerinde kolaylaştırıcı konumda olduğunun, tüzüğün Belediye Meclisi onayına sunulmasının da bu 

kolaylaştırıcı niteliğini denetime dönüştüreceği dile getirilmekte ve tüzüğün Belediye Meclisi onayına sunulması fikrine 

sıcak bakılmamaktadır.  Bunun yanı sıra tüzük taslağının hazırlanması ve onaylanması süreçlerinde belediye temsilcilerinin 

de yer aldığı ve hazırlanan tüzüğü benimsedikleri de dile getirilmektedir. Dolayısıyla hazırlanan tüzüğün Belediye 

Meclisi’nde de görüşülmesine gerek duyulmamaktadır (Emrealp, 2005:73). 

Kent Konseyleri’ne oluşumdan bu yana birçok eleştiri yapılmıştır. Kente yönelik çalışmaların yavaşlamasına neden 

olmasından küresel sermayenin en yerel kadar nüfuz etmesi için bir araç olmasına kadar birçok eleştiri almıştır. ancak daha 
önce de değindiğimiz üzere Yerel Gündem 21 Programı Uygulamaları’nın öncülüğünü yapan kentler yaptıkları çalışmalarla 

bu eleştirileri bertaraf etmişlerdir. Kent Konseyleri’nin merkez, yerel ve sivil toplumu bir araya getiren ortaklık güdümlü 

anlayışı ve güçlü bir yönetişim mekanizması olarak gördüğü işlevler bu eleştirilerin yanlış ve gereksiz olduğunu 

kanıtlamıştır. Ülkemizde Kent Konseyleri’nin tüzel kişiliği bulunmamasına rağmen meşru bir katılımcı olarak görülmüş, 

kamu yönetiminde ve yerel yönetim yasalarında kendine yer edinmiştir. Her ne kadar Kent Konseyleri’nin yalnız başına 

yeterli olacağı görüşü savunulsa da bilindiği üzere kent konseyleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulayıcısı 

durumundadır. Belirlenen hedeflere ulaşılması konularında çok büyük katkıları olan kent konseyi belinmiş bu hedeflerin 

olmaması durumunda kent konseyleri günümüzdeki konumunun çok uzağında olacağı kaçınılmazdır. Kent konseyinin 

Yerel Gündem 21’deki yeri yapılar ve süreçler arasında köprü görevi görmektir. Bu köprü sayesinde anlam kazanan güçlü 

bağlar oluşturulmaktadır. Kent Konseyleri’nin kentin her kesim ve kurumundan meydana gelen ortaklık yapısı ve işlemesi 

gibi konulardan dolayı Yerel Gündem 21 Programı direkt olarak Kent Konseyleri bünyesinde gerçekleşmektedir. Yerel 

Gündem 21 Programının ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasını ve diğer kentler için örnek teşkil etmesini sağlayan 

uygulamanın öncü kentlerinde bu oluşumun çok titiz ve maksimum düzeyde özenle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

kentlerde oluşturulan Kent Konseyleri’nin ilgili kurum ve kesimler arasında güçlü bağlar oluşturmaya dikkat ettiği göze 

çarpmaktadır. Yine aynı şekilde bu kentlerdeki belediyeler ve ilgili kuruluşların da bu süreç ve uygulamalara ellerinden 

gelen desteği sağladığı da göze çarpmaktadır. Bu nedenle Yerel Gündem Programı’na yeni katılan kentlerin de bu örnek 

üzerinden hareket etmesi programın uygulama ve süreçlerine katkılı olacaktır. Bu kentlerdeki uygulama ve süreçleri kentsel 

şartları göz önünde bulundurmadan aynı süreç ve işlemlerden geçerek aynı başarının elde edileceği düşüncesi yarardan çok 

zarar getirecektir. Kent Konseyi yapılanması içerisinde tüm ortaklar birbiri ile sürekli iletişim ve bağlantılı olması 

nedeniyle kendini geliştirmesi ve karşılaşılan sorunların üstesinden kolaylıkla gelinmesi bağlamında avantajlı durumdadır 

(Emrealp, 2005:74-75). 
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5.1. Şanlıurfa Kent Konseyi Örneği Üzerine Bir Değerlendirme 

18 Haziran 2018 Salı günü Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ile mülakat yapılmıştır. Mülakat Şanlıurfa Kent 

Konseyi’nde başkanın ofisinde gerçekleştirilmiştir. Mülakat sırasında ses kaydı alınmamış, başkanın sorulan sorulara 

verdiği cevaplar not edilmiştir. Mülakat 1 saat 17 dakika sürmüş ve Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen’e ilk 
olarak mesleği ve yaşı gibi özel sorular sorulmuş ardından araştırma konusu doğrultusunda 12 tane daha soru yöneltilmiştir. 

Konseyin genel kurul hazırlığı içerisinde olması münasebetiyle mülakat sınırlı tutulmuştur.  

Şanlıurfa Kent Konseyi 2006 yılında kurulmuştur. Ülkemizde Yerel Gündem 21 Programı’nın 21. yy’nin eşiğinde 

tamamlandığı düşünüldüğünde Şanlıurfa Kent Konseyi’nin programa geç katılan kentler arasında bulunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Konsey kurulduktan sonra YG-21 kapsamındaki meclisler de Kent Konseyi bünyesine alınmıştır. 

Kurulumunun ardından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak iç tüzük 

hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Kurulduğu yıl (2006) konsey başkanlığına seçilen Abdurrahman Nüvit Yetkin 2006-2009 
yılları arasında konseye başkanlık etmiştir. 2009 yılında yapılan seçimlerde Nihat Taş başkanlığa seçilmiş ve 2009- 2001 
yılları arasında konsey başkanlığı yapmıştır. 2011 yılında yapılan 3. seçimlerde başkanlığa seçilen Y. Sabri Dişli 2014 

yılına kadar görevini ircaa etmiştir. Ancak 2014 yılında Genel Kurul yapılamamış ve konseyin çalışmaları 2017 kasımına 

kadar durmuştur. 26 Kasım 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile Erkan Sözen göreve gelmiş ve 

yine toplantıda tüzük değişikliğine gidilerek “Yeni Yönerge” kabul edilmiştir. 

17.11.1955 doğumlu bir eğitimci olan Sayın Erkan Sözen ile 19 Haziran 2018 tarihinde mülakat yapılmıştır. Konsey 

Başkanı Sayın Sözen’e Kent Konseylerinin varlık sebebi sorulmuş ve kendisinden “Kent yaşamında kent vizyonunun ve 

hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, çevreye 

duyarlılığın arttırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştirilmesi, saydamlık-hesap sorma-hesap verme-katılım- 
yönetişim ve yerel yönetim ilkelerinin uygulanarak kentte katılımcı bir yönetim anlayışının yaygınlaştırılması ve kent 

halkının yönetimde söz sahibi olmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de Kent Konseyleri’nin 

belediyeler için zorunlu hale getirilmesiyle bu yapılanmaların sayısı hızla artış göstermiş ve yerelde katılımcılığın temel 
aracı haline gelmiştir. 

Şanlıurfa Kent Konseyi başkanı Erkan Sözen’e Kent Konseylerinin yerel demokrasi açısından katkısı sorulduğunda ise 

yerel demokrasinin gerçekleşmesinde önemli bir yapıtaşı olan Kent Konseyleri, ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın 
mahalli düzeyde örgütlenmesi ve katılımcı kent yönetimi sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Yasa kent konseylerine 

çok önemli görevler vermiştir; belediyeler, özel kurumlar, muhtarlıklar, vakıflar, dernekler, cemiyetler, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları gibi çeşitli toplum kesimlerine dayanan en önemli kurumlar Kent Konseyleri’nin 

paydaşları olarak sayılmıştır. Ülkemizde neredeyse hiçbir oluşum bu denli geniş tabanlı bir yapıya sahip bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla Kent Konseylerinin ülkemizde her alanda halkın yönetime katılımının arttırılması ve bu katılımın sürekli 

kılınması bakımından bir fırsata dönüştürülmesi gerekmektedir. Geniş bir STK çevresi ve kamu kurumu temsilcilerinin 

katılımıyla oluşan Kent Konseyleri’nin önemli olduğunu ancak bu yapının meclis çalışmalarında yaptırım gücünün 

olmamasından dolayı klasik yerel anlayışın değişmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini de dile getirmiştir. 

Sayın Sözen’in verdiği bu cevaptan da anlaşılacağı üzere yerel demokrasi açısından bu denli önemli bir “ortak akıl” 

yapılanmasının yaptırım gücü bulunması gerekliliği mühim bir eksikliktir. 

Sayın Erkan Sözen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi’nin konseyle iletişiminin gereken düzeyde ve 

olumlu yönde olduğunu belirtmiş ve gereken desteğin verildiğini söylemiştir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Kent 

Konseyi üzerindeki kolaylaştırıcı rolünü layığıyla yerine getirmesi Şanlıurfa Kent Konseyi’nin güçlenmesi ve gelişmesi 

açısından önemlidir. Şanlıurfa Kent Konseyi gibi YG-21 Programı’na katılımını geç başlatmış konseylerin böyle bir desteği 

alması büyük avantajlar sağlayacaktır.  

Kent Konseyleri’nin işleyişi ve görevleri hakkında yönetmelik, yönergeler, yayınlar ve diğer kent konseylerinin 

çalışmalarını takip ettiğini belirten Sayın Sözen kent konseylerinin işleyiş ve görevleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduğunu ifade etmiştir. Kent Konseyi’nin öneminin ve gerekliliğinin kurumun bütün çalışanları ve yöneticilerince 

özünsenmesinin gerekli olduğu günümüz şartlarında Erkan Sözen’in bu durumun bilincinde olması Şanlıurfa Kent Konseyi 

açısından olumlu diğer bir durumdur. 

Diğer kent konseylerinin çalışmalarına hiç katılmamış olan Erkan Sözen henüz tüm kent konseylerini bir araya getirebilen 

bir yapının bulunmadığını, KKB’nin ise dar kapsamlı bir çalışma yürütebilmesinden dolayı diğer kent konseylerinin 

çalışmalarının sadece web ortamından ve çıkan yayınlardan takip edebildiğini belirtmiştir. Başkanın ileri sürdüğü bu görüşe 

istinaden Kent Konseyleri’nin gerçek anlamda ulusal ölçekli bir çatı altında toplanması gerektiği söylenebilir. Kent 

Konseyleri arasındaki iletişim ağının ve diğer bağların güçlü olması hem yerel hem de ulusal çıkarlar açısından önem arz 

etmektedir. 

Şanlıurfa Kent Konseyi’nin faaliyetlerinde halkın ve STK’ların karar alma süreçlerine katılmasına önem verdiklerini; 

Yürütme Kurulu ve Çalışma Grubu üyelerinin çoğunun STK temsilcilerinden oluştuğunu belirten Konsey Başkanı Erkan 

Sözen, yaptıkları sunum çalışmalarının çoğunu STK temsilcileri ile gerçekleştirdiklerini dile getirmiş ve örnek olarak da 
“Sağlık Okur Yazarlığı” konulu çalışmaların sunumlarını İl Sağlık Müdürlüğü ile Kadın Dernek Başkanlarının yardımıyla 

yaptıklarını belirtmiştir. 
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Kent Konseylerinin halk için temsil ve katılımı arttırıcı rolünün henüz tam anlamıyla hayata geçirilemediğini söyleyen 

Erkan Sözen bu durumun sebebi olarak; kent konseylerinin resmi yapısının olmaması yani ilgili bakanlıkça direkt bir 

bağlantısının olmamasını ve yerel halkın bu konuda uzun erimli yapılanmaya dönük “düşünce talebi”’nin bulunmamasını 

göstermiştir. Günümüz dünyasında yerelleşme eğilimleri dikkate alındığında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, hizmet 

sunumunda daha etkili ve verimli hale getirilmesi, demokratik bir yapıya kavuşturulması bağlamında yapılacak 

çalışmalarda halk katılımını arttıracak yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yönetişim anlayışının tam 

anlamıyla uygulanabilmesi halkın yönetime katılması ve denetlenmesiyle gerçekleşeceği düşünülmektedir.  

Kent Konseylerinin yönetişim ilkelerini kendi imkân ve bulundukları şartlar dâhilinde hayata geçirdiklerini konseyin bu 

konuda aktif olduğunu belirtmiştir. Yönetişim ilkelerinin uygulanması Konseyin var oluşunun vazgeçilmez amaçları 

arasındadır. Bu ilkelerin hayat bulduğu bir konseyin zamanla daha da güçleneceğini ve hedeflerine ulaşacağını söylemek 

gerekir.  

Sayın Erkan Sözen’e “Kent Konseylerinin yerel demokrasiyi geliştirmek amacıyla mı yoksa küreselleşmenin beraberinde 

getirdiği doğal bir sonuç olarak mı meydana geldi?” sorusuna ise “kent konseylerinin oluşturulma süreci tabii ki 

küreselleşmenin gerekliliğiyle birlikte yerel demokrasinin gelişmesinde de etkili olacaktır. Bu durumda dikkat edilmesi 

gereken, kent konseylerinin asıl misyonuna kavuşması, siyaset üstü olması, bütün kenti kucaklaması, yönetimlerle 

ilişkilerinde sivri muhalefet rolünü üstlenmemesi, yapıcı anlamda eleştirel bir dil kullanabilmesidir. Kent konseyleri, ihtisas 
komisyonları, yerel hizmetlere gönüllü katılım, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, meclis kararlarının uygun araçlarla 

halka duyurulması için önemli olan katılımı arttırmaya yönelik mekanizmaların başarısı, yerel siyasetçilerinin bu 

mekanizmaların etkisine olan inancına bağlıdır. Yerel siyasetçiler, bu mekanizmaları halka duyurmada, alınan kararların 

uygulanmalara yansıtılmasına ve toplumsal kesimlerin eşit şekilde temsillerinin sağlanmasına özen göstermelidirler. 
Böylece yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının söz konusu katılım mekanizmalarına olan inancı ve katılım 

konusundaki istekliliği artacaktır” şeklinde cevap vermiştir. Baktığımız zaman Kent Konseyleri oluşumundan bu yana 

siyasete alet edilmekle eleştirilmiştir. Dolayısıyla başkanın da dediği gibi konseyin öncelikle asıl misyonuna 

kavuşturulması ve siyaset üstü bir yapıda olması gerekmektedir. 

“Şanlıurfa halkının kent konseyleri hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığı” sorulduğunda ise bölge halkının gerektiği 

kadar Şanlıurfa Kent Konseyinin farkında olduğunu ancak yeterli/asıl bir bilgiye sahip olunmadığı düşüncesinde olan Sayın 

Erkan Sözen bu durumu biraz da arz-talep ve beklenti meselesi olarak görmektedir. Bu tür bir düşünce kanımca yanlıştır. 

Zira konseyin tanıtılması ve yerel halkın bu konu hakkında bilinçlendirilmesi konseyin asli görevleri arasındadır. Bunu 

yapmak için herhangi bir talebe ya da beklenti içinde olmaya gerek yoktur. Halkın bilgilendirmesi ve bilinçlendirilmesi bu 

şartlara bağlı olmamalıdır. 

Sayın başkana Şanlıurfa Kent Konseyi’nin iletişim ve etkileşim ağlarının etkinliği sorulduğunda bu ağların etkin olduğunu 

belirtmiş. Yapılan çalışmaların web ortamlarında ve yerel basın yoluyla ve yapılan toplantılarda ilgililerle paylaşıldığını 

söylemiştir. bu iletişim ve etkileşim ağlarını yerel halkı bilgilendirme konusunda da kullanılması Kent Konseyinin yararına 

olacaktır. 

Sayın Erkan Sözen işleyiş ve etkinlik anlamında iyi örnekler olarak Bursa ve Gaziantep Kent Konseyleri’ni takip ettiğini 

belirtmiş ve “Şanlıurfa Kent Konseyi’ni iyi örnekler arasında görüyor musunuz?” sorusuna da yedi aylık bir performans 

dikkate alındığında (26 Kasım 2017’de seçimli genel kurul toplantısı sonucu göreve başlamıştır.) elbette ki iyi örnekler 

arasındayız yanıtını vermiştir. Henüz yerel halkın bile yeterli bir bilgi sahibi olmadığı bir kent konseyi başkanının 

başarılarını bir yana bırakıp başarılması gereken daha çok şey olduğunu söylemesi ve bunları başarmak konusunda özverili 

çalışmalar yürütüldüğünü belirtmesi kent ve konseyin geleceği için daha olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

Şanlıurfa Kent Konseyi’nin temel probleminin olmadığını söyleyen Erkan Sözen konseyin imkanları dahilinde görevini 

layığı ile yaptığını belirtmiştir. Bu konuyla ilgili “Görene gün ışımıştır” diyen Sayın Erkan Sözen’in beklentisi sadece 

görüntüye ve lafazanlığa dayalı, yerel mütegallibe/feodal ego kaynaklı bazı düşünce ve davranışların bırakılıp kentin 

geleceği için; birlik, beraberlik, saygı, sevgi, hizmet, ahlak ve gayret temelli bir anlayışın olmasıdır.  
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SONUÇ 

Tüm bu bilgiler dikkate alındığında öncelikle Şanlıurfa halkına Kent Konseyi’nin tanıtımı yapılmalı ve halk konsey 

konusunda bilinçlendirilmelidir. Böylelikle yerel halkın hem karar alma süreçlerine katılımı artacak hem de bilinçli bir 

seçmen olarak kente faydalı olabilecek kişileri kendilerine temsilci seçeceklerdir. Bunun yanı sıra Kent Konseyleri’nin 

genel problemi olan tüzel kişilik sorunu Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen’in de gündemindedir. Bu  sorunun 
ortadan kaldırılması konseyin hukuki alanda ağırlığını arttıracaktır. Diğer bir genel sorun olan Kent Konseylerinin Belediye 

Meclisi kararları üzerindeki öneri niteliği taşıyan gücünün yaptırıma dönüşmesidir. Böylelikle de kentin kalkınmasına ve 
bu kalkınmanın sürekli olmasına fayda sağlanabilecek ayrıca konsey siyasal iktidarların aleti olmaktan kurtarılacaktır. 

Konsey başkanı Erkan Sözen’in yönetişim ilkelerini şartlar dahilinde hayata geçirdiklerini söylemesinden yola çıkacak 

olursak şartların yönetişim ilkelerinin uygulanmasına ne kadar elverişli olduğu da tartışılabilir. Kaldı ki mülakat sırasında 

Sayın Sözen’in halkın bilgilendirilmesini bir arz-talep meselesi olarak görmesi yani konseyin tanıtımını ve önemini arz ve 

talebe göre yapıyor olmalarını halkın bu durumu ne kadar isteyip istemediğine bağlamıştır. Kent Konseyleri’ne yabancı 

olan bir halkın bu konuda istekli olması ne kadar mümkün olabilir ki? Keza aynı şekilde bu halkın ne kadarının katılımı 

sağlanabilir. Halk arasındaki bir azınlığın katılımı yönetişim ilkelerini hayata geçirilmiş kılar mı? Ayrıca kent konseylerini 

çatısı altında toplayan Kent Konseyleri Birliği’nin işlevselliği ve etkinliği arttırılarak ulusal ve gerçek anlamda bir birlik 
sağlanması kent konseyleri arasındaki dayanışma ve gelişmeyi de olumlu yönde etkileyecektir. 
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ÖZET 

Batılı toplumlarda sivil toplum kökenli olarak ortaya çıkan belediyeler ve yetkileri düşünüldüğünde, kentsel 

alanlarda sivil hareketlerin daha etkili olması beklenmektedir. Türkiye’de özellikle 1980 darbesinin etkisinin 

geçmesiyle hız kazanan sivil kaynaklı oluşumlar, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim gibi yaklaşımların 

etkisiyle daha fazla işlevsellik kazanmıştır. Bu kazanımların sonucunda ve Birleşmiş Milletler Yerel Gündem 

21 tavsiye kararlarının da etkisiyle kentlerde kamu kurumları ve kuruluşları ile sivil toplum yapıları arasında 

işbirliğini sağlayacak, katılım olanaklarını arttıracak bir oluşum fikri gelişmiştir. Böylece 5393 Belediye 
Kanunu ile 2005 yılından itibaren kent konseyleri kurulması yönünde bir irade gösterilmiştir. Kent 

konseyleri, sivil hareketlerin kamu politikalarına katılım sağlaması yönünde bir kurumsal yapı işlevi 

görmekte ve katılımı teşvik eden iyi yönetişimci bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda 

kentlerde daha iyi yönetim yapıları kurulması için kamu kurumlarını desteklemektedir. 

Bu çalışma ile yerel yönetimlerin önemli bir ortağı olması beklenen kent konseylerinin uygulamadaki 

durumları incelenmiştir. Farklı büyüklükteki kentlerde kurulmuş kent konseylerinden rastgele seçilen 37 

örnek üzerinden konseylerin profilleri incelenmiş, benzerlikler ve farklılıklar sorgulanmıştır. Ayrıca katılım 

yönündeki çabalar, başarılı ve başarısız örnekler incelenmiştir. Çalışmanın amacı iyi ve kötü örnekler 

üzerinden diğer kent konseyleri için yönlendirici çıkarımlarda bulunulmasıdır. Yeni kurulacak kent 

konseyleri için bu çalışmanın öneriler ve uyarılar geliştirmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kent Konseyleri, Katılım, Yönetişim, Müdahillik, Sivil Toplum. 

 

ABSTRACT 

It might be expected that civic movements are much more effective in urban areas when we thought the roots 
of municipalities and their realm of authority as civil society-based institutions in Western communities. 
Civic originated initiatives that accelerated after the elimination of the effects of coup d’état in 1980 have 

gained more functionality with the effect of approaches such as new public management and governance. As 
a result of such gains and also the effect of United National Local Agenda 21 recommendations, a new 
initiative idea was put forward to increase possibilities of participation and ensure cooperation between public 
institutions and civil societies. In this way, with the Municipalities Law No. 5393 in 2005, it has been decided 
to establish city councils. City councils, in view of providing an institutional structure to function in the 
direction of civic participation in public policy and is a good governance practice that encourages 
participation. It also supports the establishment of public institutions for better governance structures in the 
city. 

In this study, the status of city councils in practice was examined as they are expected to become important 
partner of local governments. The profiles of councils were studied based on 37 examples that were randomly 
selected among city councils in different sizes and their similarities and differences were discussed. 
Moreover, the efforts for participation and also both failed and successful examples were examined. The 
purpose of the study is to demonstrate guiding principles for other city councils based on good and bad 
examples. This study is expected to develop suggestions and remarks for city councils to be formed. 

Key Words: City Councils, Participation, Governance, Engagement, Civil Society. 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

759 
 

 

1. GIRIŞ 

Teknoloji ve ulaşım imkânlarının gelişmesine koşut olarak vatandaşların gündelik yaşamları da değişime uğramıştır. Bu 

değişim neticesinde meydana gelen çevresel koşullara ve yeniliklere devletin de duyarlı hale gelmesi, uyum sağlayabilmesi 

amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler açıklık ve katılımcılık anlayışının gelişimini de 

beraberinde getirmiştir. Türkiye’de merkezi yapının ağırlıklı olduğu kamu yönetimi sisteminde vatandaşların katılım 

imkânının sınırlı olması, demokrasi ve insan hakları konusunda artan talepler, teknolojideki hızlı gelişme, kitle iletişim 

araçlarının kullanımının yaygınlaşması ve Avrupa Birliği üyelik süreci gibi temel nedenlerden ötürü kamu yönetimi 

sisteminde vatandaşların karar alma süreçlerine katılımına yönelik adımlar atılmıştır. Vatandaş katılımını kolaylaştıran 

yapılar ve kurumlar ise ağırlıkla yerel düzeyde oluşturulmaktadır. Bu çalışmada vatandaşların karar alma süreçlerine ve 

politika yapımına katılımlarında yerel bir uygulama olarak öne çıkan kent konseyleri ele alınmıştır. Özellikle yerel 

yönetişim ve yerel katılıma imkân sağlayan bir yapı olarak kent konseylerinin (KK) Türkiye’deki gelişimine değinilmiş ve 

ardından gerçekleştirilen bir saha araştırmasıyla uygulamadaki durum sorgulanmıştır.  

 

2. YEREL POLİTİKALARDA KATILIM VE KENT KONSEYLERİ 

Katılım, bir olayın ya da olgunun dışında kalmayarak içerisinde bulunma eylemini ifade etmektedir. Geçmişten günümüze 

değin hemen hemen hayatın tamamında ortaya çıkan bu eylem; siyasal, sosyal, kültürel, yönetsel ve yerel olarak 

görülebilmektedir (Kaypak, 2012:174-175). Çukurçayır  (2005:221), vatandaşların sürekli denetim işlevi görmesi ve 

kentsel alanda politikalara katılımı için yerel siyasete katılım imkânlarının oluşturulmasının zaruri olduğunu belirtmektedir. 

1992 yılında öngörülen Yerel Gündem 21 çalışmaları da bu olguyu destekler niteliktedir. Yerel Gündem 21, 1998 yılından 

itibaren Türkiye’de de yerel katılımı destekleyen bir aşama olarak öne çıkmıştır.  

Güçlü bir katılım, katılımcı demokrasi kavramını ön plana çıkmaktadır. Katılımcı demokrasi, yukarıda da belirtildiği üzere 

seçimler dışında da halkın karar alma süreçlerine katılımını esas almaktadır. Katılım olgusunun özünde vatandaşların kendi 

geleceklerini kendilerinin belirlemesine olanak sağlayan bir sistem bulunmaktadır. Yerel düzeyde yaşayan vatandaşların 

ortak ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve daha iyi yaşam sürdürme hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi karar alma süreçlerine 

etkin bir şekilde katılmaları ile ilişkilidir (Özdemir, 2011:34-35). 

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda vatandaşların yerel kararlarda fikirlerinin dikkate alınması, yönetsel süreçlere 

dâhil olmasını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve kurumlar arasında işbirliğinin sağlanmasına imkân vermek 

amacıyla oluşturulan kent konseyleri kurulmuştur (Karakurt Tosun, 2017:206).  

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu yürürlüğe girmeden önce bazı belediyeler vatandaşların karar alma sürecine 

katılımını sağlamak amacıyla kent konseyi, kent meclisi, kent senatosu gibi farklı isimlerle katılımı sağlayacak 

mekanizmalar oluşturmuşlardır. Bunlar Aliağa Kent Parlamentosu, Urla Kent Senatosu, Milas Kent Kurultayı, Muğla 

Demokrasi Platformu gibi farklı isimlerle faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (Akdoğan, 2008:7). 2005 yılında çıkarılan belediye 

kanunu ile bu oluşumlardan daha kurumsal ve işlevsel yapılar tüm kentlerde yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.  

5393 sayılı kanun ile kent konseylerine çok önemli görevler verilmiştir. Belediyeler, özel idareler, üniversiteler, siyasi 

partiler, kamu kurumları, muhtarlıklar, vakıflar, dernekler, cemiyetler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi 

farklı toplum kesimlerini temsil eden kurumlar, kent konseylerinin katılımcısı olmuşlardır (Özdemir, 2011:33).  

Belediye Kanununun 76. maddesinde “Kent Konseyleri” uygulamasına yer vermiştir. 2006 yılında kent konseyi 

yönetmeliği çıkarılmıştır. Ancak, yönetmeliğin iptali için yargıya başvurulması neticesinde 2009 yılında yönetmelik 

yeniden düzenlenerek yürürlüğe sokulmuştur (Aygen, 2014:225). 

Kent Konseyi Yönetmeliği’nde 2009 yılında yapılan düzenleme ile sadece kent konseyinin yapısı ve üye profilinde 

değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemede, kent konseyleri bünyesinde kurulan meclis ve çalışma gruplarında katılım 

artırılmış ve eski düzenlemede kent konseyinin üyeleri arasında bulunan seçim bölgesi milletvekilleri, belediye meclisi ve il 

genel meclisi tarafından belirlenerek gönderilecek üyelere yer verilmemiştir (Çelik, 2013:218). 

Kent Konseyi Yönetmeliğinde kent konseyinin kuruluşu ile ilgili olarak “Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, 

mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.” (Kent Konseyi 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Madde 5) yer alan hüküm çerçevesinde Türkiye’nin farklı 

şehirlerinde kent konseyleri kurulmuştur. Ancak kent konseylerinin sayısı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan 

ön incelemelerde 81 ilden yalnızca 31’inde aktif çalışmaların olduğu görülmüş, bunlar arasından amaçlı örnekleme yoluyla 

ulaşılabilir durumdaki Ankara, Antalya, Kütahya, Osmaniye ve Mersin olmak üzere beş kent konseyi yönetimiyle 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.   

Kent konseyi yöneticilerine önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları yönlendirilmiş, elde edilen veriler 

sınıflanarak değerlendirilmiştir. Araştırmada konseylerin üye sayısı ve yapısı, üyelerin sosyo-demografik verileri, konsey 
ve kurumlar arası ilişkiler, konsey ve yerel halkla ilişkiler noktasında sorular yöneltilmiştir. Bu kapsamda kent konseylerin 
etkinliği üzerinde tartışmalarda bulunulması amaçlanıştır. 
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3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmada öncelikle konseyin kuruluş tarihi ve kuruluşundaki aktörler sorgulanmıştır. Bu kapsamda incelenen iller 
arasında en erken 1996 yılında Osmaniye’de kent konseyi kurulduğu görülmektedir. Yerel Gündem 21 hareketinin etkisiyle 

ve mülki idare önceliğinde kurulan kent konseyi 1996 yılında kurulmuştur. Yine incelenen iller arasında en geç kurulan 

kent konseyinin 2016 yılında Kütahya olduğu saptanmıştır. Burada sivil toplum örgütleri (STÖ) öncülük etmiş, belediye de 

kararı desteklemiştir. Üye sayıları açısından ise en kalabalık topluluk Antalya’da görülmektedir. 700’ün üzerinde üyesi 

olduğu iddia edilen Antalya’yı, 500 üyeyle Kütahya izlemektedir. Örneklemdeki iller arasında en kalabalık nüfusa sahip 
Ankara’da ise yalnızca 362 üye olduğu belirtilmiştir. Meslek dağılımlarına bakıldığında ağırlıkla kamu ya kamu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarından temsilciler olduğu izlenmektedir. Bu niteliği kent konseylerinin sivil niteliğinin önüne 
geçmektedir. Farklı grupların temsili noktasında oluşturulan alt meclislerde; engelli, kadın, gençlik odaklı meclislerin 

neredeyse her ilde oluşturulduğu görülmüştür. Mersin’de kadın meclisi yer almazken, Kütahya’da 15’tan fazla alt meclis 

kurulmuştur. İlgili veriler aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Kent Konseylerine Dair Genel Bilgiler 

Sıra 
Kent 

Konseyi 
Kuruluş 

Yılı Kuruluş Etkenler Üye Sayısı Meslek Dağılımı Alt Meclisler 

1 Kütahya 2016 
Belediye öncü, 

STÖ talep etmiş 
500 

Akademisyen, öğrenci, 

emekli 

Engelli, mahalle, 
kadın, gençlik ve 

15 farklı çalışma 

grubu 

2 Osmaniye 1996 
Mülki idare 

önceliğinde YG 21 
40-50 

İl müdürleri, muhtarlar, 

STÖ başkanları 

Kadın, çocuk, 

engelli, gençlik, 

eğitim ve kültür, 

turizm 

3 Antalya 1997 YG 21 700 üzeri 
Meslek odası temsilcileri 

var 
Kadın, gençlik, 

engelli, emekli 

4 Mersin 2014 Yasal gerekler 178 
Vali, belediye başkanı, 

rektör, baro, il 

müdürlüğü, partililer 

Engelli, gençlik, 

çocuk, eğitim 

5 Ankara 2009 Yönetişim amaçlı 

288 dernek, 19 
vakıf, 13 

federasyon, 12 
muhtar, 11 MO, 

kamu kurumları, vs. 

362 

Bürokrat ağırlıklı, kamu 

çalışanları yoğun 

yönetimde, özel sektör ve 

serbest meslek sahipleri 
de bulunuyor. 

Kadın, gençlik, 

engelli 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Kent konseylerinin önemli bir özelliği kentteki aktörler arasında bir iletişim ağı meydana getirmesidir. Bu kapsamda 

konsey ve yerel halkla ilişkisi, iletişim kanalları sorgulanmış aynı zamanda faaliyetlerin nasıl duyurulduğu ve iletişim 

teknolojilerinden ne derece faydalanıldığı sorgulanmıştır. Antalya kent konseyi yaptırdığı bir araştırmada yerel halk 

tarafından %42 oranında tanındığı sonucuna ulaşmıştır. Kütahya kent konseyi yönetimi ise konseyin bir tür sorun çözücü 

olduğunu bu nedenle ihtiyacı olanların kendilerine ulaştığını belirtmiştir. Diğer konseyler için somut bir cevap ya da veri 

elde edilememiştir. Öte yandan kullanılan iletişim kanallarıyla çıkarımda bulunmak mümkündür. Kütahya ve Mersin kent 

konseyleri tanıtım amaçlı web sitesi kurmuş, ayrıca Facebook, İnstagram ve Twitter olmak üzere sosyal medya hesapları 

oluşturmuştur. Ayrıca Kütahya SMS bilgi sistemini ve belediyenin ilan panolarını kullanmaktadır. Osmaniye ve Antalya 

kent konseyleri yalnızca Facebook üzerinden iletişim kurarken, Antalya mahalle meclisleri yoluyla da hemşerilerle bağlantı 

kurmaktadır. Ankara kent konseyi, ulaşması gereken geniş kitleye rağmen sosyal medyayı kullanmamaktadır, ayrıca 

alternatif yollar da geliştirilmemiştir.  

Kent konseyinin sivil toplum örgütleriyle ilişkisi de halkla ilişkiler açısından önemli bir çıktıdır. Bu kapsamda incelenen 

illerde Antalya ve Kütahya kent konseylerinin üyelerinin ağırlıkla sivil toplum örgütü üyelerinden geliyor olması KK ve 

STÖ ilişkisini daha etkileşimli kılmıştır. İlgili veriler Tablo 2’de toplu olarak derlenmiştir. 
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Tablo 2. Kent Konseyleri ve Halkla İlişkiler 

Sıra 
Kent 

Konseyi 

Halkla İletişim, 

Tanıyor Mu Kent 

Konseyi 

Web Sitesi, Sosyal 
Medya Kullanımı 

Faaliyetlerin 
Duyurulması STÖ’ler ile İlişkiler 

1 Kütahya Sorun çözücü olarak KK 
Web sitesi + Facebook, 

İnstagram, Twitter 
Sosyal medya, belediye 

ilan tahtası, üyelere SMS 
Üyeleri çoğu farklı 

STÖ’lerden 

2 Osmaniye Kısmen tanıyor 
Web sitesi yok, 

Facebook 
Sosyal medya ve basın Daha dar iletişim 

3 Antalya 
Araştırma yapmışlar 

%42 tanıyor 
Web sitesi, Facebook Mahalle meclisleri STÖ’lerden oluşuyor 

4 Mersin 
Etkinlik ve sosyal 

medya üzerinden tanıtım 
Web + Facebook, 
İnstagram, Twitter 

Etkinlik ve sosyal 
medya üzerinden tanıtım 

Üyelerin bir kısmı 

STÖ başkanı 

5 Ankara Veri yok konuyla ilgili 
Web sitesi var, sosyal 

medya yok 
Web sitesi, ilan panosu 

Tüm STÖ’lerle 

işbirliği amacındayız. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Kentlerde diğer aktörlerle işbirliğini geliştirecek yönetişimci bir uygulama olarak addedilen konseylerin özellikle 

belediyelerle bağı sorunlu bir şekilde sürdürülmektedir. Organik bağlar yoluyla konsey belediye iç içe geçmekte, bu 

durumda sivil niteliği kaybolmaktadır. Antalya ve Mersin kent konseylerinde belediye temsilcilerinin olmadığı 

belirtilmiştir. Osmaniye’de ise konsey başkanının belediye meclisi üyesi olduğu, Ankara’da konsey başkanının eski 

büyükşehir belediye meclis başkanvekili olduğu görülmüştür. Siyasi partiler, belediye meclisi ve diğer kent konseyleriyle 

ilişki de önemli bir kriterdir. İncelenen tüm illerde hem belediye meclisleriyle hem tüm siyasi partilerle olumlu ilişkiler 

olduğu izlenmiştir. Bu durum özellikle konseyin tavsiye kararlarının uygulamaya geçmesinde fayda sağlamaktadır. Öte 

yandan tüm siyasi partilerden kastın büyük oranda Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen partiler olduğu da not 

edilmelidir. Bu ilişkilere dair veriler de toplu olarak Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Kent Konseyleri ve Diğer Aktörler Arasındaki İlişkiler 

Sıra Kent 
Konseyi 

Belediyeyle 
Organik İlişki 

Meclisle İlişki - 
Uygulamaya 

Geçmesi 

Siyasi Parti 
İlişki 

Diğer Kent Konseyi 

İlişki Yerel Denetçi KK 

1 Kütahya 
Başkan görevi yok, 

konseyde belediye 
görevlileri var 

Pek çok uygulama 

var, iletişim iyi 
Olumlu ilişkiler 

İşbirlikleri, ortak 

çalışmalar var 
Yetki sorunları var 

2 Osmaniye 
Belediye meclisi 

üyesi başkan 

Tüm talepler 

olumlu 
değerlendirilmiş 

Hepsiyle iletişim 
TR kent konseyi 

birliği üyesi 
Katılımı güçlendiren ve 

yerel denetçi 

3 Antalya Tamamen bağımsız %90 civarı 
Tüm siyasi 

partiler üye 
Ulusal düzeyde 

işbirliği 
Hayır sağlamaz 

4 Mersin Yok 
Değişken %50 

civarı 
4 siyasi partiyle 

ilişki 
Toros + Mezitli KK 

Denetim yok, öneri 

geliştiriyor 

5 Ankara Eski başkanvekili 
Çoğu geçiyor, 

ancak yaptırım 

yok. 

İdeoloji 

gözetmeksizin 

partilerle işbirliği 

Ankara’dakilerle 

işbirliği ve iletişim 

var. Amaç yerelde 

ortak akıl. 

Sivil denetim 
amaçlarından biri, amaç 

o, ama yeterli değil. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Konsey yöneticilerine yöneltilen son bir soru kent konseylerinin yerel düzeyde bir sivil denetçi rolü üstlenme 

kapasiteleridir. Aslında bir tür katılım yolu olarak değerlendirilmesi gereken sivil denetim maalesef pek çok kurumsal 

yapıda göz ardı edilmektedir. Kent konseyleri ise bu konuda öne çıkabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu konuda Kütahya 

ve Mersin yetki yetersizliğinden söz ederken, Antalya KK’lerin böyle bir potansiyel taşımadığını ifade etmiştir. Ankara KK 
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yönetimi yerel denetimin bir amaç olduğunu belirtmiş, ama hâlihazırda böyle bir potansiyel olmadığını öne belirtmiştir. Bu 

konuda olumlu yaklaşan tek örnek Osmaniye Kent Konseyi olmuştur.  

 

SONUÇ 

Bulgulardan yola çıkarak; incelenen beş örnekte de tam olarak istenilen düzeyde bir sivil katılım mekanizmasının 

kurulmadığı, ancak özellikle Kütahya ve Antalya örneklerinde olduğu gibi bu yönde çabaların olduğu izlenmektedir. Sivil 

denetim, sivil katılım, yönetişim gibi kavramlar üzerinden hareket edecek kent konseylerinin özellikle sivil toplum 

örgütleriyle yapacakları işbirlikleri üzerinden başarılı olabilecekleri ümit edilmektedir. Bu konuda üye sayısının 

arttırılması, faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması elzemdir. Günümüzde sosyal medyanın artan etkisi yayılımın 

arttırılması noktasında faydalı olacaktır. Konseylerin genç nüfus üzerinde yapacakları çalışmalar da bu konudaki başarı 

düzeylerini arttıracaktır. Ağırlıkla yakın zamanda kurumsallaşmaya başlayan kent konseylerinin belediyelerle olan organik 

ilişkilerini bir kenara bırakıp sivil oluşumlar olarak hareket ettikleri takdirde katılım ve denetim açısından önemli bir 

potansiyel barındırdıklarını söylemek mümkündür. Bu savın daha geçerli kılınabilmesi için yapılacak daha geniş 

örneklemli çalışmaların fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

1980 sonrası dönemde küreselleşmenin meydana getirdiği değişim süreçlerine, kent yönetimleri de dahil 

olmuştur. Kent yönetimlerinin süreçlere dahil olması, katı ulusal sınırların ve hiyerarşinin ortadan 

kalkmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Merkezi yönetimlerin çeşitli yetki ve otoritelerinin yerel düzeyle 

paylaşılmasıyla kent yönetimleri yeniden şekillenmiştir. Ayrıca küreselleşmenin dolaylı etkilerinin yansıdığı 

yönetişim, genel olarak yönetim alanında hakim duruma gelmiştir. Yönetişimin kent yönetimlerinde de etkin 

hale gelmeye başlamasıyla katılımın ve yerel demokrasinin arttığı kent yönetimleri, “küresel için yerelde 

birliktelik” mottosu ile hareket etmeye başlayan yönetim modeli haline gelmiştir. 

Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası göç hareketlerinin hızlanması sonucu kentlerde birçok etnik unsur bir 

arada yaşamaya başlamıştır. Yerleşik yabancı olarak tanımlanan yabancı ülke vatandaşları, kentlere adapte 

olabilmek ve kent yönetimlerinde yer alabilmek adına çeşitli yapılanmalar içerisinde yer almaya başlamıştır. 

AB’ndeki yabancı vatandaşların kentlerdeki yönetim alanına dahil olabilmesi, “Yabancıların Yerel Düzeyde 

Kamusal Hayata Katılımına İlişkin Sözleşme” çerçevesinde oluşturulan danışma kurulu niteliğindeki 

meclislerle gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmaması sonucu, Türkiye’de ilk ve tek 

örneğini oluşturan, yerleşik yabancıların katılımıyla oluşturulmuş, danışma kurulu niteliğindeki Alanya 

Yabancılar Meclisi; temellerini gönüllülük esasına dayandırmaktadır. Çalışmamızda yerleşik yabancıların 

yerel düzeyde kamusal yaşama katılımlarının kent yönetimlerindeki etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında teorik ve genel bilgilendirmeler literatür üzerinden tarama yapılarak, 

çalışmanın uygulama kısmı ise mülakat yöntemiyle alan çalışması gerçekleştirilerek oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kent Yönetimi, Yerleşik Yabancı, Yabancılar Meclisi, Alanya. 

 

ABSTRACT 

City managements have also been involved in the process of changing that globalization has brought in the 
post-1980 period. The involvement of the city managements in the process has begun to take place with the 
rigid national borders and getting out of the way of hierarchy. City managements are reshaped by the sharing 
of various warrants and authorities of central managements at the local level. Moreover, governance, which is 
reflected by the indirect effects of globalization, has become dominant in the management field in general. As 
governance began to become effective in city managements, the participation of local managements and the 
rise of local democracy became a management model that have begun to move with the motto of "coexistence 
in the locality for the global". 

Many ethnic elements have begun to coexist in cities that have been accelerated by international migration 
movements under the influence of globalization. Citizens of foreign countries, who are defined as resident 
foreigners, have begun to take part in various structures in order to be able to adapt to cities and take part in 
city managements. To be able to involve in city management of foreign citizens in the US is carried out by 
the parliaments of the advisory committee that is formed under the "Convention on Foreigners' Participation 
in Public Life at the Local Level". The result of not to be party to an agreement, the first and only example in 
Turkey; Alanya Foreign Assembly is advisory board, which is formed with the participation of foreign 
residents that is based on volunteerism. The purpose of our work is to demonstrate the impacts of local 
residents' involvement in public life at the local level in city managements. Within the scope of the study, the 
theoretical and general informants were screened through the literature, and the application part of the study 
was formed by developing the field study with the interview method. 

Key Words: Globalization, City Management, Resident Foreigner, Foreigners Council, Alanya. 
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1. GİRİŞ 

1980 sonrası dönemde küreselleşmenin dünya üzerinde sosyokültürel, ekonomik, siyasal ve yönetsel alanlarda meydana 
getirdiği değişim süreçlerine kentler ve dolayısıyla kent yönetimleri de dahil olmaktadır. Kentlerin ve kent yönetimlerinin 

bu sürece dahil olması, ulus devletlerde merkezi yönetimlerin hakimiyetlerinin azalmaya başlaması ve katı ulusal sınırların, 

hiyerarşinin ortadan kalkması sonucunda gerçekleşmeye başlamıştır. Merkezi yönetimlerin çeşitli yetki ve otoritelerini 
yerelle paylaşmasıyla kent yönetimleri şekillenirken, kent yönetimlerinde küreselleşmenin de dolaylı yansımalarıyla 
yönetim alanına hakim hale gelen yönetişim anlayışının etkileri gözlenmektedir. Kent yönetimleri “küresel için yerelde 
birliktelik” mottosu ile hareket etmeye başlarken yönetişim anlayışıyla birlikte katılımın ve yerel demokrasinin arttığı yeni 
bir yönetim modeline şekillenmektedir. 

Kent yönetimlerinde meydana gelen değişimin sınırları ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve yasal 

düzenlemelerle şekillendirilmektedir. Bu alanda Avrupa Birliği ve onun bünyesinde bulunan birimler tarafından 

gerçekleştirilen yasal düzenlemeler önemli bir konumda yer almaktadır. Uluslararası düzenlemeler içerisinde yer alan 

“Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşme” yabancıların kent yönetimine katılımını ve 

kente uyumunu sağlayabilmeleri amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemedir. Düzenleme çerçevesinde yerleşik konumda 
bulunan yabancıların kent yönetimlerine katılımının ve kente uyumunun sağlanabilmesi adına çeşitli kurum ve kuruluşların 

oluşturulması gerektiği belirtilmektedir. Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşme, taraf 
olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin kendi bünyelerindeki yerleşik yabancıları, kent yönetimine dahil edebilmek adına 

danışma kurulu niteliğinde meclislerin oluşturulması fikrine yer vermektedir. Sözleşmeye taraf olan ülkelerde genellikle 

“Yabancılar Meclisi” adı ile meclisler oluşturmaktadır. 

Küreselleşmenin dünya üzerinde meydana getirdiği değişim sürecinden Türkiye’de etkilenmektedir. Ancak Avrupa Birliği 

ve çeşitli uluslararası kuruluşların oluşturdukları düzenlemelerin birçoğuna taraf olmamakla birlikte değişim sürecinde 

düzenlemelerin takipçisi görünmektedir. Takipçiliğin en büyük örneğini; Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama 

Katılmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olmamasına rağmen, ilk ve tek olarak Alanya’da kent yönetimlerine yabancıların 

katılımını sağlayabilmek adına, danışma kurulu niteliğindeki Yabancılar Meclisi’nin oluşturulması üzerinden 
göstermektedir.  

Bu çalışmada 1980 sonrası süreçte küreselleşmeyle birlikte kent yönetimlerinde meydana gelen değişimler, Alanya 
Yabancılar Meclisi örneği üzerinden aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca çalışmamızda kent yönetimlerinde meydana gelen 

değişim Yabancılar Meclisi örneği üzerinden incelemeye tabi tutulması, geniş perspektife sahip olan kentlerde ve kent 

yönetimlerine meydana gelen değişimin sınırlandırılmış bir alan üzerinden aktarılması planlanmaktadır. 

Çalışma sürecinde yapılan araştırmaların sonucunda; Türkiye’de Yabancılar Meclisi ve bu meclisin kent yönetimleri 
üzerindeki etkinin incelenmesi adına sınırlı sayıda çalışmanın bulunması, çalışmanın topluma ve araştırmacılara yapacağı 

katkı düşünüldüğünde çalışma daha fazla önem arz etmektedir. 

Çalışma kapsamında teorik ve genel bilgilendirmeler literatür üzerinden tarama yapılarak, aynı zamanda çalışmanın 

kapsamı içerisinde yer alan, kent yönetimlerinin düzenleyicisi ve uygulayıcısı konumunda bulunan resmi aktörlerin web 

sayfaları üzerinden ulaşılan ve derlenen veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmı ise kent 

yönetiminde yer alan ve Yabancılar Meclisi içerisindeki yetkililer ile mülakat yöntemiyle alan çalışması gerçekleştirilerek 

oluşturulmuştur.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Küreselleşme ve Kent Yönetimi İlişkisi 

2.1.1. Küreselleşme 

Küreselleşme tarih sahnesine çok eskilerde çıkmış olan küresel kelimesinden türemiştir. Özellikle 1980 sonrası süreçten 

başlayarak günümüze kadar hayatımız pek çok farklı alanında yer edinen küreselleşme, zaman–mekan mefhumunda 
oluşmuş olan sınırların ortadan kalktığı,  farklılıkların birada barındığı ve sürekli etkileşim içerisinde olduğu yapılar 

sunmaktadır. Etkileşim içerisinde olan yapılar sürekli bir değişim ve dönüşüme tabi olmaktadır. Bu çerçevede 

küreselleşmeyi anlatabilmek adına pek çok farklı tanım yapılmıştır. Zaman ve mekan kavramının anlamını büyük ölçüde 

yitirdiği bir süreci ifade eden küreselleşme; bireylerin, malların, hizmetlerin ve fikirlerin bir yerden başka bir yere hızla 

hareket edebildiği küresel bir alan olarak ifade edilmektedir (Şahin, 2015:387). Küreselleşmenin hızlı bir şekilde yayılım 

göstermesinde, derinlemesine etki uyandırmasında gelişen teknolojinin, iletişim ve haberleşme ağlarının ve küresel 

ölçekteki soyut ağsal yapılarla birlikte gelen yatay, esnek örgütlenmenin büyük etkisi görülmektedir.  Ayrıca küreselleşme 

kavramı bünyesinde sosyokültürel, ekonomik, siyasal ve yönetsel ögeler bulundurmaktadır (Özkul, 2013:123). 

Küreselleşmenin sosyokültürel açıdan içinde barındırdığı özellikler ulus aşırı şirketlerin artışının ve küresel malların ortaya 

çıkışının sonucunda, bilgi devrimi, uydu iletişimin yayılması, telekomünikasyon ağları, bilgi teknolojisi, internet ve küresel 
medya şirketleri aracılığı ile şekillenmiştir ve yayılım göstermiştir (Heywood, 2014:191). Ayrıca küreselleşme ile ulus 
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devlet modeli de sorgulanmaya başlanmış, tek etnikli, tek dilli, tek dinli, tek kültürlü bir ulus inşasının artık mümkün 

olmadığı anlaşılmıştır (Şahin, 2015:391). Çünkü küreselleşme sonucu kentler çeşitli göç hareketleri ile birlikte pek çok 

farklı milletten pek çok farklı etkenin bir arada bulunduğu alanlar olmaktadır. Artık sosyokültürel temeldeki bütün 

özellikler geniş bir etkileşim ağı içerisinde değişim ve dönüşüme uğramaktadır. Etkileşime dahil olan bu sosyokültürel 

özellikler yalnızca kendi temellerini değil aynı zaman bireyin yer aldığı ekonomik ve siyasal ögeleri de 

temellendirmektedir.  

Küreselleşmenin ekonomik özellikleri üzerinde bir değerlendirme yapıldığı zaman meydana getirdiği ve yayılım gösteren 

etkilerin para transferi üzerinden, ulus üstü ve ulus altı pek çok aktörün katılımı ile gerçekleştiği görülmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte dünya çapında ekonomi alanında uygulanmaya başlayan neo-liberal politikalar ile açık ekonomik 

sistemler ve liberal stratejiler yayılım göstermiştir. Ayrıca yalnızca ekonomik alanda görülmemiş çok boyutlu tezahürleri 

olmuştur (Özkul, 2013:133). Küreselleşme evvelinde ulus düzeyinde milli politikalarla sadece ulusal pazarlarda faaliyet 
gösterebilen ulus altı aktörler, küreselleşme ile birlikte uluslararası piyasalara açılma fırsatı elde etmiştir. Bu çerçevede 

uluslararası piyasalardaki düzeni himaye edebilmek adına, uluslararası etkileşimin odak noktasında yer alan ulus üstü 

kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu ulus üstü kuruluşlar genel olarak WTO (Dünya Ticaret Örgütü), IMF (Uluslar Arası Para 

Fonu), WB (Dünya Bankası), EU (Avrupa Birliği) ve NAFTA (Kuzey Amerikan Serbest Ticaret Antlaşması)  şeklinde 

sıralanabilmektedir. Bu noktada üzerinde durulması gereken konulardan birisi de ifade edilen ulus üstü siyasi ve ekonomik 

birliklerin, anlaşmaların ve uluslararası organizasyonların oluşmasının küreselleşme sürecinde ekonomik ve kültürel 

bağlantıların artmasına katkı sağlarken hükümetlerin ve ulus-devletlerin gücünün tek başına karar verilebilirliğinin 
azalmasına yol açtığıdır (Gelekçi, 2011:266). 

Küreselleşmenin siyasal temelde oluşmuş olan özellikleri diğer özelliklerine nazaran daha büyük öneme sahiptir. Çünkü 

küreselleşme ile birlikte başta insan hakları ile ilgili konular olmak üzere mutlak egemenlik anlayışının değişmeye 

başladığı görülmektedir (Şahin, 2015:387). Artık yerel yönetimler merkezi yönetimlerin çizdiği sınırlar dahilinde de olsa 

diğer ulusal ve ulus üstü yönetimlerle etkileşime açık sistemler haline gelerek değişim ve dönüşüme kolay adapte olabilen 

yönetim kademelerini oluşturmaktadır. Bu süreçte yerel üzerinde millerce uzaklıktaki kurumların ve olayların etkisi 

görülebilirken kurumların ve olayların etkisi küreselleşme sürecindeki çeşitliliklerden beslenmektedir (Aslanoğlu, 

2000:131). Bu anlamda ulus devletler çözülürken, yerelleşme adı altında kentleri de biçimlendirmektedir. Kentler de 
uluslararası yapıların içerisine ulus-devletin bir engeli olmadan doğrudan bağlanabilmektedir (Güneş, 2004:1). Yerel ve 
ulusal düzeyde meydana gelen ve bunlara bağlı olarak kentlerde meydana gelen değişimler göz önüne alındığında siyasal 

süreçler yerel, ulusal ve küresel olayların sürekli, karşılıklı etkileşmesi anlamında hem genişlemesini hem de derinleşmesini 

vurgulamaktadır (Heywood, 2014:190). 

Küreselleşme kentlerin sosyokültürel, ekonomik, siyasal ve yönetsel alanlarda etkileşime açık sistemler aracılığıyla yeniden 

şekillenmesi ve kent mekanlarının birçok farklılığı yapısında bulundurması sonucunda yönetim anlayışındaki yenilenme 

ihtiyacını açıklar bir nitelik kazanmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği özellikler kent yönetimlerinin yenilenme ihtiyacında 

kendini gösterir niteliktedir. Küreselleşme ile birlikte artık kent yönetimleri; tek bir faktörün yerini birden çok faktör aldığı, 

bireyin yönetim anlayışı içerisinde katılımcı olarak aktif konumda olduğu, teknolojik yeniliklerin hızla adapte olabildiği ve 
dikey, hiyerarşik örgütlenmelerin yerini yatay, esnek örgütlenmelerin aldığı etkileşime açık sistemler olarak değişim ve 

döşümü takip edebilen yapılar haline gelmektedir. 

2.1.2. Kent Yönetimi 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentler merkezi yönetim dışında, bireylerin ortak ihtiyaçlarına ve ortak 

sorunlarına çözüm türetebilmek adına genellikle sınırlı sevilerde ekonomik ve idari özerkliği olan kent yönetimlerine 

sahiptir. Kent yönetimi tanımları incelendiğinde kent (yerel) yönetimlerinin oluşma nedenlerini 3 faktör üzerinden 

sıralamak mümkündür (Delihasanoğlu, 2013:33-34): 

 İnsanların kurumsal mal, hizmet üretebilme ve tüketebilme özgürlüğüne olanak vermesi  

 Daha pratik şekilde hizmetlerin yerel ekonomiye ve hizmetlere uygunluğunun sağlanması 

 Demokrasinin etkin bir şekilde katılımı arttırarak yayılabilmesi 

Genel olarak bu faktörlerin etkisi ile meydana gelmiş bulunan kent yönetimleri uzun yıllar boyunca merkezi yönetimler 

karşısında varlığını korumuştur. Şüphesiz kent yönetimlerinin merkez karşısında varlığını koruyabilmelerinde en büyük 

etken vatandaşların bitmek bilmeyen ihtiyaçları ve sorunlara en pratik ve en doğru yoldan çözüm bulunması isteği olarak 

görülmektedir. Kentlerdeki ortak sayılabilecek ve vatandaşların bitmek bilmeyen bu ihtiyaçlarının başında bireylerin 

sağlıklı, güvenli, ekonomik bakımdan gelişmiş, altyapı yeterliliğine sahip, yüksek nitelikte yönetim organizasyonuna sahip 

olmaları gelmektedir (Oktay, 2016:50). 

Yüksek nitelikli yönetim organizasyonları içerisinde kent yönetimlerine örnek sunulacak olursa öncelikle kent 

yönetimlerinin federal ve üniter devletlerde nasıl konumlandığı üzerinde durulması gerekmektedir. Federal devletlerde kent 

yönetimleri genellikle eyaletler ve bölgeler bazında kümelenerek merkezi yönetimin katı hiyerarşisinden uzak yasal ve 
ekonomik anlamda üniter devletteki kent yönetimlerinden daha da ayrıcalıklı, özerk komunda bulunmaktadır. Üniter 

devlerdeki kent yönetimleri ise genellikle merkezin katı hiyerarşisi altında konumlanmaktadır. Ancak küreselleşme ile 

birlikte ulus devletlerin sınırlarının ortadan kalkması üniter devletlerdeki katı merkezi hiyerarşinin yumuşadığını 
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göstermektedir. Artık üniter devletler içerisindeki tek etnikli, tek dinli, tek dilli yaşamlar ütopik olarak kalmaktadır. Çünkü 

küreselleşme ile birlikte teknoloji, iletişim ve haberleşme ağları hızla gelişmiştir. Bunun sonucunda da uluslararası göç 

hareketleri hızlanmış ve kent yönetimlerinde değişikliklerin oluşması ihtiyacını doğurmuştur.  İhtiyaçlar çerçevesinde 
üniter ve federal devletlerdeki kent yönetimleri değişmeye başlamıştır. Geçmişte üzerinde katı hiyerarşiyi barındıran 

kentler artık esnek örgütlenmelere sahne olmaktadır. 

Kent yönetimlerinin üniter ve federal devletlerde nasıl şekillendiğinin aktarılamasın ardından kent yönetimlerinin oluşma 

türleri üzerinde durmakta fayda vardır. Kent yönetimleri kimi zaman atama ile gelen yöneticilerin yönetiminde kimi zaman 

ise halkın isteği üzerine seçimle göreve gelen yöneticilerin yönetiminde bazen genel amaçlı bazen de özel amaçlı olarak 

kurulmaktadır (Özer ve Akçakaya, 2014:9-10). Genel amaç olarak bulunulan yörenin genel nitelikteki yerel hizmetler ön 

plana çıkarken, özel amaç olarak ise sağlık, eğitim gibi özel nitelikteki hizmetler ön plana çıkmaktadır.  

Genel anlamda yukarıda çizilen çerçevede oluşan kent yönetimleri yürütme, karar ve danışma organlarından oluşmaktadır. 
Yürütme organları atanmış, genellikle de seçilmiş yöneticilerden ve yönetim kademelerinin çeşitli meclislerinden oluşurken 

karar ve danışma organları da yönetim kademelerinin seçilerek ya da atanarak şekillendirilmiş meclislerinden oluşmaktadır. 

Ancak unutulmamalıdır ki küreselleşme ile birlikte yürütme, karar ve danışma organları bireylerin, sivil toplum aktörlerinin 

açık etkisi altına girmiştir. Bireyler ve sivil toplum aktörleri ile oluşan etkileşim aracılığıyla kent yönetimlerinin açık 

sistemeler haline gelmesi ve kent yönetimlerinin geniş bir çerçevede oluşması daha hızlı ve yaygın bir şekilde 

gerçekleşmektedir. 

2.3. Yerleşik Yabancı Kavramı ve Yabancılar Meclisi 

Küreselleşmenin etkisi sonucunda uluslararası göç hareketlerinin hızlanması ile artık kentlerde birden çok etnik unsur, 

çeşitli ülke vatandaşları bir arada yaşamaktadır. Yerleşik yabancı kavramı küreselleşmenin oluşturduğu etki sonucunda 

kentte meyana gelen değişim üzerinden tanımlanma ihtiyacı hissedilmiştir. Yerleşik yabancı kavramı ilk ifadelerini 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşmesi içerisinde bulmuştur. Yabancıların Yerel 

Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşmesinin 2.maddesinde “yerleşik yabancı” terimi, devletin uyruğu 

olmayan ve bu devletin topraklarında yasal olarak ikamet eden kişi olarak tanımlanırken, aynı sözleşmede yerleşik 

yabancıların yerel topluluk yaşamına ve refahının gelişmesine aktif katılımını ve özellikle yerel kamu işlerine katılma 

imkanlarını artırmak yoluyla onların yerele entegrasyonunu artırmak gerektiği düşüncesine yer verilmektedir 
(http://kisi.deu.edu.tr/yakup.ozkaya/, e.t: 27.11.2017). 

Uluslararası alanlarda yerleşik yabancıların kamusal hayata entegrasyonu üzerine oluşturulan yasal düzenlemelerde, 

yerleşik yabancıların katılımı için kentlerde danışma kurulu niteliğinde meclisler oluşturulması gerektiği belirtilmektedir. 
Oluşturulması planlanan meclisler, genel olarak Yabancılar Meclisi adı altında şekil bulmaktadır. Yabancılar meclisi 

adındaki bu danışma kurulları, yerleşik yabancıların kente aidiyeti oluşturma ve pekiştirme, ayrıca yerel demokrasinin 

standartlarını yükseltme aracı olarak oluşturulan ve yabancıların yerelde karar alma sürecine aktif katılımı sağlayan 

kuruluşlar olarak ifade edilmektedir (Daoudov, 2015:57). 

Küreselleşmeyle birlikte yerleşik yabancıların kent yönetimine dahil edilebilmesi için uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 

çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ve genel anlamda Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama 

Katılmasına İlişkin Sözleşmesinin temel alındığı bir perspektifte hayatımıza giren yerleşik yabancı kavramı ve Yabancılar 

Meclisi gibi kurullar kent yönetimlerinde ve yönetim anlayışında değişiklikler getirmiştir. Kent yönetimine katılımcılığın, 

yerel demokrasinin artmasında kentlere yeni bir dinamizm katmıştır. Ayrıca oluşturulan meclisler kentlerin şekillenmesinde 

ve kentlerin ulusal, uluslararası alanlarda tanınırlığının artmasında önemli etkiler oluşturmaktadır. Tüm bu belirtilenler 

değerlendirildiğinde yerleşik yabancılar ve dolayısıyla Yabancılar Meclisi küreselleşmeyle şekillenen kent yönetimlerinde 

önemli bir noktada konumlanmaktadır. 

 

3. DÜNYADA KÜRESELLEŞME VE KENT YÖNETİMLERİ 

3.1. Dünyada Küreselleşmenin Kent Yönetimlerinde Meydana Getirdiği Değişim 

Dünya 1980 sonrası süreçte küreselleşme ile birlikte büyük bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Bu değişim ve 
dönüşüm ekonomik, teknolojik, sosyokültürel, siyasi ve yönetsel alanlarda varlığını hissettirmektedir. Küreselleşmenin 

getirdikleri ile birlikte dünyada teknolojinin gelişimi, iletişim ve haberleşme imkanlarının yaygınlaşması artık bireylerin, 

düşüncelerin ve ideallerin belirli sınırlarla kısıtlı kalamadığını, bu şekillenmeyle birlikte ulus devletlerin çözülmeye 
başladığını göstermektedir.  

Ulus devletlerin artık kapalı sistemlerle tek başlarına var olamayacaklarını anlamalarıyla yetki ve otoritelerini yerel ve ulus 
üstü kuruluşlarla paylaşarak açık sistem yönetim anlayışının hakim hale geldiği görülmektedir. Bu çerçevede kentler de 

ulus devletlerden bağımsız bir şekilde ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlarla etkileşim içerisine girerek yeni yönetim 

organizasyonları içerisinde yer edinmektedir. Ulus devletlerin ve dolayısıyla kentlerin etkileşime dayanan değişim ve 

dönüşüm içerisinde açık sistemler haline gelmesi ulus devlet içerinde yer alan yönetim anlayışındaki değişimi 
yansıtmaktadır. Hızla değişen ve dönüşüme uğrayan ekonomik, teknolojik, sosyokültürel, siyasal ve yönetsel alanlar 
karşısında kent yönetimleri hizmet kalitesini korumak ve daha ileriye taşımak için yeniden organize olmaya, kentsel 
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problemlere yeni yönetim organizasyonları ile çözüm arayışı içine girmeye başlamıştır (Oktay, 2016:50).  Bu çözüm arayışı 

içerisinde meydana gelen değişim aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Merkezi yönetimler artık adem-i merkezi yönetimlerle yetki paylaşımına giderek, yönetim kademelerinde birden 

çok aktör karar alma ve uygulama süreçlerinde birlikte yer almaya başlamıştır. 

 Katı, dikey, hiyerarşik örgütlenmeler yerini yumuşak, yatay, esnek örgütlenmeler almıştır. 

 Hizmetler tek bir merkezden değil ihtiyaca uygun olarak pratik bir şekilde hizmete en yakın birim tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

 Yönetim içerisindeki plebisit demokrasi anlayışı yerini katılımcı demokrasiye bırakmıştır. 

 Kapalı ekonomik sistemler açık piyasaya dayalı rekabet anlayışı ile şekillenmeye başlamıştır. 

Yönetim anlayışında meydana gelen değişimler üzerinde bir değerlendirme yapmak gerekirse; küreselleşme ile birlikte ulus 

devletlerin merkeziyetçi gücünün zayıflaması yerel düzeyde kentlerin de artık dünya üzerindeki diğer kentlerle daha aktif 

bir şekilde etkileşime girebilmesini, kentlere açık sistem yönetim anlayışının hakim olduğunu göstermektedir. Önceden 

merkezin tekelinde olan bir takım yetkiler artık yerel düzeyde birey temelinde şekillenmektedir. Ulus devletin 

merkeziyetçiliğinin hakim olduğu dönemlerde merkezi yönetimler kendi başına ve adına bir güç merkezi olarak 

görülmektedir. Bu noktada yerel yönetimler merkezin kararlarını bildirme gibi pasif görevleri üstlenmekteyken artık 

küreselleşme ile birlikte ulus devletlerin yerel üzerindeki etkisi zayıflamıştır ve güç alanları bireyin üretim ve tüketim 

içerisinde aktif olduğu yerel alanlara kaymıştır.  

Yerel düzeydeki yönetim anlayışında halkın bağımlı değişken, yöneticilerin bağımsız değişken olduğu yapılar yerini her iki 

tarafında etkileşim içinde olduğu alanlara bırakmıştır (Şengül, 2001:46-47). Katılımcılığın arttığı ve serbest piyasaların 

hakim konuma gelerek yarışabilirliği arttırdığı net bir şekilde görülmektedir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde kent 
yönetimi üzerine yapılan çalışmalarda kent yönetimlerinde meydana gelen değişim, yönetim alanına hakim konuma gelmiş 

bulunan yönetişim kavramı ile açıklanmaktadır. Yönetişim kavramı kentte yer alan tüm aktörlerin yönetim alanında hem 

üretici hem tüketici konumda olduğunu göstermektedir. Yönetişim kavramı merkezi yönetimlerin yetki ve otoritesini sivil 

toplumla paylaştığı, devlet otoritesi ve yaptırımlarına dayanmayan, çoğulcu yönetim biçimlerinin ve aktörlerinin 

etkileşimiyle katılımcı bir yeni dönemde şekillenen yönetimin olduğu alan olarak tanımlanmaktadır (Özer ve Akçakaya, 

2014:283). Kısaca yönetişimin hakim olduğu yeni dönem vatandaşına aldığı kararları tebliğ eden bir yönetim anlayışının 

terk edildiği, katılım kanallarının çeşitlendiği bir dönem olarak nitelendirilmektedir (Şahin, 2015:405).    

Kent yönetimleri geçmişten günümüze birden çok faktörün etkisi altında şekillenmiştir. Son dönemde küreselleşmenin de 

etkisiyle sınırların belirsizleşmesi, kent yönetimlerine ulus devlet baskısından kurtularak ulus altı ve uluslararası 

kuruluşlarla etkileşime girebildiği açık sistem yönetim anlayışlarının hakim olmaya başladığını göstermektedir. Yeni 
yönetim anlayışı; yönetişim kavramı çerçevesinde vatandaşların ortak ihtiyaçları ve ortak sorunlara çözüm arayışlarıyla 

yönetilen kısımda yer alan bütün aktörlerin artık yönetim alanlarında aktif konumda yer aldığı, katılımın ve karşılıklı 

etkileşimin açık olduğu bir hal almıştır. 

Kent yönetimlerinde meydana gelen değişim ve dönüşümün farklı bir ihtiyacı daha doğurmuştur. Bu ihtiyaç 

küreselleşmenin etkisi sonucu insanların bir yerden bir yere daha hızlı ve kolay bir şekilde meydana getirdikleri göç 

hareketleri ile şekillenmiştir. Artık kentler tek milletten insanları değil birden çok milletten insanın barındığı alanlar 

olmuştur. Zamanla farklı milletten olan aynı kentte bulunan insanlar bulundukları kentlerde yönetime katılma ihtiyacı 

hissetmiştir. Kent yönetimi alanında yapılan çeşitli düzenlemelerle bu insanların da yönetime katılımı sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

Kent yönetimi üzerine hazırlanan yasal düzenlemeler, yabancıların kent yönetimine katılım isteği ile birlikte 

düzenlenmiştir. Yasal düzenlemelere ağırlıklı olmak üzere bir sonraki başlık altında yer verilmiştir. 

3.2. Dünyada Kent Yönetimlerinde Meydana Gelen Değişimlerin Yasal Çerçevesi 

Küreselleşme ile birlikte kent yönetimlerinin özellikle yönetişim çerçevesinde girdiği değişim ve dönüşüm süreçlerinin 

etkin olarak gerçekleştirilebilmesi adına uluslararası ve ulus üstü bir takım kurum ve kuruluş tarafından yasal düzenlemeler 

yapılmaktadır. Bu uluslararası ve ulus üstü kurum ve kuruluşların en önemlileri Avrupa Birliği bünyesinde yer almaktadır. 

Avrupa Birliği bünyesinde yer alan bu kurum ve kuruluşların oluşturduğu yasal düzenlemelere çalışmanın bu bölümünde 

yer verilmektedir. Ancak hem çalışmayı daha anlaşılır kılmak hem de çalışmanın odak noktasını kaçırmamak adına bu 

bölümde anlatım, dünyada Yabancılar Meclisi’nin oluşumu için hazırlanmış yasal düzenlemeler üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Dünyada kent yönetimlerinde meydana gelen değişimlerin yansıtılabilmesi için bu çerçevede uluslararası alanda yer verilen 

ve dünyanın genelinde etkileri görülen yasal düzenlemeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Keleş ve Mengi, 2013:5-6): 

 Avrupa Kentsel Şartı 

 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

 Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi 
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 Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı 

 Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi 

 Avrupa Bölge ve Azınlık Dilleri Şartı 

 Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşme 

3.2.1.Avrupa Kentsel Şartı 

Avrupa Kentsel Şartı 1992 yılında kabul edilmiş ve 2008 yılında Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi olarak yeniden 

biçimlendirilmiştir. Bu şartta halka ve kent yönetimlerine yönelik olarak geliştirilerek kentlerdeki yaşamın daha da 

iyileştirilmesi amacı ile dört temel konu üzerinde şekillenmiştir. Bu konular aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Baş, 

2017:9): 

 Fiziksel, kentsel çevrenin iyileştirilmesi 

 Mevcut konut stokunun iyileştirilmesi 

 Yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması 

 Toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi 

Yukarıdaki sıralamadan da anlaşılacağı üzere Avrupa Kentsel Şartı halkın yaşayacağı coğrafi çevrenin yaşanılabilir bir 

yapıda geliştirilmesi, halkın sosyal ve kültürel yaşama etkin bir şekilde katılabilmeleri, kentin kalkınabilmesi ve kentte 

bulunan halkların kent yönetimlerine aktif bir şekilde katılabilmesi adına kent yönetimlerine büyük sorumluluklar 

yüklemektedir. 

3.2.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 1985 yılında Strasburg’da düzenlenmiştir. Kent yönetimlerinin değişiminde ve 
gelişiminde çok önemli görülmektedir. Çünkü Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile demokrasinin gelişmesinde ve 

yönetimde etkinlik sağlanmasında temel bir konumda bulunan kent yönetimlerinin haklarının korunabilmesi için bir 

güvence oluşturulmuştur. Şartı onaylamış olan devletlerin kent yönetimlerinde siyasal, yönetsel ve mali yönlerden özerkliği 

güvence altına almaya zorlayıcı birtakım kurallar getirilmiştir (Keleş ve Mengi, 2013:77). Bu kurallar şartı onaylamış 

ülkelerin ulusal mevzuatları aracılığı ile veya ülkelerin anayasaları güvence altına alınması gerektiği şartın genelinde 
belirtilmektedir.   

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile birlikte kent yönetimlerinin merkezi yönetimlerin dışında adem-i merkeziyetçi 

bir anlayışla şekillendiği görülmektedir. Bu şartta yer alan maddeler incelendiğinde hizmetlerin ihtiyaca en yakın birimler 

tarafından gerçekleşmesi gerektiği, yerel düzeylerde katılımcılığın arttırılması ile birlikte demokrasinin geliştirilmesi ve 
yayılması gerektiği dolayısıyla kent yönetimlerinin bu çerçevede yeniden şekillenesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca kent 

yönetimlerinin düzenlemesi yapılırken veya her hangi bir değişiklik planlandığı zamanlarda kent yönetimlerine katılan 

yerel aktörlerin görüş ve fikirlerinin alınması gerektiği ve düzenlemelerin, değişikliklerin bu aktörler aracılığı ile 

gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Kent yönetimlerinde değişimleri ve dönüşümleri hedefleyen bu şarta Türkiye taraf olmakla birlikte birçok maddesine 

çekinceme koymuştur. Bu şartların Türkiye’deki uygulanabilirliği ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ayrı bir tartışma 

konusunu oluşturmaktadır. 

3.2.3. Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi 

Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Birliği tarafından 

1980 yılında oluşturulmuştur. Bu sözleşmenin oluşturulmasındaki temel amaç yerel düzeydeki topluluklar ve kent 
yönetimlerinin ulusal ve uluslararası alanda diğer topluluk ve kent yönetimleri ile ortak amaçlar ve benzer sorunlara çözüm 

geliştirmek için işbirliği içine girebilmelerine imkan sağlamaktır. Bu sözleşme ile artık kentler ve kent yönetimleri 

birbirlerini sosyokültürel, ekonomik siyasal ve yönetsel anlamda etkileyebilmektedir. Kent yönetimlerinin yeniden dizayn 
edilmesinde kentlerin bu ve bunun gibi sözleşmeler aracılığıyla ve küreselleşmenin de etkisiyle etkileşime açık sistemler 

haline gelmesi önemli bir nokta oluşturulmaktadır. Bu sözleşme dahilinde oluşturulmuş sınır ötesi işbirliklerine en güzel 

örneği kardeş şehir uygulamaları oluşturmaktadır. Bu uygulamalar vasıtası ile etkileşime giren kentler, uygulamaları etkin 

bir şekilde geliştirebildikleri zaman kent yönetimlerinde etkin bir değişiklik olduğu gözlemlenebilmektedir. 

Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi, Türkiye tarafından 1998 

yılında imzalanmıştır ancak 2000 yılında onaylanmış olan 4571 sayılı Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında 

Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Kanun ile 10.05.2000 tarih ve 24045 (mükerrer)  sayılı 

resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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3.2.4. Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı 

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı, 1992 yılında kabul edilmiş ve 2002-2003 yıllarında 

revize edilerek geliştirilmiştir. Amaç olarak gençlerin yaşadıkları kentlerde ve bölgelerdeki kent yaşamına ilişin her türlü 

toplumsal katılım fırsatlarından yararlanmaları ve demokratik yaşamın geliştirilmesinde önemli roller üstlenmeleri için 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını belirlemiştir (Keleş ve Mengi, 2013:95). Bu şart gençlerin kent 
yönetiminde aktif olarak katıldığı ve gerekirse çeşitli örgütsel kuruluşlarla oluşturulan yeni yönetim kademeleri ile işlerlik 
kazandığı imkanlar sunmaktadır. Kent yönetimleri de gençlerin katılımı ile daha dinamik yönetim anlayışının hakim 

olduğu, katılımın dolayısıyla demokrasinin yaygınlaştığı, değişim ve dönüşüme hızla adapte olabilen yapılar 

oluşturmaktadır. 

3.2.5.Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi 

Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi, ulusal sınırlar içerisindeki azınlık haklarının korunması adına 

uluslararası kuruluşlar vasıtası ile oluşturulmuş sözleşmeler arasında yer almaktadır. Kendisine amaç olarak ulusal 

azınlıkların ve azınlıklar içerisinde yer alan aktörlerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını belirlenerek 1995’te kabul 

edilmiş ve 1998’de yürürlüğe girmiştir. Ancak bu noktada yapılan düzenlemeler ulusal sınırlar içerisinde değişikliklere 

sebebiyet verebileceği kanısı ile hassas niteliklerle şekillendirilmeye çalışılmıştır (Keleş ve Mengi, 2013:87-88). Yapılan 

düzenlemeler toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygı gösterilerek oluşturulmuştur. Sözleşme çerçevesinde 

yapılan düzenlemeler hiç şüphesiz kent yönetimlerinin şekillenmesinde de etki etmiştir. Bu düzenlemeye devlet yapısı ve 

geleneği düşünüldüğünde Türkiye’nin taraf olmadığı görülmektedir. 

3.2.6. Avrupa Bölge ve Azınlık Dilleri Şartı 

Avrupa Bölge ve Azınlık Dilleri Şartı, dünya üzerinde ulusal sınırlar içerisinde azınlıkların unutulmaya yüz tutmuş 

dillerinin korunması, kamusal ve özel alanda kullanım hakkı tanınması amacıyla 1992 yılında kabul edilmiş ve 1998 

yılında yürürlüğe girmiştir (Keleş ve Mengi, 2013:88-89). Kent yönetimlerin de yapılan değişimlerde bu konu üzerinde de 

değişimin söz konusu olması gerektiği vurgulanmaktadır. Türkiye tıpkı Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve 

sözleşmesinde olduğu gibi bu şarta da taraf değildir.  

3.2.7. Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşme 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşme, çalışmamızın asıl konusunu oluşturan ve kent 

yönetimlerinde yabancılarında katılımının sağlanması adına çeşitli dernek, vakıf, sendika ve meclislerin kurulması için 

uluslararası düzeyde, Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulmuş bir sözleşmedir. Bu sözleşme çalışmamızın önemli 

dayanaklarını oluşturması sebebi ile daha önceki başlıklarda yer alan ve kent yönetimlerinde değişime sebep olan 

uluslararası düzenlemelere nazaran daha derinlemesine aktarılmaya çalışılmaktadır. 

Temel insan haklarına dayalı olarak, ekonomik, sosyal gelişmeyi göz önünde bulundurarak, yabancıların yereldeki 
vatandaşların sahip olduğu haklara sahip olmalarını ve bu yolla yabancıların yerel topluluklarla bütünleşmesini sağlamak 
amacıyla 1992 yılında imzalanan sözleşme 3 bölüm, 19 maddeden oluşmaktadır (http://www.migm.gov.tr/avrupa-konseyi, 
e.t: 27.11.2017). Sözleşmenin ilk bölümde ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlükleri üzerinden, yerleşik yabancılarında 
özgürlüklerden yararlanması gerektiğinden bahsederken sözleşmenin ikinci bölümünde çalışmamızın da odak noktasında 

yer alan yerleşik yabancıların yerel düzeyde temsil edebilmesi adına danışma organlarının kurulması gerektiği yönünden 

bahseden maddeler yer almaktadır. Sözleşmenin son bölümde de yerleşik yabancıların yerel yönetim seçimlerinde seçme 

ve seçilme hakkını kullanabilmeleri üzere düzenlenmiş maddeler yer almaktadır (http://kisi.deu.edu.tr/yakup.ozkaya/, e.t: 
27.11.2017). 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşme ile yerleşik yabancıların bulunduğu kent 

yönetimleri, yerleşik yabancıların da ülkenin kendi vatandaşlarıymış gibi çeşitli hak ve özgürlüklerden yararlanması 

gerektiği yönünde düzenlemelere yer verilerek değişime uğramaktadır. Kent yönetimlerindeki değişimle birlikte yerleşik 

yabancılar kendi istekleriyle kent yönetimlerine katılabilmek ve kent yönetimi ile sürekli iletişim halinde kalabilmek adına 

dernek, sendika, vakıf ve meclisler şeklinde örgütlenmektedir. Yabancıların bu şekillerde örgütlenmesinde değişime 

uğramış kent yönetimlerinin etkisi görmezden gelinememektedir. Sözleşme çerçevesinde sözleşmeyi imzalayan ülkelerin 

kent yönetimlerinde yabancılarında katılımının sağlanabilmesi adına Yabancılar Meclisi oluşturulmuştur. Oluşturulan 

meclis kent yönetimlerinde genel olarak danışma organı olarak yer almaktadır. Bir danışma organı olarak kurulmuş olan 

meclislerin üyeleri çeşitli milletlerden vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu kolektif meclisler kent yönetimlerinde etkin 

konumda olarak hem kendi haklarını savunmakta hem de kentlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye yabancıların kamusal yaşama katılımına ilişkin olan Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan bu sözleşmeye taraf 

değildir. Ancak ülkenin bazı bölgelerinde bu anlaşanın çizdiği sınırlar ile örtüşen niteliklere sahip olarak oluşturulmuş 

dernek, sendika gibi kurum ve kuruluşları görmek mümkündür. 
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3.3. Dünyadan Yabancılar Meclisi Uygulaması Örneği: Frankfurt Yabancılar Meclisi (KAV) 

Dünyada küreselleşmenin de etkisi ile oluşturulan yasal düzenlemeler çerçevesinde kentlerde danışma kurulu niteliğinde 

meclisler oluşturularak yerleşik yabancı vatandaşların kent yönetimine katılımı sağlanmaktadır. Frankfurt’ta yer alan 

Yabancılar Meclisi de danışma kurulu niteliğindeki bu meclislere örnek teşkil etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde 

dünyadan Yabancılar Meclisi’ne Frankfurt Yabancılar Meclisi’nin örnek seçilmesi; Alanya’da yerleşik olarak yaşayan 

yabancıların büyük bir kısmının Alman uyruklu olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Alanya’da oluşturulan meclis, 

2004 yılında dönemin belediye başkanının Kardeş şehir uygulamaları çerçevesinde Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret 

üzerine böyle bir meclisin oluşturulması fikrinin şekillenmesi düşüncesinin ortaya çıkması sonucu, çalışmaya sağlam bir 

dayanak oluşturmak adına seçilmiştir.  

Danışma kurulu niteliğindeki Frankfurt Yabancılar Meclisi Frankfurt am Main şehrinin yabancı nüfusunun en az 3 en fazla 
37 üyesinden oluşurken, üyeler arasında yabancı uyruklu vatandaşların yanında çeşitli dernek, vakıf, sendika üyeleri ve 

milletvekilleri yer alabilmektedir1. Yabancılar Meclisi üyeleri genel olarak yabancılar tarafından, beş yıllık ücretsiz, eşit, 

gizli ve doğrudan seçimlerden seçilirken seçim prosedürü Hessen Belediye Seçim Yasası tarafından düzenlenmektedir. 
Yasa çerçevesinde belli bir süredir kentte yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabilmektedir2. Yabancılar 

Meclisi’nin başkanı seçimden sonraki ilk hafta içerisinde yapılan toplantıda meclis üyeleri arasından seçilmektedir
3. 

Alanya’daki Yabancılar Meclisi gibi danışma kurulu niteliğinde olan ve yerleşik yabancıların sorunlarına çözün 

getirebilmek, yerli ve yabancı sakinlerinin birlikteliğini geliştirerek sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yaşamda yabancı 

sakinlerinin katılımını teşvik etmek amacıyla kurulan Frankfurt Yabancılar Meclisi, ulusal ve uluslararası düzenlemeler 

çerçevesinde yasal dayanaklar üzerine kurulmuş bir meclistir. Meclise katılım kent genelinde yabancı vatandaşlarca yapılan 

ciddi bir seçim sonucunda belirlenmektedir. Ayrıca Frankfurt Yabancılar Meclisi faaliyetlerini her ay düzenli olarak 

gerçekleştirdikleri olağan toplantılarında planlamaktadır. Toplantılarda çeşitli konularla ilgili tavsiye kararlar 

almaktadırlar
4. 

Frankfurt Yabancılar Meclisi incelendiğinde çalışmanın ileriki bölümünde aktarılacak olan Alanya Yabancılar 

Meclisi’nden pek çok farklılıkları barındırdığı görülmektedir. Frankfurt Yabancılar Meclisi üzerinden bir değerlendirme 

yapılarak, uluslararası kuruluşlara ve onların çıkardığı düzenlemelere taraf olan ülkelerdeki yerleşik yabancılar için 

oluşturulmuş düzenlemelerin ve kuruluşların da Frankfurt Yabancılar Meclisi’nin benzer niteliklerde oluştuğu yargısını 

çıkarmak mümkün görünmektedir. 

 

4.TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞME VE KENT YÖNETİMİ 

4.1. Türkiye’de Küreselleşme ve Kent Yönetimlerinde Meydana Gelen Değişim 

1980 sonrasında dünyaya hakim olan küreselleşme hareketleri Türkiye’de de yansımalarını bulmaktadır. Bu dönemde 

geliştirilen neo-liberal politikalarla siyasal, ekonomik ve yönetsel sistemler dışarıya karşı olan katı kapalı yapılarından 

kurtularak sürekli değişim ve dönüşüme tabi olan etkileşime açık sitemler haline gelmeye başlamıştır. Türkiye’de 

yaşadığımız değişim en belirgin örneklerini yerelle küresel olanın karşılaştığı noktada, kentlerde kent yönetimlerinde 
gerçekleştiği görülebilmektedir (Ökmen ve Parlak, 2008:241). Türkiye’de kentlerin de açık sistemler haline gelmesinde 

etkili olan küreselleşme hareketleri Avrupa Birliği programına uyum kapsamında uygulanmaya çalışılan politikalarla da 
desteklenmektedir.  

Avrupa Birliği Politikaları ile takip edilen süreçte Türkiye’de de artık merkezi yönetimlerin yetki ve otoritelerini yerel 

yönetimlerle paylaşmaya başladığı görülmektedir. Ancak merkezi yönetimler tarafından yetkilerin ve otoritenin yerelle 

paylaşılması bizlerde merkezi yönetimin devlete, yerel yönetimin topluma ait olduğu düşüncesini değil, merkezi ve yerel 
yönetimleri bir bütün olarak toplumun oluşturduğu ve yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğu düşüncesini 

oluşturması gerekmektedir (Güler, 2013:15). Bu düşünceler ve küreselleşmenin etkileriyle şekillenen kentler ve kent 

yönetimlerinin aktörleri sadece ulus devlet ve yerel yönetimler olarak açıklanamamaktadır. Türkiye’de de kent yönetimleri 

artık sadece ulus devletin iç dinamikleri tarafından değil, aynı zamanda giderek artan biçimde uluslararası dinamiklerin ve 

siyasal dengelerin de yapılarıyla şekillenmektedir (Şengül, 2001:96). 

Türkiye’de değişime uğrayan kent yönetimleri küreselleşmenin de etkisi ile dünyada modern batı kentleri olarak 

nitelendirilen kentlerin özelliklerine sahip olabilmek adına sürekli değişim dönüşüm içerisine girmişlerdir. Süreç içerisinde 

kentlerin farklı kimlikleri, ruhu ve estetiğinin o kentte yaşayan vatandaşların kent yönetimlerine aktif olarak katılımı ile 

korunması gerektiği düşüncesi kent yönetimlerinin bu yönde şekillenmesine sebebiyet vermektedir (Ökmen ve Parlak, 

2008:244). Kent yönetimleri birden çok aktörün aktif katılımına sahne olarak demokrasinin beşiği konumunda ve hizmetin 

ihtiyaca en yakın birimler tarafından gerçekleştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Küreselleşme ile birlikte değişime uğrayan 

                                                           
1   Bkz. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2896&_ffmpar[_id_inhalt]=176450 (Erişim Tarihi: 28.11.2017). 
2   Bkz. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2896&_ffmpar[_id_inhalt]=176449 (Erişim Tarihi: 28.11.2017). 
3   Bkz. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2896&_ffmpar[_id_inhalt]=176453 (Erişim Tarihi: 28.11.2017). 
4   Bkz. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2896&_ffmpar[_id_inhalt]=176449 (Erişim Tarihi: 28.11.2017). 
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kent yönetimlerini sadece demokratikleşme ve hizmette yerellik üzerine anlatmak konunun eksik kalmasına yol açmaktadır. 
Çünkü kent yönetimlerindeki değişim kent yönetimlerinin yerel tarafından yerine getirileceğini belirtirken dışarıdan 

gelecek olan yatırımların kent çekilebilmesi küresel düzeyde amaçlar gütmektedir. Artık yerel sadece halk için değil 

küresel için düşüncesi ile kent yönetimleri yarışan yerellikler üzerine meydana gelen rekabette, yarışı “küresel düşünüp 

yerel yaşamak” mottosu ile yürütmektedir (Güler, 2013:12). 

Türkiye’de küreselleşme ile değişime uğramış olan kentlerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kentlerin 
dolayısıyla kent yönetimlerinin yönetişim kavramını bünyesinde barındırdığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu noktada 
kent yönetimlerinin değişiminde yönetim kavramının yerini yönetişim kavramının almasını ikisinin arasındaki ayrım ortaya 

konularak açıklamakta fayda görülmektedir. Üniter devlet yapısına sahip olan Türkiye’de yönetim kavramı değişime 

uğramadan önce devlet aygıtı üzerinden yerine getirilirken değişim sonrasında yönetimde sadece devlet değil, devletin 

dışında tanımlanan piyasa ve sivil toplum alanında faaliyet gösteren örgütler de yer almaktadır (Şengül, 2001:112). 

Türkiye’de güncel olarak kent yönetimleri merkezin taşra uzantıları olarak il ve ilçe yönetimi, yerel yönetim birimleri 

olarak da il özel idaresi, belediye ve köy yönetimleri şeklinde ayrılmaktadır. Ayrıca bunların dışında ve bunlar yardımcı 

olabilmek adına çeşitli sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır. Tüm bu örgütlenme şeması içerisinde yer alan aktörler 

yürütme, karar ve danışma organları olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca yerel halkın kent yönetimlerine aktif bir şekilde 

katılımlarının sağlanabilmesi adına kent konseyleri gibi çeşitli meclisler oluşturulmuştur. Kent konseyleri dışında halkın 

kendilerinin oluşturmuş olduğu gönüllü dernek, sendika, vakıf ve çeşitli sivil toplum kuruluşları oluşturularak kent 

yönetimlerine katılım sağlanabilmektedir. 

Genel olarak şimdiki bölüm üzerine yapılacak bir değerlendirme, Türkiye’de kent yönetimlerinin etkilere, değişime ve 

katılıma açık sistemlerle şekillendiği görülmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle şekillenen kentlerdeki yönetim 

örgütlenmelerinin küresel aktörlerin dikkatini çekebilmek amacıyla yerel yapılardan beslenilerek oluşturulduğu 

görülmektedir. Türkiye’de küreselleşme ile birlikte değişime uğramış olan güncel kent yönetimlerinin yasal çerçevesi bir 

sonraki başlık altında aktarılacaktır. 

4.2. Türkiye’de Kent Yönetiminde Meydana Gelen Değişimin Yasal Çerçevesi 

Türkiye’de küreselleşmenin kentlerde meydana getirdiği değişimle birlikte kent yönetimleri de değişime uğramaya 
başlamıştır. Kent yönetimlerinde meydana gelen değişim Avrupa Birliği bünyesinde bulunan organlar ve birimler 

tarafından oluşturulan yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde, Avrupa Birliği politikaları ile paralel çizgide 

gelişmiştir. Avrupa Birliği bu konuda Türkiye’nin yapacağı yasal düzenlemelerden beklentileri, bölgesel politika ve yapısal 

araçların koordinasyonu başlığı altında, kamu yönetimi çerçevesinde dile getirmektedir. Beklentilerin takibi, ilerleme 
raporları ve katılım ortaklığı belgeleri üzerinden yapılmaktadır (Mengi, 2007:103-104).  

Türkiye Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan düzenlemelerden; Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin 

Avrupa Şartına, Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesine, Avrupa Bölge ve Azınlık Dilleri Şartına, 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşmesine taraf değildir. Bu sözleşmelere taraf 

olmamakla birlikte bu düzenlemeler çerçevesinde yapılanların takipçisi konumunda yer almaktadır. Bunların içerinden 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşmesine de taraf olmamasına rağmen bu 

sözleşmenin şartları çerçevesinde oluşturulması planlanan Yabancılar Meclisi uygulamasına Alanya’da bir örnek 

oluşturması takipçiliğinin en büyük göstergesi olarak görülmektedir. 

Türkiye Avrupa Kentsel Şartına ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına imza atarak şartlar doğrultusunda kent 

yönetimlerini şekillendirmektedir. Avrupa Birliği de bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin sıkı takipçisidir. Son 

olarak kent yönetimlerini şekillendirirken Türkiye’nin de imzaladığı ve şartlarını yerine getirmek için çabaladığı 

düzenlemelerden birisi de Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesidir. 

Türkiye bu sözleşmeyi 1998 yılında imzalamış, 10.05.2000 tarih ve 240458 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan 
4571 sayılı Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasına 

Dair Kanun ile onaylayarak o günden bu güne dünyanın pek çok kenti ile ortaklık ilişkilerini geliştirmiştir. 

Türkiye’de küreselleşme ile birlikte değişime uğramış mevcut kent yönetimlerinin yasal düzenlemelerini oluşturan mevcut 

genel kanunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu 

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kanun 

 5393 sayılı Belediye Kanunu 

 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
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Tüm bu yasal sınırlar çerçevesinde Türkiye’de kent yönetimleri 1982 anayasasının 126. Maddesi merkezi yönetim taşra 

uzantısı şeklinde örgütlenen kent yönetimlerini nasıl kademelendiğini belirtmektedir. 9.11.1982 tarih ve 17863 (Mükerrer) 

sayı ile resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Md.126:  

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına 

dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan 

merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Yine 1982 anayasasının 127. Maddesinde kent yönetimlerinin yerel düzeyde örgütlenme kademelerinden bahsedilmektedir.  
9.11.1982 tarih ve 17863 (Mükerrer) sayı ile resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Md. 127:   

Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.  

Türkiye’de kent yönetimlerinin yasal çerçevesi incelendiğinde Türk kent yönetimlerinde bölge düzeyinde örgütlenmelere 

rastlanmamaktadır. Türk kent yönetimleri bu yasal sınırlar dahilinde yürütme, karar, danışma meclislerinden ve halkın 

katılımının sağlanabilmesi için halk tarafından oluşturulmuş çeşitli meclislerden oluşmaktadır. Son dönemlerde Türkiye’de 

en fazla yabancının yaşadığı kentlerden biri olan Alanya’da kentteki yabancılarında yönetime katılmaları için danışma 

kurulu niteliğinde olan Yabancılar Meclisi oluşturulmuştur. Dünya’da Yabancılar Meclisi oluşumunun temellerini 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılmasına İlişkin Sözleşmesinden almaktadır. Türkiye’nin bu sözleşmeye 

taraf olmamasına karşın bu sözleşme temelinde oluşturulması planlanan Yabancılar Meclisi’nin oluşturulması çalışmanın 

araştırma konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca 11.04.2013 tarih ve 28615 (Mükerrer) sayı ile resmi gazetede yayınlanan, 

Yabancılar Meclisi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 96.maddesinin 3.fıkrasında şu şekilde 

bahsedilmektedir:   

Kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, eğitime ve ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal ve kültürel 

iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sistemlerle tanıtım ve 

bilgilendirme etkinlikleri Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla da iş 

birliği yapılarak yaygınlaştırılır. 

Bu şekilde çıkarılmış bulunan ve yabancıların uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetleri geliştirmek amacında bulunan 

kanunlar ve oluşturulan kurum ve kuruluşlar Türkiye’de de yayılım göstermeye başlamıştır. Çalışmanın konusunu 
oluşturan Yabancılar Meclisi faaliyetlerini oluştururken bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 

 

5. ALANYA’DA KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ VE KENT YÖNETİMLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ 

DEĞİŞİMLER:  ALANYA YABANCILAR MECLİSİ ÖRNEĞİ 

5.1.Alanya Kenti ve Kent Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler 

Alanya, küreselleşmenin de etkisiyle birlikte etkileşime açık, değişim ve dönüşüme kolay adapte olabilen kent yapısı ve 

oluşturulan kent kültürü ile birçok kente örnek teşkil eden bir konumda yer almaktadır. Ekonomisinde turizm sektörünün 

hakimiyetinin görüldüğü, yaz-kış yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığı ile Antalya’ya gelen turistlerin %30 unun 

Alanya’da konakladığı düşünüldüğünde yılda ortalama 2.500.000 üzerinde yabancı misafire ev sahipliği yapmaktadır 
(http://www.alanya.gov.tr/alanyada-turizm1, e.t: 2.12.2017). Ayrıca 99 milletten tatil amaçlı gelen yabancı misafirlerin 

dışında nüfusu içerisinde yer alan 79 milletten insanla medeniyetlerin, dillerin, dinlerin birleştiği bir kültürel çeşitliliği de 
bünyesinde barındırmaktadır (Yücel, 2018: Kişisel Görüşme). Alanya’da yabancı uyruklu vatandaşların 40.000 üzerinde 

mülke sahip olduğu bilinmektedir (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme).  17.000’in üzerinde yabancı uyruklu yerleşik vatandaş 

yaşamaktadır (Yücel, 2018:Kişisel Görüşme). Yerleşik yabancıların 15.000’den fazlası Avrupalı vatandaşlardan 

oluşmaktadır (http://alanyakentkonseyi.org.tr/S/54/Rakamlarla-Alanya, e.t: 2.12.2017). Alanya’da yerleşik olarak bu kadar 

çok yabancının bulunması ve sürekli yabancı vatandaşların ziyaretlerinin gerçekleştiği bir kent olması kent yönetiminin de 

bu doğrultuda yeniden şekillenmesine sebebiyet vermektedir.  

Küreselleşmenin dolaylı etkileri sonucu ve kent yönetimlerine yönetişim anlayışının hakim olmaya başlamasıyla, yerel 

halkın yönetime katılımının sağlanması için kent konseyi çatısı altında çeşitli meclisler oluşturulmuştur. Ayrıca Alanya da 

yerleşik olarak yaşayan yabancıların katılımını arttırabilmek ve kentin şekillenmesinde, gelişmesinde katkıda bulunabilmek 

adına Türkiye’de ilk ve tek örnek olarak “Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi” adında, danışma kurulu niteliğinde bir 

meclis oluşturulmuştur. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi kent konseyi içerisinde yer almamaktadır. Kurulduğunda 

Turizm ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında bulunan meclisi, şuanda Belediye Başkanının doğal üye olarak 

başkanlığını yaptığı doğrudan bir bağlantıyla Belediye Başkanlığı makamı ile ilişkilendirmek, dolaysıyla Özel Kalem 

Müdürlüğü çatısı altındaki bir konumda değerlendirmek mümkündür (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). Alanya mevcut 
sosyokültürel yapısı, yönetsel-siyasal sistemi ve ekonomik düzeni itibari ile Türkiye ve dünyadan pek çok kente ve kent 

yönetimine örnek teşkil eden bir konumda yer almaktadır. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

773 
 

 

5.2. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi 

5.2.1. Yabancılar Meclisinin Kuruluşu ve Meclise Üyelik  

Yabancılar Meclisi, yerleşik yabancı toplulukların kente aidiyeti oluşturma ve pekiştirme, ayrıca yerel demokrasinin 

standartlarını yükseltme aracı olarak, yabancıların yerelde karar alma sürecine aktif katılımı sağlamak adına 

kurumsallaştırılmış bir danışma organı olarak nitelendirilebilir (Daoudov, 2015:57).  Alanya‘da kurulan Yabancılar Meclisi 

de öncelikli amaç olarak kendilerine yerleşik yabancılarla kent yönetimi arasında iletişim kurulmasını sağlayarak yerleşik 

yabancıların kente uyumunun sağlaması ve yerel düzeyde kentin yönetimine katılımının arttırılması olarak belirlenmiştir. 

Yabancılar Meclisi kente uyumunun sağlanması ve yabancıların sorunlarını yerele, kamuya, kurumlara ve sivil toplum 

örgütlerine iletmek maksadıyla arada bir köprü görevi görecek şekilde, belediye ve kent yönetimi içerisinde sürekli dirsek 

temasıyla çalışmalarını sürdüren danışma niteliğine sahip bir meclis olarak kurulmuştur (Yücel, 2018:Kişisel Görüşme).   

2004 yılında dönemin belediye başkanının Almanya’ya gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında varlığına şahit olunan 

Yabancılar Meclisi örneğinin Alanya’da da uygulanabileceği fikri ortaya çıkmıştır. O dönemde kentte yaşayan yabancıların 

tespit edilmesi ve adreslerine İngilizce, Almanya ve Türkçe olarak üç farklı dilde davet metinlerinin gönderilmesiyle 

yabancıların da konudan haberdar edilmesiyle meclisin kuruluş faaliyetleri başlamıştır. İlk aşamada yerleşik yabancılar 

tarafından beklenenin üzerinde ilgi gösterilmesi meclisin sağlam temellerle şekillendirerek süreklilik kazanabileceği ve 

amaçlarını etkin bir şekilde yerine getirebileceği yönünde pozitif bir dayanak oluşturmuştur. Tamamen gönüllülük esasına 

dayanarak Turizm ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında kurulmuş olan Yabancılar Meclisi günümüzde belediye 

başkanının doğal üye olarak başkanlığını yürütmesi üzerine Özel Kalem Müdürlüğü çatısı altında yer almaktadır (Bolat, 
2018:Kişisel Görüşme).   

İlk kurulduğu günden bugüne Yabancılar Meclisi pek çok çeşitli milletten üyeyi bünyesinde barındırmaktadır. Mevcut 

mecliste Almanya, Türkiye, İran, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Rusya, Polonya, Norveç, Finlandiya, İsviçre, 

Azerbaycan, Litvanya ve son olarak Suriye olmak üzere toplam 15 ülkeden 37 üye bulunmaktadır 
(http://alanyayabancilarmeclisi.com/P/1062/Meclis-Uyeleri, e.t: 3.12.2017). Meclis içerisindeki üyeler genel mahiyette 

kentte bulunan yabancı ülke dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımına; daha geniş kitlelere daha hızlı 

ulaşabildikleri gerekçesiyle önem verilmektedir. Mecliste yer alan üye ülkelerden 7-8 tanesi dernek başkanları düzeyinde 

temsil edilmektedir. Ayrıca kentte bulunan üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin temsilcileri de Yabancılar 

Meclisi’nde üye olarak yer almaktadır (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). 

Yabancılar Meclisi’nin üye profili kentte yaşayan ne kadar değişik ülke vatandaşı varsa hepsinden en az bir üye olması 

üzerine oluşturulurken, gönüllülük esasına dayalı olarak bu meclise üye olmak isteyen yabancı vatandaşlardan Türkçe, 

İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinden en az birini konuşuyor olmaları istenmektedir. Meclise üye olmak isteyen 

yabancılar taleplerini ilettikten sonra Meclisin aylık toplantılarından birine katılarak orada kendisini tanıtmaktadır. Neden 

üye olmak istediğine yönelik açıklamaları gerçekleştirdikten sonra kabul görür ise 4 aylık süreçte meclisin olağan 4 

toplantısına katılarak meclis üyeleri ve aday üye arasında iletişim gerçekleşmektedir.  4 ayın sonunda süreç her iki taraf 

içinde olumlu sonuçlanırsa oylama yapılarak adayın kabulü sağlanmaktadır. Meclisten üyenin çıkarılması da aynı şekilde 

gerekleri ortaya konularak oylama usulü ile gerçekleştiriliyor. Ancak meclis içerisinde yer alan, yabancı uyruklu üniversite 

öğrencilerinin temsilcileri üyelik ve üyelikten çıkarılma usullerine tabii tutulmamaktadır. Üniversitedeki yabancı 

öğrencilerin temsilcileri, öğrenciler tarafından veya üniversite yönetiminin yönlendirmesi üzerinden 1 yıllık süre için 

Yabancılar Meclisi’ne üye olmaktadır (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). Mecliste kararlar oy çoğunluğu üzerinden 

alınmaktadır (Yücel, 2018:Kişisel Görüşme). 

Yabancılar meclisi gönüllülük esası üzerine şekillenmektedir. Faaliyetlerinde devamlılık çok büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca gönüllülük üzerine şekillenen yapısını destekler nitelikte olarak belediye bütçesinden meclise ayrıca bir pay 

ayrılmamaktadır. Bu noktada yapılacak olan değerlendirmeler meclisin devamlılığı üzerine önemli dayanaklar 

oluşturmaktadır. Gönüllülük esasına göre şekillenen meclis, dünya üzerindeki çeşitli örneklere görüldüğünün aksine seçim 

yasalarına ve belirli katı kurallara dayanmadığı için emsallerine nazaran bir temsiliyet krizi yaşanmamaktadır (Bolat, 
2018:Kişisel Görüşme). 

5.2.2. Meclisin Kuruluş Amaçları ve Çalışma Usulü 

Yabancılar Meclisi’nin kuruluş amaçları aşağıda yer verildiği gibi sıralanmaktadır 

(http://alanyayabancilarmeclisi.com/P/11/Hakkimizda, e.t: 3.12.2017): 

•    Kentte yerleşik olarak yaşayan yabancıların kente uyumunu ilgili yasal düzenlemelere dayanarak sağlamaya yönelik 

faaliyetlerde bulunmak. 

•   Kentte yerleşik olarak bulunan yabancıların kent yönetiminde yer almasına ve kent yönetimi ile iletişimin kurmasına 

yardımcı olmak. 

•  Kentte bulunan yerleşik yabancıların her türlü bürokratik ve sosyal sorunlarına, istek ve temennilerine cevap vermeye 

çalışmak. 

•   Kentte düzenlenecek çeşitli aktiviteler aracılığı kentin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak.  
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Meclisin kuruluş amaçları olarak sıralanan genel çerçevedeki maddeler ve onların alt başlıkları ile çeşitlenen yeni amaçlar 

doğrultusunda çalışmalarını değerlendirmekte ve geliştirmektedir. Geliştirilen yeni hedefler doğrultusunda çeşitlenen 

çalışma başlıkları meclis faaliyetleri üzerinde yeni hareket alanları oluşturarak kente ve kent yönetimine farklı mahiyetlerde 
güncel bir dinamizm kazandırmaktadır. Alanya’da yaşayan yabancıların çalışma usulleri doğrultusunda kent yönetime dahil 

olmaları yerli vatandaşların da yönetime katılımını olumlu bir örnek sunarak desteklemektedir. Bu doğrultuda yerel 

demokrasinin, katılımcılığın ve hizmetlerin vatandaşa en yakın birimler aracılığı ile vatandaş destekli olarak 

gerçekleşmesinin önemli bir çıktısını oluşturarak yönetim bilimi alanına önemli bir emsal teşkil etmektedir. 

Kuruluş amaçları doğrultusunda Yabancılar Meclisi her ay düzenli bir şekilde toplanmaktadır. Toplantı gündemleri meclise  
ulaşan sorunlar üzerinden derlenerek önceden belirlenmektedir. Toplantılarda alınan kararlar ve gerçekleştirilecek 

faaliyetler üzerine düzenlemeler kayda geçirilerek gereği yerine getirilmektedir. Yabancılar Meclisi’yle doğrudan iletişime 

geçilmek istenildiğinde, kendi sitelerinde paylaşmış bulundukları iletişim bilgileri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

Ayrıca meclisin haftanın iki günü saat 13.30 – 15.30 arasında açık bulunan bürosuna gidilerek doğrudan meclis üyeleri ile 

iletişime geçilebilmektedir (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). 

5.2.3. Meclisin Faaliyetleri 

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi kuruluşundan günümüze çalışma usullerine riayet ederek, kuruluş amaçlarını uygun 

hareket ederek ve amaçlarını değerlendirip geliştirerek çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Yabancı ülke vatandaşlarının 

yaşamlarını kolaylaştırıcı gerekli bilgilerin olduğu çeşitli kitap ve broşür bastırılmaktadır 

(http://alanyayabancilarmeclisi.com/P/36/Faaliyet-Raporu, e.t: 4.12.2017). Bu sayede meclisin varlığından ve 

faaliyetlerinden kente yeni yerleşmiş yabancıların ve yerli halkın haberdar olmasına katkı sunmaktadır. 

Yerleşik yabancıların sosyal ve bürokratik sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmakta ve de sorunların çözümleri için gerekli 

idari birimlere yönlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin emniyet, göç idaresi veya SGK ile ilgili konular üzerine gelen 

çözüm taleplerini için kurumların yetkilileri ile iletişime geçerek yapılan yönlendirme ve bilgilendirme ile sorunun 

çözümüne katkıda bulunmaktadır. Burada vatandaş sorunlarının çözülmesi için kurumlar arası iletişim ile sürecin daha hızlı 

ilerlemesi yönünde bir müdahale söz konusu olmaktadır (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme).  

Yabancı vatandaşların uyumu için ülkemizde gerçekleştirilmiş yasal düzenlemeler hakkında yerleşik yabancılara 

bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ülkeler arası yasa farklılıklarından kaynaklanan uluslararası sorunları, Türkiye’deki üst 
düzey idari makamlarla görüşme yapılarak çözüm arayışında yer almaktadır. Örneğin 2013 yılında çıkarılan 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hakkında bilgi almak maksadıyla ve ülkeler arası yasa farklılıklarından 

kaynaklanan uluslararası sorunları bakana iletmek üzere 2014 yılında Avrupa Birliği Bakanı ve bakanlıktan bir heyetle 
görüşme yapılmıştır (http://alanyayabancilarmeclisi.com/P/36/Faaliyet-Raporu, e.t: 4.12.2017). Bu noktada Yabancılar 

Meclisi’nin uluslararası iletişimi yanı sıra ulusal yönetim yapısı içerisinde de üst düzey idari birimler ile yerel yönetim 

kademeleri arasında bir köprü vazifesi gördüğü yorumu getirilebilmektedir. 

Yabancılar Meclisi kuruluş amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler aracılığı ile bir yandan Alanya’da bulunan 

yerleşik yabancıların sorunlarına çözüm üretip onların kent yönetimlerine katılımını sağlarken diğer yandan da yaptıkları 

faaliyetler aracılığı ile kentin ulusal ve uluslararası alanlarda tanınırlığına büyük katkıda bulunmaktadır. Yabancılar Meclisi 

“Alanya İkinci Avrupa” sloganıyla tanınırlığı üzerine etkin faaliyetler yürütürken aynı hareket noktası üzerinden 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinin hızlandığı dönemlerde İngilizce-Türkçe metinler hazırlayarak kendi 

büyükelçiliklerine ve ulaşabildikleri resmi kurumlara “Biz Avrupa Birliği’ni Hak Ediyoruz” şeklinde imza kampanyaları 

düzenleyerek sürece katkı sunma çabası içerisine girmişlerdir. Ayrıca küresel anlamda iletişim sistemleri üzerine meydana 

gelen gelişmeler, meclisin internet, gazete vb… iletişim ağları üzerinden kentin tanıtımına dolayısıyla turizme ve kent 

ekonomisine önemli bir pozitif dışsallık sunmaktadır (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). 

Meclisin üyeleri aracılığıyla uluslararası resmi devlet kurumları ve temsilcilikleriyle geliştirdiği iletişim türü 

küreselleşmenin etkisiyle ortadan kalkmış bulunan sınırların aşıldığının göstergesi olarak görülmektedir.  Yabancılar 

Meclisi “Küresel için Yerelde Birliktelik” mottosunu destekler nitelikte gerçekleştirilmiş etkin iletişim gücü sayesinde 

uluslararası alanda üst düzey devlet kademelerinin aracılığı devre dışı bırakılarak, yerel düzeyde uluslararası diyaloğun 

gelişmesine ciddi katkılar sunmaktadır.   

Yabancılar Meclisi, belediyenin de desteğiyle her yıl Turizm ve Sanat Festivali, Noel Pazarı Etkinliği, Alanya’nın Sanatı 

Sergileri ve müftülük tarafından her yıl gerçekleştirilen iftar yemekleriyle birden çok dinin, dilin ve medeniyetin etkileşim 

içerisine girmesiyle kültürel kaynaşma meydana gelmektedir (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme).  Gerçekleştirilen faaliyetlerle 

kentte bulunan çeşitli etnik kökenden gelen halkların bir araya gelmesi aralarındaki iletişimin güçlenmesine ve kentin bu 

etnik çeşitlilikten beslenerek şekillenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Danışma kurulu niteliğinde olan bu kuruluşun 

faaliyetlerinin çok geniş alanlarda yankı bulması ve kentte oluşturmuş olduğu ortamda pek çok çeşitliliği bir arada 

barındırabilmesi başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ve dünyadaki pek çok kente örnek teşkil 

etmektedir.  

Yabancılar meclisinin aktif bir şekilde gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle kent yönetimine özellikle de kentte bulunan farklı 

temsil gruplarına, kent konseyi içerisindeki çeşitli meclis yapılarına farklı dinamizm kazandırarak bu yapılar içerisinde de 

yeni bir hareket alanı oluşturmuştur (Yücel, 2018:Kişisel Görüşme). Yabancılar Meclisi’nin ve yabancıların varlığı Alanya 
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Belediyesi tarafından yapılmış bulunan SWOT analizi içerisinde bir değerlendirmeye tabi tutularak, kentin kent 

yönetiminin güçlü yanlarını oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır (Alanya Belediyesi, 2014:324). 

5.3. Yabancılar Meclisinin Alanya Kent Yönetiminde ve Yönetim Anlayışında Meydana Getirdiği Değişim 

Küreselleşmenin dünyada yayılmasıyla yönetim alanında da dolaylı olarak etkilerini göstermeye başlamıştır. Küreselleşme 

yönetim bilimi üzerindeki etkilerini gösterdiği alanlardan birini de yönetişim anlayışı üzerinden yansıtmıştır. Yönetişimin 

katılımcılık, yerel demokrasi, adem-i merkeziyet, subsidiarite, gibi niteliklerle ifade edilmesi genel yönetim alanı ve kent 

yönetimlerinin de bu perspektifte gelişmesine etki etmektedir. Yabancılar Meclisi’nin kent yönetimi içerisine dahil olması, 

kentte bulunan yerleşik yabancıların kent yönetimine katılımını arttırmakta ve bir noktaya kadar yerel demokrasiye, adem-i 
merkeziyetçiliğe, subsidiarite ilkesine önemli katkıda bulunmaktadır. Yabancılar Meclisi’nin varlığı kent yönetiminin 

yerleşik yabancılarla iletişiminin güçlenmesine, iletişim kopukluğu ve tarafların birbirini anlayamaması gibi sorunları 

ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktadır 

Yabancılar Meclisi’nin belediye başkanının doğal üye sıfatıyla ve meclis başkanı olarak bulunması meclis ve belediye 

başkanı arasında doğrudan iletişimi güçlendirmektedir. Örneğin bir konu hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğinde 

belediye başkanı mecliste yer alan İngiliz, Rus, Alman ve Türk üyelerin temsilcilerini çağırarak bilgi almaktadır. Ayrıca 

meclis içerisinde planlanan veya gerçekleştirilen faaliyetler meclisin çalışma alanı içerisinde halledilemeyecek bir konu ise 
ve bu konuda belediye meclisinde görüşme gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, belediye başkanının onayı ile konu belediye 

meclisinde karara bağlanabilmektedir. Bu noktada Yabancılar Meclisi’nin kent yönetimi ve belediye başkanı ile ilişkileri 

“Güçlü bir iletişim, dikey hareketlilik” şeklinde ifadesini bulmaktadır (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). Güçlü iletişim ve 

dikey hareketlilik sayesinde yönetim alanı içerisinde kırtasiyecilik ve yavaş bürokrasi gibi yönetimi yavaşlatan engeller 

aşılmaktadır. 

Alanya’da bulunan Yabancılar Meclisi’nin aktif bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi kentte bulunan diğer vatandaş ve 

aktörlerinde kent yönetimine katılımını arttırmaktadır. Alanya kent konseyinde yer alan çeşitli meclislerle yapılan işbirliği 
sonucu kadın meclisi, gençlik meclisi, engelsiz kent meclisi, üniversite meclisi, çocuk meclisi faaliyetlerine olumlu yönde 

katkı sunmaktadır. 

Yabancılar meclisi üyeleri belediyenin ve kent konseyinin toplantılarına ve faaliyetlerine sürekli davet edilmektedir. Sadece 
kendilerini ilgilendiren konulara değil kendi sorunları dışındaki sorunlar içinde katkı sunmak adına zaman zaman çeşitli 

önerilerde bulunmaktadır. Ancak yabancılar meclisi kent konseyi içerisindeki meclisler arasında yer alan bir meclis değildir 

ve bu yönde bir talepleri de bulunmamaktadır. Yabancılar Meclisi’nin 2004 yılında kurulması ve mevcut yapılarının daha 

işlevsel ve geliştirilebilir hareket alanlarına sahip olması gerekçesiyle kent konseyi içerisinde yer almak istememektedir. 

Kent konseyi içerisindeki meclisler aracılığı ile çözüme kavuşturulan sorunlara duyarlılık göstermekle birlikte kendi 

sorunlarına belediyenin, kendi sivil toplum örgütlerinin yani genel kapsamda Yabacılar Meclisi çatısı altında çözüm 

bulmaktadır (Bolat, 2018:Kişisel Görüşme). 

Yabancılar Meclisi’nin ayrı bir meclis olarak var olması ve kent konseyindeki diğer meclislerle belediye başkanıyla, 

üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla yerli vatandaşlarla genel olarak kent yönetimi ile 

iletişiminin güçlü olması, alınan kararların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin katılımcılığın önem az etmesi, devamlılığın 

sağlanması adına ortak karar alınarak gerçekleştirilmektedir. Yabancılar Meclisi, Alanya kent yönetimi içerisinde yönetişim 

varlığı ve işlevselliği üzerine önemli ve olumlu katkı oluşturmaktadır. Meclisin yönetim anlayışındaki değişim ve gelişimin 

gerçekleşmesinde, yaygınlaşmasında emsal niteliğinde olduğu görülmektedir. 

Yönetsel anlamda katkıyı destekler nitelikte olacak şekilde, kentin tanınırlığını arttırarak kentin dışarıdan yatırımcıları 

kendine çekmesinde ve kent ekonomisinin canlanmasında büyük etkileri söz konusu olmaktadır. Yabancılar Meclisi’nin 

kente ve kent yönetimine katkısıyla ulusal ve uluslararası alandaki aktörlere karşı Alanya önemli bir örnek oluşturmaktadır. 

Alanya Belediyesi’nin 2014 faaliyet raporunda yer verdiği SWOT analizi sonucunda kentin güçlü yanları arasında 

Yabancılar Meclisi’nin kentte varlığının gösterilmesi şimdiye kadar anlatılanları destekler niteliktedir (Alanya Belediyesi, 
2014:324). 
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SONUÇ 

1980 sonrası süreçte küreselleşmenin doğrudan ve dolaylı etkisiyle meydana gelen zaman-mekan döngüsündeki değişimler, 

sosyokültürel, ekonomik, siyasal ve yönetsel alanlarda bir takım değişiklikler meydana getirmektedir. Farklı alanlarda 

meydana gelen değişiklikler uluslararası düzeyde meydana gelen düzenlemelere bağlı olarak şekillenmektedir. 

Malların ve sermayenin sınırları aşıp hızlı bir şekilde dolaşıma girmesi ve yayılması zaman içerisinde insanların(emeğin) 

sınırları aşıp dolaşıma girmesini tetikleyen etkenlerden olmuştur. İnsanların uluslararası düzeyde hareket alanlarını 

geliştirmeleri ve genişletmeleri dolaylı olarak ulusal sınırların belirsizleşmesine sebebiyet vermektedir. Ulusal sınırların 

belirsizleşmesi ve ulus devletlerin uluslararası arenada hakimiyet mücadelesi içerisine girmeye başlaması sosyokültürel, 

ekonomik alanların yanı sıra siyasal ve yönetsel alanlardaki katı, hiyerarşik yapılar üzerinde küreselleşmenin getirdiği 

dolaylı etkileri göstermektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte devletler uluslararası ve kendi ulusal yapısı içerisinde yerel düzeydeki yönetim kademelerinde 

yetki ve görev paylaşımına giderek, uluslararası hareketliliklerle meydana gelen ve dolaşım hızını arttırmaya yönelik yeni 

alanlara katkı sunmaktadır. Özelikle yerel düzeydeki yönetim kademeleri uluslararası alanlarda ulusal sınırların dışına 

merkezi yönetimlerden bağımsız olarak eklemlenebilmektedir.  Bu çerçevede insan hareketlerinin hızlanmasıyla 
uluslararası göç hareketlerindeki artış ile insanın ayrıldığı ve vardığı yerler üzerindeki en hızlı ve etkin yönlerini yerel 

yönetim kademelerinde gösterdiği görülmektedir. 

Sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte sorunlar veya düzenlemeler ile ilgili belirli yasal dayanakların oluşturulması 

düşüncesi belirmeye başlamış ve bu yönde başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş aracılığıyla çeşitli 

düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.  

Bir yerden başka bir yere giden insan hareketliliği ile şekillenen yeni kentler çok dilli, dinli, etnikli, yani çok medeniyetli 
bir yapıya bürünmektedir. Yeniden şekillenen ve tek milletten insanın barındığı kent yapılarından sıyrılan yeni kentlerde de 

kent yönetimlerinin oluşan etkiler üzerinden yeniden şekillenmek ihtiyacı meydana gelmektedir. 

Uluslararası alanda çeşitli yasal dayanaklarla oluşturulan ve Türkiye’de Almanya’daki emsalleri incelenerek şekillenen ve 

gönüllülük esasına dayanan “Yabancılar Meclisi” uygulamaları kent yönetimlerindeki değişimlere ve gelişimlere önemli bir 

örnek sunmaktadır. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, danışma kurulu niteliğine dayalı olarak oluşturulan meclis 

yapısıyla kentte bulunan milletlerin temsiliyetine imkan sunmaktadır. Bu şekilde katılımcılık üzerinde özellikle de yerleşik 

yabancı olarak ifade edilen kesimin yönetsel alanda alınan kararlara katkı sunması önemli bir çıktı oluşturmaktadır. Ayrıca 

idari birimler arasında dirsek teması içerisinde aracı kurum niteliğinde görev yaparak kent yönetiminin işleyişini 

hızlandırmaktadır. Sadece yerel düzeyde değil Türkiye’deki üst düzey idari kurumlarla, organlarla iletişime geçerek 
yabancıların kendi ülkeleri ve Türkiye arasındaki yasal düzenlemelerin farklılığından kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümüne katkıda bulunulmaktadır. Ulusal düzeydeki idari kuruluşlarla ortak projeler yürütülerek ülkenin ve kentin 

gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. 

Meclisin mevcut yapısı incelendiğinde uluslararası düzeyde çok sesliliğe dayalı bir yapıda bulunmaktadır. Alanya 

Belediyesi Yabancılar Meclisi uluslararası düzenlemeler konusunda takipçiliğini korurken asıl olarak temellerini 

gönüllülük esasına dayandıran ve uyum yasaları ile desteklenen bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca gönüllülük esası üzerinden 

şekillenen faaliyetleriyle ve aktif katılım sergileyerek kent meclislerinde ve kentte bulunan diğer yönetim kademelerinde 

alınan kararlara yerli vatandaşların katılımını tetikleyici yönde pozitif dışsallık oluşturmaktadır. 

Meclis içerisinde yer alan çeşitli milletten temsilcilerin bir kısmı sivil toplum örgütü, dernek, vakıf düzeyinde 

temsilcilerden oluşması ayrıca Alanya’da bulunan iki üniversiteden de yabancı öğrencilerin temsilcilerinin yer alabilmesi 

meclis kararına çok sesli bir katılımın olduğunun örneğini sunmaktadır. Ayrıca yüksek temsil düzeyinden insanların meclis 

üyeleri içerisinde varlığı meclisin kararlarının, gerçekleştirdiği faaliyetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yayılım 

oluşturmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla kent yönetimlerine katılımın hizmete en yakın birimler aracılığıyla ve 

etkin bir şekilde gerçekleştiğini ve bu yönde gelişim gösterdiğini ispatlamaktadır. 

Yabancılar Meclisinin kent yönetiminde etkinliğinin artması ve gelişmesine paralel olarak Alanya’nın uluslararası 

tanınırlığı ve Türkiye’nin uluslararası arenalarda varlığı üzerine geliştirilen yeni alanlarda yerel düzeyde, ulusal ve 

uluslararası alan arasında yeni iletişim kanalları geliştirilmektedir. Geliştirilen yeni iletişim kanallarının etkin olmasında ve 

hızlı bir şekilde yayılım göstermesinde küreselleşmenin de etkilerinin yansıdığı alanları destekleyen ve teknolojik 

ilerlemenin başı çektiği yeni iletişim dizaynları önemli yer tutmaktadır. Oluşturulan iletişim dizaynıyla yönetim alanındaki 

katı iletişim dili ve diplomasi alanlarının oluşturduğu yorucu ve masraflı kırtasiyecilik de aşılmaktadır. Yabancılar Meclisi 
“Küresel için Yerelde Birliktelik” mottosunu destekler nitelikte gerçekleştirilmiş etkin iletişim gücü sayesinde uluslararası 

alanda üst düzey devlet kademelerinin aracılığı devre dışı bırakılarak, yerel düzeyde uluslararası diyaloğun gelişmesine 

ciddi katkılar sunmaktadır.  Yerel düzeyde ve uluslararası alan arasında Yabancılar Meclisi aracılığıyla geliştirilen iletişim 

türü ulus devletlerin de bu alandaki yükünü hafifletmekte ve zaman içerisinde ulus devletlerde takipçi bir merkezi yönetim 

kademesi oluşabileceğinin göstergelerini sunmaktadır.  

Yabacılar Meclisi üzerinde küreselleşmenin de dolaylı etkilerinin yansımasıyla şekillenen, değişen kent yönetiminde 

“yönetişim” algısının şekillenmesinde ve genel olarak yönetim bilimi alanına ciddi katkı ve pratikler sunmaktadır. 
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Yabancılar Meclisi, Alanya kent yönetimi içerisinde yönetişimin varlığı ve işlevselliği üzerine önemli ve olumlu katkı 

oluşturmaktadır.  

Alanya Beledisi Yabancılar Meclisi, kentte yapılan araştırmalarının sonuçlarına bağlı olarak kentin güçlü yanlarını 

oluşturmaktadır. Bu perspektifte kentte ve kent yönetiminde değişimlere neden olarak Alanya’nın Türkiye’de ve dünyada 

ne kadar ayrıcalıklı bir kent olduğu gösterilmiştir. Ayrıca yönetim anlayışındaki değişim ve gelişimin gerçekleşmesinde, 

yaygınlaşmasında emsal niteliğinde olduğu görülmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye’de yerel yönetimlerde yaşanan değişim ve dönüşüm ile demokrasi, yerellik, katılımcılık, hesap 

verebilirlik ve saydamlık ilkeleri ön plana çıkmıştır. Vatandaşların belirli periyodlarla yönetime katılması 

anlayışından uzaklaşılarak etkin katılımın sağlanabilmesi için gerekli yasal değişikliklerin yapılmasının yanı 

sıra farklı katılım mekenizmaları oluşturulmuştur. Bu mekanizmalardan en önemlisi kent konseyleridir. Kent 

konseyleri 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi ile yasal dayanak kazanmış 

ve Kent Konseyleri Yönetmeliği ile de çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Kent konseyleri belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören, katılımcılığı esas alan ve yerel 

yönetişimi sağlayan önemli oluşumlardır. Vatandaşlar kent konseyleri vasıtasıyla görüşlerini belediyeye 

iletmenin yanı sıra birçok alanda faaliyet yürütebilme imkanı bulabilmektedir. Kent konseyleri kurdukları 

meclis ve çalışma grupları ile bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, kent 
konseylerinin bünyelerinde en fazla kurulan meclislerden biri olan kadın meclislerinin önemi ve yürüttükleri 

faaliyetler üzerinde durularak Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin çalışmaları değerlendirilmiştir. Böylece, 

kent konseylerinde kadınlardan oluşan ayrı bir meclis kurulmasının bir diğer deyişle kent konseylerinde kadın 

elinin olmasının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kent Konseyleri, Katılım, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

With the changes and transformations in democracy in local governments in Turkey, sunsidiarity, 
participation, accountability and transparency in order to ensure effective participation by avoiding the 
citizens understanding of participating in governance with certain periods, different mechanism of 
participation have been established. The most important to these mechanisms is the city councils. City 
councils have gained legal basis with Article 76 of the Municipal Law No: 5393 issued in 2005 and the 
working procedures and principles have been regulated by the City Council Regulation. 

City councils are important entities that serve as a bridge between municipalities and citizens, based on 
participation and providing lacal governance. Through city councils, citizens can find their way of 
communicating their views to the municipality as well as being able to conduct activities in many areas. City 
councils can carry out these activities with the parliaments and working groups they have established. In this 
direction, it is aimed to make an evaluation on the activities of the women council of Söke City Council by 

emphasizing the importance and activities of women councils, one of the most established councils in the 
structure of the city councils. 

Key Words: City Councils, Participation, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de YG-21 uygulamaları vatandaşların yönetime ve karar alma süreçlerine aktif katılımını öngören oluşumlar olan 
kent konseyleri kurulmasını sağlamıştır. Türkiye’nin yerel yönetişim modeli olarak ifade edilen bu oluşumlar kısa süre 

içerisinde pek çok belediye bünyesinde kurulmuştur. Birlikte yönetme anlayışının hâkim olduğu bu oluşumlarda tüm 

paydaşların etkin katılımının sağlanması amacıyla birçok meclis ve çalışma grubu oluşturulmuştur. Çoğunlukla kadın, 

engelli, yaşlı, emekli, engelli, çocuk ve mahalle gibi meclisler kurulurken, çalışma grupları pek çok alan ile ilgili farklı sayı 

ve isimlerle yapılandırılmaktadır. 

2000 yılında Binyıl Zirvesi ile başlayan kadın ile ilgili çalışmaların, Yerel Gündem 21 (YG-21) kapsamında oluşturulan 

kent konseyleri bünyesinde kadın kent konseylerinin kurulmasına zemin hazırladığı söylenebilir. Kadınların yönetim ve 

karar alma süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması bu platformun kurulmasının temelini oluşturmaktadır. Başlangıçta 

bu amaçla oluşturulan platformların zaman içerisinde kadınlara özgü sorunların tespit edilmesi, çözüm üretilmesi ve 

eğitilmesi amacıyla da pek çok çalışma yaptığı görülmektedir. 

Kadın meclisleri kadınlara özgü faaliyetlerin yanı sıra dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, doğayı koruma, sosyal 

yardım, eğitim, özel günleri anma, kutlama ve ziyaretler ve el emeği pazarı gibi birçok faaliyet de gerçekleşmektedir. Bu 

anlamda kadın meclisleri önemli platformlar olarak nitelendirilebilir. Çalışmada, öncelikle Türkiye’de kent konseylerinin 

kuruluşu, organları ve çalışma ilkeleri hakkında bilgi verilmiş, ardından Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi ele alınmıştır. 

Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler ve sosyal medya kullanımı üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 

2. TÜRKİYE’DE KENT KONSEYLERİ 

Türkiye’de YG-21 çalışmaları kapsamında ortaya çıkan kent konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yasal bir dayanak 

kazanmıştır. 2006 yılında çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliği (KKY) ile de oluşumu ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir. 

KKY’de kent konseyleri: “kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma 

içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif 

rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapılar” şeklinde ifade edilmiştir (4. Madde). Kent 
konseyleri, sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde yapılanması ve katılımcı kent yönetiminin oluşturulması anlamında 

önemli katkı verebilmektedir. Bu açıdan ise kent konseyleri, “yerel düzeyde vizyon ve hedeflerin belirlenmesinde ortak aklı 

oluşturarak yön verici durumda olan; sorunların çözümüne dönük faaliyetlerde hemşehrilik hukuku çerçevesinde herkesi 

buluşturan; ve tüm bu fonksiyonları yerine getirirken de sürdürülebilir kalkınma esasıyla hareket eden demokratik yapılar” 
(Özdemir, 2011: 31) olarak tanımlanabilir. Kent konseylerinin amaçları ise şu şekilde sıralanabilir (KKY, 1. Madde): 

 Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, 

 Kentin hak ve hukukunun korunması, 

 Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, 

 Çevreye duyarlılığın sağlanması, 

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın oluşturulması, 

 Saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi. 

Belediye Kanunun 76. Maddesinde kent yaşamında kent konseylerinin önemi vurgulanarak; belediyelerin kent konseyinin 
çalışmalarının etkin yürütebilmesi için katkı sağlayacağı, kent konseyinde alınan kararların belediye meclis toplantısında 

değerlendirileceği ve kent konseylerinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 

üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının 

temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşacağı belirtilmiştir. Kent konseylerinin oluşumu inceledindiğinde kentteki 

tüm paydaşları içine alan bir yapı oluşturulduğu görülmektedir. Bu çerçevede kent konseyinin oluşumu şu şekilde 

gerçekleşmektedir (KKY, 8. Madde): 

 Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 

 Belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri, 

 Belediye başkanı veya temsilcisi, 

 Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve 

kuruluşlarının temsilcileri, 

 Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği 

temsilcileri, 
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 Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği 

temsilcileri, belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarların, kendi aralarından seçecekleri en fazla 10 

temsilci, 

 Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 

 Varsa üniversiteden bir temsilci, birden fazla olması durumda her birine temsilen bir üye, 

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili 
dernek ve vakıf temsilcileri, 

 Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi katılmaktadır.  

Kent konseyleri yerel seçim sonuçlarının ilandan sonra üç ay içerisinde kurulmaktadır. İlk toplantı belediye  başkanının 

başkanlığında gerçekleşmekte ve genel kurul dışındaki organlar seçilmektedir (KKY, 5. Madde). Kent konseyinin 
organları; Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Meclisler ve Çalışma Gruplarıdır. Genel kurul, kent konseyinin en yetkili 

organıdır ve yılda iki kez toplanmaktadır. Yürütme kurulu; iki yıllık süre için seçilen ve 5 kişiden oluşan, genel kurulun 

gündemini belirleyen ve görüşleri belediyeye sunan ve takip eden bir organdır. Meclisler ve çalışma grupları ise kent 

konseylerinin görevleri ile ilişkili alanlara göre kurulabilmektedir (KKY, 9-12. Maddeleri).  

Kent yönetiminde vatandaşlarının sesini duyurabilmesine ve kararlara katılabilmesine olanak veren kent konseylerinin 

çalışma ilkeleri ise şu şekilde özetlenebilir:  

 Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkeleri çerçevesinde yş bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir 

bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası 

sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 

 Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir 

kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve 

yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, 

 Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini 

oluşturmak, 

 Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 

 Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. 

Kent konseyi organları yukarıda belirtilen çalışma ilkelerine uygun olarak çalışmakta ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 

ile toplantı yapabilmektedir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınmaktadır. Çalışma yönergesinde 

belirtilen olağan toplantıların yanı sıra öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantılar da 
yapılabilmektedir (KKY, 13. Madde). Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk 

toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilmekte ve uygun araçlarla kamuoyuna 

duyurulmaktadır (KKY, 14. Madde). 

 

3. KENT KONSEYİ KADIN MECLİSLERİ: SÖKE KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 

2000 yılında yapılan Binyıl Zirvesi’nde dünya liderleri sekiz adet Binyıl Kalkınma Hedefi ortaya koymuştur. Bu 

hedeflerden birisi de toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kadınların yapabilir kılınmasını sağlamaktır. Türkiye 

Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri gerçekleştirilmeye çalışmıştır (UNDP, 2005:2). 
Bu hedef kent konseyleri bünyesinde kurulacak kadın meclislerini daha önemli hale getirmektedir. Bu anlamda kent 

konseyleri; toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kadınların yapabilir kılınmasını sağlama hedefinin 

gerçekleştirilmesi konusunda önemli görülmüştür. Türkiye’de bu konuda somut adımlar atılmıştır. 

Kent Konseyi Yönetmeliğinde meclisler ve çalışma gurupları: “Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent 

konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin 

kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve 

gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapılar” şeklinde tanımlanmıştır (KKY, 4. Madde). Kent konseyleri, görev alanı ile 

ilgili konularda meclis ve çalışma grupları oluşturarak (KKY, 12. Madde) vatandaşlara farklı ve önemli platformlar 

sunmaktadır. Kent Konseyi Kılavuzunda kadın meclislerinin işlevi şu şekilde yer almaktadır (Emrealp, 2010:32):  

“Kadın Meclisi, bir yandan kadınların karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak 

katılımının sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan da örgütlü-örgütsüz tüm kadınlar arasındaki iletişimin 

geliştirilmesini ve bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu genel çerçevede, 

Kadın Meclisi’nin, kadınların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve 

sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıyla politikalar oluşturulması, kentsel yaşama 
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katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa aile içi 

şiddete karşı güç birliği yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola 

çıkılarak, çözüm önerileri ve projeler üretilmesi, bu önerilerin ve projelerin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunulması ve genelde yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk üstlenilmesi gibi çok yönlü ve 

geniş kapsamlı hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri bulunmaktadır.” 

Kent konseyleri; yerel siyaseti ve kent yönetimini daha katılımcı bir anlayışla şekillendirmektedir. Kadınlar bu gruplar 

içerisinde seslerini duyuramayan önemli bir kısmı oluşturduğundan kadın meclislerinin oluşturulması oldukça önemlidir. 

Kadın meclisleri; farklı ve çeşitli kadınların yerel siyasete katılabilmesi ve düşüncelerini aktarabilmesi için önemli bir 

platform olabilir (Sumbaş ve Ömürgönülşen, 2018:78). 

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi; Türk Kadınına önemli haklar veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve 

inkılapları ışığında kadın meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 
Sökeli kadınları sürece dâhil etmeyi birincil hedef olarak belirlemiştir. Bu çerçevede kent konseylerinin amaçları şunlardır 

(www.sokekentkonseyi.org, 2018): 

 Sökeli kadınların; kent yönetimine aktif olarak katılıp kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol 

almalarını sağlamak, 

 Kadınların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak, 

 Kadınları, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek, 

 Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak, 

Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak, 

 Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,  

 Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak, Söke kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri 
dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,  

 Kadın Meclisi’ni ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, 

 Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, 

 Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 2007 yılından itibaren çeşitli alanlarda farklı amaçlarla faaliyetler yürütmektedir. Söke 

Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin faaliyet alanları eğitim, istihdam, kadına yönelik şiddet,  özel günleri anma ve kutlama 

şeklinde gerçekleşmiştir.  

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen hizmetler 9 grupta sınıflandırılabilir (Grafik 1). Bunlar: 
eğitim amaçlı, mesleki beceri kazandırma, kadına yönelik şiddet, sosyal, el emeği pazarı, özel günleri anma, kutlama ve 

ziyaret, engellilere yönelik farkındalık, yardım ve tepki yürüyüşü faaliyetleridir. Anlaşılacağı üzere en çok faaliyet özel 

günleri anma, kutlama ve ziyaretler ile ilgili yapılırken, en az faaliyet tepki yürüyüşü kapsamında yapılmıştır. 

Grafik 1. 2007-2017 Yılları Arasındaki Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Faaliyet Sayıları 

 

Kaynak: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi karar defterinden elde edilen bilgiler neticesinde oluşturulmuştur. 

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin sosyal medya kullanımı incelendiğinde; Söke Kent Konseyi facebook sayfasında 

herkese açık grup olarak sosyal medyada paylaşımlarını gerçekleştirildiği görülmektedir 
(www.facebook.com/groups/258144127565705/, 2018). Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Grubu yaklaşık 7 yıl önce 

oluşturulmuş ve şu anda 530 üyesi bulunmaktadır. Yapılan etkinlikler facebook aracılığıyla duyurulmuş ve etkinliklerle 
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ilgili fotoğraflar ve videolar paylaşılmıştır. Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne ait facebook grubu etkin olarak 

kullanılmasına rağmen başka sosyal medya hesapları bulunmamaktadır.  

Söke Kent Konseyi 2016-2017 Çalışma Raporu’nda facebook paylaşımlarının dağılımına yer vermiştir. Söke Kent Konseyi 

tarafından toplam 387 paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımların 136 tanesi Yürütme Kurulu, 87 tanesi Çocuk Meclisi, 66 

tanesi Kadın Meclisi, 30 tanesi Bisiklet Çalışma Grubu, 29 tanesi Engelliler Meclisi, 19 tanesi Emekli Meclisi, 13 tanesi 
Gençlik Meclisi, 5 tanesi ortaklaşa çalışma ve 2 tanesi başkan tarafından yapılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda en fazla 

paylaşımı yapan Çocuk ve Kadın Meclisleridir. Ortaklaşa çalışmanın ve Söke Kent Konseyi başkanının paylaşımlarının ise 
oldukça az olduğu görülmektedir (Söke Kent Konseyi 2016-2017 Çalışma Raporu, 2018:18). 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kent konseyleri giderek sayıları artan, kentteki tüm vatandaşların karar alma süreçlerine katılımına olanak sağlayan ve 
vatandaşların kent ile ilgili görüşlerini aktarabildiği önemli oluşumlardır. Bu oluşumlar içerisinde kadınlara, yaşlılara, 

engellilere, gençlere, çocuklara ve kentteki mahallere özgü meclisler kurulabilmektedir. Ayrıca kentin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve coğrafi yapısına ve vatandaşların taleplerine göre çalışma grupları oluşturulabilmektedir. 

Kent konseyleri bünyesinde kadınlara özgü meclislerin oluşturulması oldukça önemlidir. Türkiye’deki kadınların pek çok 

alanda katılımının zayıf olması, kadınlara özgü sorunların tespiti ve çözümünde sıkıntılar yaşanması, kadınların istihdama 

katılması için gerekli eğitimin verilmesi ve özgüven kazandırılması gibi nedenler kent konseylerinde kadın elinin olmasını 

gerektirmektedir. Bunun için önemli bir araç olan kadın meclislerinin pek çok açıdan desteklenmesi gereklidir. 

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan faaliyetler incelediğinde; sadece kadınlara özgü faaliyetler 

yapmadıkları, yaşadıkları kentin sorunlarına, engellilere, çocuklara, yaşlılara duyarlı projeler yaptıkları, sosyal yardım 

faaliyetleri düzenledikleri, özel günleri anma ve kutlama etkinliklerine önem verdikleri, huzurevi, kamu kurumları gibi 

yerlere ziyaretler düzenledikleri, toplumsal konularda basın açıklamaları yaparak farkındalık yaratmaya çalıştıkları ve 

kadına yönelik şiddet konusuna özel bir önem verdikleri ve bu kapsamda eğitim amaçlı konferanslar yaptıkları 
görülmektedir. Bu doğrultuda kadın elinin sadece kendi sorunlarına değil, gereksinim duyulan her alana uzandığı 

söylenebilir. 
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ÖZET 

Kentte insan olarak kadın ve erkek birlikte yaşasa da, kentsel yaşam kadına ve erkeğe farklı şekillerde 

bakmaktadır. Kent, toplumsal cinsiyet ve bunların birbirleriyle ilişkisi hakkında farklı resimler sunar. 

Kadınlar kentlerden çok şey ister çünkü özel alandan kamusal alana katılımları kentin yönetimi ve tasarımı ile 

çok yakından ilgilidir. Bu tasarım, kaynaklara ve bunları dağıtma gücüne sahip olanlarca toplumsal cinsiyet 

normlarına uyumlu bir biçimde yapılır; Kadınlar, kent yaşamına ilişkin karar mekanizmalarında yer almada 

ve güç paylaşımında dezavantajlı durumdadır. Bu noktadan bakıldığında “kentlerin cinsiyeti erildir” ve 

“kadınlar dezavantajlı” konumdadırlar. Muğla Karya Kadın Derneği olarak, kentleri “kadının kent üzerindeki 

hakkından” yola çıkarak “kadın dostu yapmak”, “korku mekânlarını korkulmayacak” hale getirmek, 
“cinsiyete duyarlı bütçeleme” konusunda yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturarak kadınların ve erkeklerin 

“şehrin kaynaklarından eşit yararlanmasını sağlamak” amacı ile çalışmalar yürütmektedir. STK’ların “kent 

hakkı”  üzerinden yaptıkları çalışmalar ile kenti değiştirme talepleri ve mücadeleleri modern yurttaşlık ve 

katılımcı yönetim anlayışının bir gereğidir. Yerel yönetimlerin STK’lar ve kent sakinleri ile birlikte hareket 

ederek daha mutlu ve huzurlu kentler yaratmaları mümkündür. Bildiri, yukarıda özetlenen çerçevede Karya 

Kadın Derneği’nin Muğla’daki yerel yönetimler ile gerçekleştirdiği kurumsal etkinlikleri 

değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın STK, Yerel Siyaset. 

 

ABSTRACT 

Although men and women live together as individuals in the city, urban life looks at women and men in 
different ways. The city presents different pictures about gender and their relation to each other. Women want 
a lot from the cities because their involvement in the public space from the private area is very closely related 
to the management and design of the city. This design is made in a manner consistent with the gender norms 
of those who have the resources and the power to disseminate them; Women are at a disadvantage in power 
sharing and decision making in urban life decision-making. As Mugla Karya Women's Association, it is 
important for women to make cities "women friendly", "fear places will not be feared", "cities sensitive to 
budgeting" and is working with the aim of "making equal use of the resources of the city" by creating 
pressure on local governments. The work of NGOs on the "right of the city" and their desire to change cities 
are a necessity of modern citizenship and participatory management. It is possible for local governments to 
work together with NGOs and city dwellers to create happier and more peaceful cities. In this context, this 
paper has evaluated the institutional activities of Karya Women Organization on the local governments in 
Muğla. 

Key Words: Women, Women's NGO, Local Politics. 
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1.GİRİŞ 

Kentte insan olarak kadın ve erkek birlikte yaşasa da, kentsel yaşam kadına ve erkeğe farklı şekillerde bakmaktadır. 

Kentsel yaşam, toplumsal cinsiyet ve bunların birbirleriyle ilişkisi hakkında farklı resimler sunar (Kaypak, 2014).  

Kadınların özel alandan kamusal alana katılımları kentin yönetimi ve tasarımı ile çok yakından ilgilidir. Bu tasarım, 

kaynaklara ve bunları dağıtma gücüne sahip olanlarca toplumsal cinsiyet normlarına uyumlu bir biçimde yapılır; kadınlar, 
kent yaşamına ilişkin karar mekanizmalarında yer almada ve güç paylaşımında dezavantajlı durumdadır. Bu noktadan 
bakıldığında  “kentlerin cinsiyeti erildir” ve “kadınlar dezavantajlı” konumdadırlar. 

Kadınların kamusal alana çıkmaları ve bu alanda söz ve karar hakkına sahip olmaları toplumsal cinsiyet rollerinden 

bağımsızlaşarak özel alandan, evden, kamusal alana hareketleri ve toplumsallaşmaları için gereklidir. Bu açıdan da 

“kadının kent hakkı” kadının kentte ve kent yaşamına katılımını sağlamak ve politikalar üzerinde söz sahibi olmak 

açısından önemli bir mücadele alanıdır.  

Bu çalışmada, hak temelli bir kadın örgütü olan Muğla Karya Kadın Derneği(MKKD)  tarafından 2014 yerel seçimlerinden 

önce başlatılan ve Muğla’yı “kadın dostu bir kente” dönüştürme talepleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalardan yola 

çıkarak, yerel siyaseti toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

 

2. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN KENT HAKKI  

Toplumsal cinsiyet, kentsel yaşamda erkek hâkimiyeti ile tezahür eder. Toplumsal cinsiyete duyarsızlığı nedeniyle, 

kentlerin eril ve erkek merkezli olduğu, kentle ilgili karar vericilerin erkek olması nedeniyle erkek bakış açısını yansıttığı 

dile getirilir. Mekân cinsiyetli düşünülmektedir. Toplumsal cinsiyet, insanları, kentleri ve toplumsal pratikleri cinsiyetli 

kimliklere göre ayırmaktadır (Beasley, 2005:11). 

Lefebvre’e  (1968) göre kent hakkı; “kent ölçeğinde vatandaşlık hakkıdır ve kentdaşların kent mekânını kullanmak ve kenti 

oluşturmak ya da değiştirmek hakkını da” içerir (alıntılayan Sadri, 2011, s. 48-51). David Harvey (2008), kent hakkını “var 

olana erişim hakkından” daha ziyade, “var olanı değiştirme hakkı” olarak nitelendirmektedir. Lefebvre (1968) katılım ve 

yerleşme hakları, kentsel mekânın kullanımı ve üretiminde vatandaşların aktif rol oynamasını ve kentin bütün imkânlarının 

ve kaderinin kentte yaşayanlara bırakılmasını talep etmektedir. Kent hakkı, var olanlara, var olanı değiştirme ve bütün 

farklılıklarıyla kentte ikamet etme hakkı vermektedir. 

Kent hakkı çalışmalarında ihmal edilen bir konulardan biri; erkek egemenliğidir. Don Mitchell (2003:5) cinsiyet ve 
kimlikle ilgili konuların Lefebvre’in kent hakkı modelinde eksik kaldığına ve kent hakkının ataerkil hâkimiyete karşı 

kadınları güçlendirecek bir şekilde uyarılması gerekliliğini vurgular. “Kadının kent hakkı” kavramı, özel alanın demokrasi 

ve vatandaşlık anlayışlarına nasıl dâhil edilebileceğini gösterir.  

Shelley Buckingham,  kadınların kamusal alanı kullanmakta karşılaştıkları engelleri dört önemli başlıkta toplamaktadır:  
Birincisi, şiddet korkusunu ortadan kaldıracak güvenli kentsel çevre, aydınlatma, acil telefon, kent haritası gibi kamusal 

altyapı imkânlarıdır.  İkinci sırada, günün tüm saatlerinde rahatlıkla erişebilen bir toplu taşıma sistemi gelmektedir. Üçüncü 

olarak erişimi güçlendirecek bir konu olarak konum, yani iş, ev ve hizmetler arasındaki yakınlık belirtilmekte ve dördüncü 

olarak kadınların kentsel çevreleri hakkında karar verme, yönetişim ve planlamaya katılımları sayılmaktadır (Aktaran 

Alkan, 2004). Shalley’in belirlediği bu dört başlık, kadının kent hakkı ile ilgili mücadele alanının çerçevesini de 

çizmektedir. 

Kadının, kentte daha az alana erişebilir ve daha az alanı kullanabilir olduğu bir gerçektir. Kadınlar, karar verme, fırsatları 

kullanma, hizmetlere ulaşmada ciddi ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar (Kaypak, 2005).Mahalleyi, ilçeyi, kenti, köyü, 

kısacası “ortak yaşam çevresi”ni kadınlarla erkekler aynı biçimde kullanmaz. Yaşam çevresinin sunduğu ekonomik, 

toplumsal ve mekansal olanaklardan yararlanma fırsatları, dolayısıyla sorunları, gereksinimleri, beklentileri aynı değildir. 

Bu nedenle, “ortak yaşam çevresi” ne yönelik politika(sızlık)lar kadınlarla erkekleri farklı biçimlerde etkiler. Sözgelimi, 

yerel düzeyde sunulması gereken birçok hizmetin yeterli nitelik ve uygun maliyette sunulmaması durumunda ortaya çıkan 

boşluk ağırlıklı olarak kadınlarca doldurulur ya da kadınların üstlenmek durumunda olduğu birtakım işleri yerine 

getirmeleri güçleşir (Alkan, 2004). Hak temelli çalışan kadın örgütlerinin yerel yönetimler ile bu bağlamda yürütecekleri 

çalışmalar oldukça önemlidir. 
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3. KARYA KADIN DERNEĞİ VE KADINLARIN KENT HAKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 

2012 yılında kurulan Muğla KARYA Kadın Derneği, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda dayanışma, 

yardımlaşma, yurttaşlık bilinçlerini geliştirmek ve güçlendirmek, kadına yönelik şiddetin giderek artması karşısında gerekli 

önlemlerin alınabilmesi amacı ile hak temelli faaliyetler yürütmektedir. MKKD, kentlerin eril ve cinsiyet körü yapısına 

karşı; kenti “kadının kent üzerindeki hakkından” yola çıkarak  “kadın dostu yapmak”, “korku mekânlarını güvenli hale 

getirmek”, “cinsiyete duyarlı bütçeleme” konusunda yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturarak kadınların ve erkeklerin 

“şehrin kaynaklarından eşit yararlanmasını sağlamak” amacı ile yerel yönetimlerle ilişki içinde çalışmalar yürütmektedir.   

Dernek,  toplumsal cinsiyet temelli bir örgüt olarak daha fazla eşitlik ve özgürlük için haklar temelinde mücadelesini 

sürdürmektedir. Bu çalışma Muğla’da kentte hakkı temelli bir izleme ve değerlendirme ile derneğin kullandığı yaklaşımlar, 

araç ve yöntemler konusunda neler yapıldığını, yapılabildiğini anlatmayı amaçlamaktadır. Yerel yönetimlerin kalkınma 

hedeflerinin, hazırladıkları planların, politikaların, sundukları hizmetlerin, yürüttükleri projelerde ne kadarı kentte yaşayan 
kadınları hesaba kattıklarını, kadınların kent yurttaşları olarak yaşamlarını ne ölçüde kolaylaştırmayı hedeflediklerini 

değerlendirmek ve kadınların bunun için neler yapabileceğini tartışmak istiyoruz. 

Cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması veya cinsiyet eşitliği ve genel olarak eşitlik ilkesinin korunması, toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ile ilgili yerel yönetimleri izlemek etkilemek ve program geliştirmenin yöntemleri 

neler olabilir? 

Dernek, kurulduğu 2012 yılından beri “ kadının kent hakkı” kavramını odağına alarak kenti kadınlar açısından daha 

avantajlı hale getirmek ve kentin kaynakların kadınların lehine kullanılması yönünde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 

3.1. Kadınların Kent Hakkı Taleplerini Görünür Kılmak için Yapılan Çalışmalar 

Harvey (2008)’in “Kent hakkı var olana erişim hakkından daha ziyade, “var olanı değiştirme hakkı”dır söyleminden 

hareketle; 2014 yerel yönetim seçimlerinde “Yerel Yönetimlere Sözümüz Var;  Adaylar Sussun Kadınlar Konuşsun” 
başlığı ile seçime katılan tüm partilerin belediye başkanı adayları ile kadınları buluşturan bir etkinlik düzenlemiştir. Bu 

etkinlikte, kadın örgütleri başta olmak üzere; kurumsal ya da bireysel olarak tüm katılımcılar, kadınların kent haklarıyla 

ilgili taleplerini, görüşlerini, önerilerini ve eleştirilerini adaylarla paylaşmış ve bütün bunların karşılığını hizmet olarak 

beklediklerini açıklamışlardır. İfade edildiği anda yazılı hale getirilen bu taleplerden oluşan ve “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Yerel Yönetim Sözleşmesi (Mor Sertifika)” olarak adlandırılan belgenin (bkz.Ek-1) adaylar tarafından 

imzalanmasını istemişlerdir. Kentte kadınların karar mekanizmalarında yer almaları, kent olanaklarına erişimin artırılması, 

kadınların güçlendirilmesi gibi taleplerin yer aldığı “mor sertifaka” yerel yönetim adaylarına imzalatılmıştır. Ayrıca 

“Kadınlar karar alma süreçlerinde yer almalıdır” sloganı ile yerel seçimlerde muhtarlığa ve belediye meclis üyeliğine aday 
olan kadınlar, kadın seçmenlerle bir araya getirilerek, kadın adayların tanıtılması ve desteklenmesi yönünde çalışmalar 

yürütülmüştür.   

2015 genel seçimlerinde yine aynı slogan ile “Adaylar Sussun Kadınlar Konuşsun”  buluşmasında bu kez de milletvekili 
adayları davet edilerek kadın gündemi ve talepleri adaylarla tartışılmış ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yerel Yönetim 

Sözleşmesi (mor sertifika)”ni imzalamaları istenmiştir. Adaylar sözleşmeyi inceleyerek bazı maddelere “yasal olarak 

mümkün olmadığı gerekçesi” ile şerh koyarak imzalamışlardır. Bu konuda MKKD “kadınların talepleri tam da bu yasaların 

değişimi ile ilgili taleplerdir” diyerek şerh konulan maddeleri tartışmaya açmış ve il gündemine taşımıştır. 

Dernek belediye ile belediyede de ve kent konseyi kadın meclisinde çalışan kadın üyeleri aracılığı ile yakın temasını 

sürdürerek, bir yandan lobi çalışması yapmakta bir yandan izleyicilik faaliyetini gerçekleştirmektedir.  

3.2. Stratejik Planlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarını Kazandırma Çalışması 

Yurttaşların yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımı konusundaki araçlardan biri de stratejik 

planlamadır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

nüfusu 50.000’in üzerinde olan 2013 belediyelere stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Belediye Kanunu’nun 

41. maddesinde stratejik planın, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri 

alınarak belediye başkanının sorumluluğunda belediye encümeni tarafından hazırlanacağı ve belediye meclisince kabul 

edileceği belirtilmektedir (5012 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040723.htm#1).  

MKKD Menteşe Belediyesi’ne 2014-2019 stratejik planına beş öneri sunmuştur: 

1. Cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması (Belediyenin vereceği her türlü hizmetin yararı ve sonuçları kadınlar ve 

erkekler açısından ciddiyetle değerlendirilir).  

• Güvenli ve yeterli yaşam alanına erişim 

• Yeterli hareketliliğe ve çevresel planlamaya erişim 

• Boş zaman ve spor alanlarına erişim 
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• Bakım hizmetlerine erişim 

• Toplumsal ve siyasi katılım 

• Ücretli istihdama ve uygun çalışma koşullarına erişim 

• Parasal gelire ulaşım 

• Sağlığa erişim 

• Eğitim ve öğrenime erişim 

• Şiddetsiz bir yaşama erişim 

2. Altı ay içinde Belediyede kadın-erkek eşitlik biriminin kurulması ve bu alanda eğitim almış (toplumsal cinsiyet ve 

kadın araştırmaları konusunda yüksek lisans eğitimi almış) en az bir kadın personelin istihdam edilmesi.  

3. Bir yıl içinde belediye hizmet personelinin hak temelli kadın örgütlerinin desteği ile toplumsal cinsiyet eşitliği 

eğitiminden geçirilmesi. 

4. Şiddete uğrayan kadınlara 7/24 danışmanlık desteği veren danışma hattını da içerecek ve şiddet mağdurlarının kısa 

süreli hukuksal, psikolojik ve istihdamla ilgili danışmanlık desteği alabilecekleri ve kısa süreli güvenli barınma 

olanağına kavuşacakları geçici barınma istasyonunun kurulması.  

5. Menteşe nüfusu 100 bini geçtiğinde kadın sığınağının kurulması. 

Bu önerilerin üç tanesinin (Menteşe nüfusu 100 bini geçtiğinde kadın sığınağının kurulması, toplumsal cinsiyet ve kadın 

araştırmaları konusunda yüksek lisans eğitimi almış en az bir kadın personelin istihdam edilmesi, bir yıl içinde belediye 

hizmet personelinin hak temelli kadın örgütlerinin desteği ile “toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden geçirilmesi) plana 
girmesini sağlamıştır. Dernek  Stratejik plana giren maddelerin takipçisi olmuştur.  

Belediye personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinden birincisi, 26 Şubat 2016 tarihinde, ikincisi ise 8 Mart 2017 

tarihinde gerçekleştirilmiş; ikinci eğitime Menteşe Belediye Meclis üyeleri de katılmışlardır.  

Muğla ilinde 31.10.2016 tarihinde  kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu 

oluşturulmuş MKKD koordinasyon kurulunda yer almıştır. Aralık 2017 yılında ŞÖNİM kurulmuş , Milas Belediyesi 
tarafından aynı yıl Milas Kadın Dayanışma merkezi açılmıştır. Komisyonun valilik başkanlığı ve ŞÖNİM sekreterliğinde 

yapılan 2018 yılı koordinasyon toplantısında; Fethiye belediyesi tarafından yapılan ve aile ve sosyal politikalar il 

müdürlüğüne devredilen 20 kişilik kadın sığınma evi olduğu, Bodrum belediyesi tarafından 40 kişilik kadın sığınma evi 

binasının hazır olduğu, Muğla Büyükşehir Belediyesi  tarafından sığınma evi açma kararı alındığı ve uygun yer ve bina 

arandığı, Menteşe Belediyesi  stratejik plan oluşturulurken 100 bin nüfus olması sebebiyle planda danışma ve ilk istasyon 

kurulma kararı olduğu fakat şu an 100 binin üstünde nüfusunun bulunması nedeniyle 2019 yılı sığınma evi yapımı için 

bütçe planlaması yapıldığı bilgisi aktarılmıştır.  

3.3. Diğer Çalışmalar 

2015 “Dünya Kadın Yürüyüşü”nün Türkiye ayağındaki 7 ilden biri Muğla olmuş, koordinasyonu KARYA Kadın Derneği 

Belediye işbirliği içinde yapılmıştır. 

Kent nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen kadınlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eşit bir biçimde 

katılamamaktadırlar. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın 

Dostu Kentler Programı, UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 

tarafından yürütülmektedir. "Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı”, yerel yönetimlerin planlama ve 
programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirme ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile 

kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla 2006 yılında başlatılmıştır. 

Kadın Dostu kent;  

 Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere 

 İstihdam olanaklarına 

 Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb) 

 Şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini ve 

 Yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak 

Erkekler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen kentlerdir 
(http://www.kadindostukentler.com/ erişim tarihi 1.06.2018).   

Bu nedenle 2016 yılında MKKD 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ana temasını il genelinde  “kadın dostu kent “olarak 
belirlemiş, “kadın dostu kent kavramını” il gündemine taşımıştır. Muğla Ticaret Odasının (MTO ) daveti ile 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü  panel konusunu “kadın dostu kentler projesi” olarak belirlemiş ve bir konferans düzenlenmiştir. 

http://www.kadindostukentler.com/
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“Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”, kadın sivil toplum kuruluşları arasında iletişim, dayanışma ve 

işbirliğini artırarak bu kuruluşların güçlenmesine katkıda bulunmayı; toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve 

bu yönde duyarlılık yaratmayı; dolayısıyla Türkiye’de sivil toplum ve demokrasinin gelişimi için çalışmayı 

amaçlamaktadır. Türkiye’nin 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ilk kadın filmleri festivalidir. Uçan Süpürge 

Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin organizasyonu Uçan Süpürge tarafından yapılmaktadır. KARYA Kadın Derneği 

“2017 Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin 20.yılında  “Festival 20.yılında 20 ilde ” projesinde yer alarak hazırlık 

çalışmalarını yapmış,  Menteşe belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sinema alanında kadın 

farkındalığının oluşturulmasına 20 yıldır çaba sarf eden ve önemli yol kat etmiş olan festivali kente taşımıştır. 

Son olarak MKKD’nin başvurusu ile Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Erasmus projesi olan “Kırsal Alanda Kadın 

Girişimciliğinin Desteklenmesi” projesini 17-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir 

Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirmiştir. Slovakya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Almanya, Litvanya, Portekiz, 
Makedonya ve Türkiye’den, katılımcılardan birisi Menteşe Belediye’si çalışanı olan toplam 20 kadın 9 gün boyunca Muğla 
kırsalında yaşayan kadın girişimciler ile deneyim paylaşımı ve atölye çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.  

 

SONUÇ  

STK’ların “kent hakkı”  üzerinden yaptıkları çalışmalar ile kenti değiştirme talepleri ve mücadeleleri modern yurttaşlık ve 

katılımcı yönetim anlayışının bir gereğidir. Yerel yönetimlerin STK’lar ve kent sakinleri ile birlikte hareket ederek daha 
mutlu ve huzurlu kentler yaratmaları mümkündür. MKKD kadının kent hakkı kavramından hareketle; kadının görünür 

kılınması ve toplumsal cinsiyet yapılarının kırılması, kentin eril yapısını değiştirecek toplumsal, cinsiyete dayalı rollerin 

değişmesi ile demokratikleşecek ve aynı zamanda birey olarak kadın ve erkeği öncesine göre daha özgürleşeceğine 

inanmaktadır. 

Kadınların yaşam çevrelerinde karşılaştıkları sorunlar, hizmet öncelikleri, yerel nitelikli gereksinimlerinin toplumsal 

cinsiyetle ilgili özgüllükler taşımaktadır. Yerel yönetimler kenti ilgilendiren kararlarda kenttaşların bir tür yetki devri 

anlamına gelir. Muğla Karya Kadın Derneği bu alanda nüfusun yarısını oluşturan kadınların gereksinimlerine karşı daha 

bastan bir “cinsiyet körlüğü” oluşmaması için çaba sarf etmekte ve mücadele etmektedir. Yerel yönetimlerle karar alma, 

kültürel ve uluslararası çalışmalar yolu ile kurduğu güçlü ilişkiler ile kent yaşamında “var olana erişim hakkını” geliştirmek 
yanında “var olanı değiştirmek konusunda” da faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bir yıl içinde belediye hizmet personelinin hak temelli kadın örgütlerinin desteği ile “toplumsal cinsiyet eşitliği 

eğitiminden” geçirilmesi”, kadın sığınağı açılması, stratejik plana önerilerimiz doğrultusunda konulmuş ve bir kısmı 

gerçekleştirilmiştir.  

Sivil toplum tarafından izleme, bir olayın gelişimini gözden geçirmek veya yakından incelemektir. İzleme sözcüğünün 

kazandığı anlam, sivil toplum örgüt ve inisiyatiflerinde de kendini göstermektedir 

Hak temelli izleme toplumsal değişimin yönüne, etkilerine, sonuçlarına dair bilgiyi ortaya koyar, başarısını değerlendirir ve 

değişimi yaratma, yönünü belirleme ve hızlandırma olanağı sağlar (Batliwala ve Pittman, 2010). Hak temelli izleme ve 

değerlendirmenin bütün faaliyetlerinin amacı, izleme ve değerlendirme yapılan konuda ayrımcılığın yaşanmaması, 

özgürlüklerin ve dayanışmanın hayata geçmesi ve sürdürülmesi için gerekli toplumsal dönüşümün gerçekleşmesidir. 

Kentlerin eril yapısının değiştirilmesi için uzun bir mücadele, izleme ve lobi çalışması gerekmektedir. Muğla içinde bu 

durum geçerlidir ve MKKD “kadın dostu bir kent için” kadınlarla birlikte kenti değiştirmek için mücadele kararlılığını, 
yeni yöntem arayışları ile birlikte sürdürecektir. 
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EK-1 

2014 MUĞLA 8 MART PLATFORMU YEREL YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 

♀   Anayasada ve uluslararası sözleşmelerde ifade edilen kadın-erkek eşitliğini toplumun her alanında yaşama geçirmeyi 

siyasi bir hedef olarak belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için siyasal, yasal ve yönetsel mekanizmaları harekete 

geçirmek için çaba sarf etmeyi; 

♀     Türkiye’de yaşanan kadın erkek eşitsizliklerini ortadan kaldırmanın ancak kadınların siyasal karar süreçlerine etkin 

katılımlarıyla olanaklı olduğunu kabul etmeyi; 

♀    Siyasi partilerin iç işleyiş mekanizmalarından ülke genelindeki siyasal karar organlarına kadar, kadınların siyasal karar 

mekanizmalarına etkin ve güçlü katılımlarını sağlayacak olumlu ayrımcılık önlemlerini benimsemeyi; 

♀   Zaman kaybetmeden, Siyasi Partiler Yasası ile genel ve yerel seçimleri düzenleyen yasalarda, kadınları hem örgütsel ve 

yerel hem de ülke düzeyinde karar mekanizmalarına taşıyacak değişiklikler için çaba göstermeyi; 

♀     Yerel bütçe harcamalarının toplumsal cinsiyete göre dağılımını sağlamak ve toplumun her düzeyinde kadın-erkek 
eşitliği için çalışmak üzere yerel bütçe harcamalarından pay ayrılması için çalışmayı;   

♀   Türkiye’de, işyerlerinde, eğitim kurumlarında, üniversitelerde, meslek örgütlerinde, siyasi partilerde, sivil toplum 

kurumları ile tüm kamu ve özel kuruluşlarda var olan cinsiyet ayrımcılığına karşı önlemler geliştirmek için çaba 

göstermeyi; 

İlke olarak benimsiyorum ve belediye başkanı seçilirsem aşağıda sıralananları gerçekleştirmek için çalışacağıma söz 

veriyorum. 
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1.   Bakım hizmetlerinde ortak sorumluluk,  yaşamın her alanında eşitlik ilkesinden hareketle ücretsiz, ulaşılabilir, güvenli, 

7/24 kreş hizmeti sağlayacağım. 

2.     Kadınların sırtındaki iş yükünü azaltmak için yaşlı bakım evleri açacağım. 

3.  Kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlılar için meslek kursları, hobi kursları, kültürel ve sosyal paylaşımda 

bulunabilecekleri merkezler açacağım. 

4.   Yalnızca erkeklerin kullandığı spor alanlarını kadınların da kullanması için özel önlemler alacak, düzenlemeler 

yapacağım. 

5.    Park, bahçe yoksa yaptıracağım, varsa sayısını arttıracağım, parklara tuvalet yaptıracağım, temiz, güvenli ve bakımlı 

hale getireceğim. 

6.     Kaldırımları; bebek arabalarıyla, romatizmalı dizlerle yürünebilecek hale getireceğim. 

7.     Sokak ve park-bahçe aydınlatmalarını arttıracağım, buraları güvenli hale getireceğim. 

8.     Belediye otobüslerinin belli saatlerde evlere yakın noktalarda durmalarını sağlayacağım. 

9.     Belediye Meclisinde “Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu” kurulması için çalışacağım. 

10.   Belediye çalışanlarına “toplumsa cinsiyet eşitliği” eğitimi verdireceğim. 

11. Başta sağlık, eğitim ve kültür olmak üzere belediyenin stratejik planlarında kadın örgütlerinin görüşlerine 

başvuracağım. 

12.   Şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar, yaşlılar için “acil telefon hattı” kuracağım. 

13.   Şiddete uğrayanlara hizmet sunacak belediye görevlilerine eğitim aldıracağım. 

14.   Kadın danışma merkezleri açtıracağım. 

15.   Kadınlar ve çocuklar için koruma / sığınma evi açmak yasal görevim, bu görevi yerine getireceğim. 

16. Şiddeti önlemeye ve şiddete uğrayanları korumaya yönelik olarak yapılanları izleyecek, denetleyecek bir koordinasyon 

birimi kuracağım. 

17.   Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağım. 

18.   Kadınların sosyal güvenlik kurumlarından yararlanmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağım. 

19.   Kız öğrencilerin eğitim ve barınma olanaklarının arttırılması için çalışacağım. 

20. Zorla, erken evlilik ve akraba evliliğinin zararları konusunda eğitim seminerleri düzenleyeceğim. Muhtarlar aracılığıyla 

zorla ve erken evlilikleri tespit ve takip edip engellenmesi için çalışmalar yürüteceğim. 

21.   Sağlık merkezlerine haftanın belirli günlerinde ücretsiz ulaşım sağlayacağım. 

22.   Kadınlara yönelik sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik destek uzmanlarını arttıracağım. 

23.  Mobil merkezler aracılığı ile üreme sağlığı eğitimi, okuma-yazma gibi eğitim hizmetlerini kadınların ayağına 

götüreceğim. 

24.   Ergenlik eğitim merkezi, menopoz klinikleri, evlilik danışma merkezleri kuracağım. 

25.   Engelli kadın, çocuk ve yaşlılara ücretsiz ve evde sağlık ve bakım hizmeti verilmesini sağlayacağım. 

26.  Göç eden kadın ve kız çocuklarına yönelik, kenti tanıma, hizmet almak için hangi kurumlara başvuracaklarına ilişkin 

bilgilendirici eğitim çalışmaları yaptıracağım. 

27.   Belediyemin bütçesini Eşitlikçi Bütçe yaklaşımıyla oluşturacağım. 

28.   Kent Konseylerine ve Kadın Meclislerine bütçeden pay ayıracağım. 

29.   Muğla’da güvenli bisiklet yolları yapacağım. 

30. Kent halkına sağlıklı yiyeceklerin ulaşması için çaba göstereceğim ve yereli tohumlarla yapılan üretimi 

destekleyeceğim. 

31.   Kent yönetiminde katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek planlamayla ilgi önemli kararları kentlilere danışarak 

alacağım.  

32.   Engellilere evde bakım hizmeti verilmesi için gerekenleri yapacağım. 
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ÖZET 

Dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son dönemde kadın girişimciliğinin ülke 

ekonomisindeki kalkınmaya ve büyüklüğe önemli katkıları olduğu görülmektedir. Bu sonuçla devletler kadın 

girişimciliğini önemsemekte ve hükümet politikalarında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan ve 

destekleyen değişikliklere hız kazandırmaktadır. Kadın girişimciler diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

hem çevresel faktörler, hem mevzuat hem de şahsi ve ailesel dezavantajlardan dolayı birçok sorunla 

karşılaşmaktadır. Bu sorunlar il ve bölge bazında değişiklik göstermekte ve son dönemde birçok kurum kadın 

girişimciliğini destekleme yönünde adımlar atmaktadır. Buradan hareketle bu çalışma, Balıkesir İli Karesi 

İlçesi özelinde, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve artırılmasında yerel yönetimlerin üzerine düşen 

görevler ile ilgili gerek faaliyet incelemeleriyle gerekse de genel bazda mevcut durum analizleriyle kamunun 
bu noktada yaptığı icraatların içeriğini ve etkilerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Karesi 

Belediyesi’ndeki farklı müdürlüklerden faaliyet detayları alınmış ve kadın girişimciliği ile doğrudan ya da 

dolaylı anlamda ilgisi olanlar çok boyutlu incelenmiştir. Bununla birlikte Karesi ilçesinde kadın anlamında 

demografik görünüme ve mevcut durum analizlerine yer verilerek, alan uzmanlarına, araştırmacılara ve 

ilgililere ışık tutulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Girişimciliği, Girişimcilik, Yerel Yönetimler, Karesi. 

 

ABSTRACT 

It is seen that lately in the world especially in the developed and developing regions, women’s 

entrepreneurship has important contributions to national economic growth and development. With this result, 
governments care about women’s entrepreneurship and they accelerate the changes applying and supporting 

positive discrimination towards women. Women entrepreneurs face a lot of problems both in Turkey and in 
the world because of environmental factors, legislation and personal and family related disadvantages. These 
problems may change depending on the city and region, lately various organizations have been taking steps in 
order to support women’s entrepreneurship. From this point of view, this study aims to show the effects and 

content of the activities conducted by the public institutions by both analyzing the duties of local 
administrations for supporting and increasing women’s entrepreneurship and analyzing current situation in 

general basis in the city of Balıkesir Karesi district. For this purpose, activity details were gathered from 

different directorates in the Municipality of Karesi and the ones related to women’s entrepreneurship directly 
or indirectly were examined in a multi-dimensional way. Additionally, it was tried to light the way for the 
experts, researchers and concerned individuals by placing current situation analysis and demographic 
expression in terms of woman in Karesi district. 

Key Words: Woman, Women’s entrepreneurship, Entrepreneurship, Local Administrations, Karesi. 
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1. GİRİŞ 

Girişimcilik konusunda yapılmış çalışmalara bakıldığında daha çok erkek girişimcilerin araştırıldığı veya cinsiyet ayrımına 

bakılmaksızın girişimcilik konusunun ele alındığı gözlemlenmiştir. Ancak günümüzde kadının toplum içerisindeki yeri ve 

gelişen teknoloji ile pek çok alanda kadınların da sosyal ve ticari hayata katılmaları, konunun önemini ortaya çıkarmış ve 

kadın girişimciliği, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenerek devlet polititkası haline gelmiştir. Çeşitli şekillerde 

sağlanan girişimcilik destekleri ile kadınlar için girimci olmak cazip olmaya başlamış ve bu alandaki etkinlikleri gün 

geçtikçe artmıştır. 

Ekonomik kalkınma ve büyüme ülkeler için en önde gelen hedeflerdendir. Ulusal kalkınma için yerel kalkınmanın arz ettiği 

önem, girişimciliğin desteklenmesinde yerel aktörlerin devreye girmesini gerektirmiştir. Ulusal kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilebilmesi için yerel kalkınmanın gerekliliği, yerelde girişimciliğin desteklenmesi ihtiyacını doğurmuş bu durum 

beraberinde çeşitli kurum ve kuruluşların destek politikaları geliştirmesi ve yerel aktörlerin de toplumsal statü olarak 

dezavantajlı görülen grupları desteklemesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. 

Yerel aktöreler içerisinde yer alan ve gerek iş hayatının içerisinde yer alan gerekse potansiyel taşıyan kadın girişimciler, 

yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Kadınlarımızın ihmal edilen veya doğru 

değerlendirilemeyen beceri ve yetenekleri ekonomik kalkınma açısından önemli bir kayıptır. Ekonomide tam kapasite, 

ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görülebilmesine rağmen üretim faktörlerinin önemli bir unsuru olan kadın 

emeği, yetenek ve becerilerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ile bu hedefe daha da yaklaşılacağı gözden kaçırılmaması 

gereken bir durumdur. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) araştırmasına göre 2015 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde 

istihdam oranı %46 ve bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27,5 olarak tespit edilmiştir. 28 ülke bazında Avrupa 

Birliği’nde ise kadın istihdam oranı %60,4’tür (TUİK, 2016). Görüldüğü üzere kadın istihdamı ve kadınların işgücüne 

katılım oranı ülkemizde hayli düşüktür. Çalışmanın örneklemini oluşturan Karesi özelinde istihdam oranlarına erişilememiş 

olmakla birlikte, TUİK 2016 adres kayıt sistemi verilerine göre 178.105 nüfuslu ilçenin 91,473’ü kadındır. Çalışmada 

nüfusunun yarısından fazlasını kadınların oluşturduğu Karesi İlçesi özelinde kadın girişimciliğine yönelik Karesi 

Belediyesi tarafından uygulanan Karesi Hünerli Eller ve Karem Akademi çalışmaları incelenmiştir. 

 

2. AMAÇ 

Çalışmanın amacı, girişimcilikte dezavantajlı olarak görülen kadınlarımızın desteklenmesi ve motive edilmesi amacıyla 

yerel yönetim aktöreleri olarak belediyelerin üzerine düzen sorumluluğun ve önem arz eden konuların öne çıkarılması, bu 

bağlamda yapılmış olan faaliyet, proje ve çalışmaların araştırılması ve ortaya konan sonuç ve önerileri ile yerel yönetimler 

ve diğer yerel aktörlere benzer noktalarda katkı sağlanmasıdır. 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden Örnek Olay İncelemesi (Case Study) kullanılmıştır. Örnek olay incelemesi bir 

veya az sayıda denek üzerinde yapılan detaylandırılmış çalışma şeklinde tanımlanabilir. Yapılan ayrıntılı çalışma 

neticesinde bir kişi, grup yada kurum hakkında veriler analiz edilerek ne, niçin ve nasıl sorularına cevap aranır. Örnek olay 
incelemesinde veri toplama aracı olarak anket ve mülakat kullanılabileceği gibi gözlem ve doküman analizleri de 

kullanılabilir(Altunışık vd., 2007). 

Bu çalışmada ise very toplama aracı olarak gözlem ve doküman inceleme kullanılmıştır. Çalışma içerisinde Karesi 

Belediyesi tarafından uygulanan çalışmalar görseller ile desteklenmiş ve yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

paylaşılmaya çalışılmıştır. 

 

4. BULGULAR 

Karesi Belediyesi tarafından uygulanan kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışma ve projeler incelendiğinde çok 
sayıda uygulama olduğu görülmektedir. Çalışma içerisinde bu uygulamalardan önde gelen Karesi Hünerli Eller ve Karem 

Akademi uygulamaları irdelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

4.1. Karesi Hünerli Eller 

Karesi Belediyesi tarafından açılan Karesi Hünerli Eller Beceri Kursları özellikle ev hanımlarının becerilerini geliştirerek 

kurulan atölyelerde üretim yapmalarına imkan sağlamak ve sosyalleşme hem de para kazanmalarına katkıda bulunmak 

amacıyla açılmıştır. İlçenin Karei AVM olarak adlandırılan yerleşkesinde 8 atölye olarak kurulan yapı ile eş zamanlı olarak 

farklı branşlarda eğitim verilmekte ve üretim yapılmaktadır. Bölge seçiminin alış-veriş alanında olması üretimi yapılan 

ürün ve eserlerin atölye vitrininde sergilenmesi ile satışına ve orada eğitim gören ve üreten kadınların aile ekonomilerine 

katkı sağlamasına imkan tanıdığı tespit edilmiştir. 
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Karesi Hünerli Eller Beceri Kursları kapsamında kırk yama, tel kırma, iğne oyası, keçe, Maraş işi, yerel dokuma, çini, ebru, 

ahşap boyama, minyatür, flografi, sedef kakma, vitray, ipek koza, kitre bebek, mumlu batik, hüsn-ü hat, takı, kilim ve 

çarpana dokuma, bindallı ve üç etek kursları gibi daha çok beceri kursları verilmekte ve kursiyerler üretime teşvik 

edilmektedir. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde kadın girişimciliğine büyük katkı sağlandığı üretilen ürünlerin satışından 

kaynaklanan gelir memnuniyeti ve üretim miktarlarına bakılarak alaşılmaya çalışılmıştır. 

Atölyelerde yapılan gözlemlerde eğitim alan ve üretim sürecine gelen kadın kursiyer ve girişimcilerin bir kısmının kendi iş 

yerini açtığı, bir kısmının evde üretim yaparak çevresine veya pazar yerlerinde halka yönelik satış yaptığı bilgisine 

ulaşılmıştır. Atölyelerin bulunduğu konum itibari ile üretim sürecinin ve üretilen ürünlerin halkın görebildiği bir alanda 

olması özel kurum ve kuruluşların toplu sipariş vermesine imkan tanımış ve kadın girişimciler kendi ev veya iş yerlerinde 

bir araya gelerek ürettikleri yüksek miktarlarda ürünü pazarlamayı başarmışlardır. 

Karesi Hünerli Eller atölyelerinde 2016-2017 yıllarında 1356 kadın kursiyer eğitim alarak becerilerini üretime dönüştürmüş 

ve gerek aile ekonomilerine gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlardır. Ürettiğinin değer gördüğünü fark eden 

kadın girişimci motive edilmiş ve becerileri ekonomiye kazandırılmıştır. 

Şekil 1. Karesi Hünerli Eller Atölyesi Ebru Tablo Üretimi 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın-Yayın Md. 

 

Şekil 2. Karesi Hünerli Eller Atölyesi ve Ürün Sergisi 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın-Yayın Md. 
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4.2. Karem Akademi (Karesi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) 

Karem Akademi, Karesi ilçesinin iş gücü potansiyelini iyileştirmek ve nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla Karesi 

Belediyesi tarafından mecleki beceri kazandırmaya yönelik çalışan bir birim olarak kurulmuştur. Karem Akademi planlı, 

programlı, sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli ve yaygın eğitim ilkeleri ile vatadanşlara sanatsal anlamda beceri 

kazandırmak, mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği bilgilerle donatmak, 
bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlara 

eğitimin yaşının olmadığını benimsetmek ve toplumu oluşturan bireylerin eğitim katsayılarını arttırarak, toplum refahını ve 

kalitesini arttırmak, yükselen kalite ile birlikte Balıkesir, Karesi ilçesinde sosyal fayda üretmek temel amaçlarındandır. 

Karem Akademi uygulaması ile toplumun her kesimine hitap edilmiş, kadın, erkek, çalışan ve ev hanımı gibi kriterler 

gözetmeksizin işinde uzmanlaşmak isteyen, yeni yeti ve yeterlilikler kazanmak isteyen herkes açılan kurslara 

katılabilmiştir. Program kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında bulunan tüm eğitim modülleri İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protocol kapsamında açılabilir şekilde talebe açılmış, aynı zamanda meslek edinme ve 

beceri geliştirmeye yönelik 285 branşa doğrudan kayıt alınabilir şekilde altyapı oluşturulmuştur. Program halka ücretsiz 

olarak sunulmuş ve çalışan bireyler de dikkate alınarak akşam ve hafta sonu eğitimleri de planlanmıştır. 

Karem Akademi uygulaması kapsamında 2015-2016 yılları arasında 6322 kursiyere eğitim verilmiştir. Bu kursiyerlerin 

4598’i kadındır. Bu kadınların ise 2635’I meslek edinme gurubunda bulunan kurslara katılmış ve yeni yeterlilikler  
kazanmışlardır. Yine uygulama kapsamında KOBİ ve yeni girişimcileri mali olarak destekleyen kurum ve kuruluşlar ile 

protokoller düzenlenmiş ve düzenlenen protokoller ile girişimcilik eğitimleri verilmiştir. Girişimcilik eğitimleri kapsamında 
145’i kadın 240 vatandaş eğitim almıştır. Girişimcilik eğitimlerine katılan 12 kadın ile yapılan görüşmede kadınlardan 

9’unun eğitim sonrasında yeni iş kurmak, 3’ünün ise mevcut işinde kendini geliştirip gelecekte kendisine ait iş yeri açmak 

amacıyla eğitime katıldıkları bilgisine ulaşılmıştır. 

Karem Akademi kursları herhangi bir mekan kısıtlaması içerisinde faaliyet göstermemiştir. Eğitim almak isteyen grubun 

bulunduğu mahallede yerel idareye uygun bir alan var ise eğitim altyapısı o alana taşınmış, yok ise muhtarlıklar veya 
bölgedeki diğer resmi kurumlar ile protokoller yapılarak yer tahsisleri yapılmış ve özellikle kırsalda olup bu imkanlardan 

faydalanamayan vatandaşın ayağına gidilmiştir. Kırsal mahallelerde verilen eğitim uygulamalarında kadın katılımının 

erkeklere oranla çok daha yüksek olduğu ve eğitim talep edilen branşların el sanatları teknolojisi, birkisel ve hayvansal 

tarım katagorilerinde yoğunlaştığı görülmüştür. 

Şekil 3. Karem Akademi Tanıtım ve Ürün Standı 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın-Yayın Md. 
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Şekil 4. Karem Akademi Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Görsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın-Yayın Md. 

4.3. Yapılan Diğer Faaliyetler 

4.3.3. Uluslararasi Bilimde Kadin Ve Kiz Çocuklari Günü 

11 şubat da kız çocuklarının bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve bilimi sevdirmek amacıyla “Uluslararası 

Bilimde Kadın Ve Kız Çocukları Günü” kutlandı 

Şekil 5. Kız Çocukları Günü Görseli 

 

Kaynak: Karesi Belediyesi Basın-Yayın Md. 

4.3.4. Kilimle Örülü Hayatlar 

Balıkesir Vefa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Karesi Belediyesi; Karesi Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR 

ortaklığında yürütülmüş bir projedir. Karesi ilçesindeki herhangi bir kazancı olmayan kadınlar (18 – 40 yaş arası)  ve 
engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik kurulan atölyede, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden biri olan çaput kilim 

dokumacılığı öğretilerek hem yeniden canlandırmak hem de iş imkanı sağlayarak ev ekonomilerine katkıda bulundurmak 

ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Projenin önemli bir ayağı olan projeye katılacak olan 

bayanların çocukları için ayrıca ücretsiz kreş hizmeti verilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ulusal kalkınma konusunda yerel ölçekte sağlanacak başarı, doğru müdahale araçlarının seçimi, yerel üretim faktörlerinin 

üretime katılımı ve devletin bu konuda doğru politikalar ortaya koymasıyla ilgilidir. Yerel yönetimler açıosından da içinde 

yer alan potansiyel ya da iş hayatına girmiş olan kadın girişimcilerin bu anlamda yönlendirilmeleri, desteklenmeleri ve 
güçlendirilmeleri oldukça önemlidir. Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınma ve büyümedeki önemi artık genel kabul 

görmüş bir olgudur. 

Bu kapsamda yapılan çalışma sonucunda yerel yönetimlerin kadın girişimcilerin eğitilmesi, motive edilmesi ve ürettiğini 

satması konusunda destek sağlaması kadın girişimciliğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yalnızca eğitim imkanının 

tanınması değil Karesi Hünerli Eller örneğinde olduğu gibi Kadın girişimcilere atölye ortamında üretim ve pazarlama 

imkanının tanınması bu şekilde ürettiğinin satın alındığını ve bir değer kattığını görerek motive olması açısından son derece 

önemlidir. Bunun yanısıra Karem Akademi örneğinde olduğu gibi kadınların kendini geliştirme ve yeni yeterlilikler 

edinmeleri konusunda özellikle belgelendirilmiş eğitim programlarının uygulanması, yerel yönetim olarak diğer resmi 

destekçi kuruluşlar ile yapılacak protokoller kapsamında girişimcilik desteklerinin etkinliğinin ve bilinirliğinin sağlanması 
da son derece önemlidir. Belgelendirilmiş eğitim programları yalnızca kendi işini kuracak girişimci kadınlar için değil, 

sektör içerisinde faaliyet gösteren diğer firmalarda istihdam olacak bireyler için de yararlı olacaktır. Kurumlar arasında 

oluşturulacak işbirlikleri ile yerel ve doğal olarak ulusal kalkınmaya katkı sunulacak, kadın girişimciliği özelinde 

girişimcilik desteklenmiş olacaktır.  
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ÖZET 

Kentsel kriz, ileri sanayi toplumlarında giderek artan merkezi bir olgudur. Ancak kentsel problemleri 

kavramak zordur; kökenleri ve gelişimi konusu sosyal bilimler yaklaşımları kullanılarak sadece kısmi bir 
şekilde analiz edilebilir. Bu nedenle kentsel siyaset tartışmaları, bir dizi disiplinde birbiriyle bağlantılı 

olmayan bir şekilde yürütülmektedir. Kentsel siyaset içerisinde, kentsel kamu hizmetlerinin 
genişletilmesinde, kamu kurumlarının dağıtıcı etkisi ve kentsel kamu hizmeti sunumunda planlama sistemi 
önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, kentsel siyasette katılımcı düzenlemelerin yayılmasının anlaşılmasını derinleştirmektir.  
Çeşitli vatandaş gruplarını kentsel siyasete dâhil etmeyi amaçlayan katılımcı yönetim düzenlemeleri 

demokratikleşme açısından önemliyken, bazı araştırmalar kamu yönetimi idealleri ve neoliberal hükümet gibi 

diğer mantıkların bir parçası olarak yorumlamaktadır. Çalışma, vatandaş diyalogu politikalarının arkasındaki 

siyasal köken, incelenerek, katılımcılığa dönüşün farklı yaklaşımlarla nasıl anlaşılabileceğine 

odaklanmaktadır. Sonuç olarak yerel yönetim düzeyindeki bu “katılımcı hareket”  siyasi katılımda daha fazla 

vatandaşlık imkânı, daha etkili hizmet sunumu, vatandaşların siyasi aktörler olarak güçlendirilmesi ve 

eğitilmesi yoluyla daha derin ve canlanmış bir yerel demokrasi oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Yönetişim, Vatandaş Katılımı, Danışma, Kentsel Siyaset, Siyaset. 

 

ABSTRACT 

The urban crisis is an increasingly central phenomenon in advanced industrial societies. But it is difficult to 
understand urban problems; their origins and development can only be analyzed in a partial way using social 
sciences approaches. For this reason, urban policy debates are carried out in a series of disciplines that are not 
linked to each other. Within urban politics, the planning system in the expansion of urban public services, the 
distributive effect of public institutions and the provision of urban public services is important. 

The aim of this article is to deepen the understanding of the spread of participatory governance arrangements 
in urban politics.  While participatory governance arrangements aimed at involving various citizen groups in 
urban politics are important for democratization, some researches interpret it as part of other ideologies such 
as public administration ideals and the neoliberal government. The study focuses on how the political roots 
behind citizen dialogue policies can be understood and analyzed through different approaches to 
transformation into participation. As a result, this "participative movement" at the local government level 
creates a deeper and more revitalized local democracy through more citizenship opportunities, more effective 
service provision in political participation, and empowerment and training of citizens as political actors. 

Key Words: Participatory Governance, Citizen Participation, Deliberation, Urban Politics, Policy. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bazı destekleyici faktörlerin de etkisiyle daha da hızlanan kentleşme, yanına aldığı demokratikleşme olgusu ile 
birlikte, kenti siyasal güç mücadelelerinin önemli odaklarından biri yapmıştır. Kentsel siyaset, kurumsal ve akademik 
düzlemde önem kazanmaya devam etmektedir. Kentsel siyaset (urban politics) diğer kullanımıyla yerel siyaset (local 

politics), yerel düzeyde karar alma süreçlerini etkileyen bütün bileşenlerin incelenmesidir. Kentsel siyaset kapsamına 

kentleşme sürecini ve yerel birimleri ilgilendiren bütün faaliyetler ve politikalar girmektedir.  

Kentsel çalışmalar planlanırken, iletişimsel planlama ve vatandaş diyalogunun normatif idealine güçlü bir bağlılık 

olmuştur.  Bu bağlamda katılımcı yönetim düzenlemelerine, kamu yönetimi idealleri ve neo liberal yönetişim, daha geniş 

güç oluşturma ve öznelleşme süreçleri ışığında yaklaşma eğilimi söz konusudur (Metzger, 2013). 

Kentsel siyaset sürecinde, kentsel alandaki katılımcı yönetişim düzenlemelerini politik içerik, politik kökleri ve arkasındaki 

dinamikleri analiz ederek yönetişim boyutuyla anlamak gereklidir. Bu kapsamda politika oluşturmada katılımcı yönetişim 

düzenlemeleri, vatandaş etkisinin arttırılmasıyla yerel demokrasiyi canlandırmanın gerçek bir aracı olarak görülmektedir.  

Çalışmada kentsel siyaset içerisindeki katılımcı yönetişim düzenlemeleri ve önemi hakkında bilgi verilerek vatandaş 

diyalogları demokratik bir perspektiften ele alınmıştır. Çalışmanın amacı bu tür düzenleme ve çabaların demokrasiyi 
derinleştirmek ve vatandaş katılımını güçlendirmek noktasındaki önemini vurgulamaktır. 

 

2. KENTSEL SİYASETTE KATILIMCI YÖNETİŞİM DÜZENLEMELERİ 

Kent kavramı açıkça şehirlere ve gelişmiş alanlara vurgu yapmaktadır. Ekonomik tabanı tarım olan köylerin aksine, şehirler 

ticarete ve bozulmayan malların üretimine yönelmiştir. Tüm kentsel toplulukların ortak olduğu noktalar bunlardır. 

Siyaset ise en geniş anlamıyla, bir tarafın, istediğini yapmak için bir başkasına baskı yapmaya ya da ikna etmeye çalıştığı 
insanlar arasındaki herhangi bir etkileşime işaret edebilir. Burada “siyaset”, gruplar arasında bir etkileşim sistemi olarak 

tanımlanmaktadır. Daha açık söylemek gerekirse, siyaset, ortak kimlik veya ortak çıkarları olan ve kendi isteklerini yerine 

getirmek ya da amaçlarına ulaşmak için bir takım baskı ya da ikna biçimlerini kullanmak için bir araya gelen grupların 

çabaları ile ilgilidir. Çok sayıdaki nüfusu ve zengin sosyal ve ekonomik fonksiyonları ile kentler her zaman bu tür 

faaliyetlerde bulunan bu türden gruplara sahip olmuştur. Tam olarak “kentsel siyasetin” in neyle ilgili olduğu aslında 

burada yatmaktadır (Friedrichs, 2000:xiv). 

Kentsel siyaset içerisinde devletin resmi kurumlarını ifade eden hükümet temsilcileri önemlidir. Hükümet, belirli idari ve 

yasal çerçeveler içinde kararlar alır ve kamu kaynaklarını mali açıdan sorumlu bir şekilde kullanır. En önemlisi, hükümet 

kararları devletin meşru hiyerarşik gücü tarafından desteklenmektedir. Diğer yandan yönetişim, hükümetin artı istenen 

sonuçları elde etmek için bir dizi kamu ve özel sektör kurumunu etkileme ve müzakere etme sürecinin daha gevşek 

süreçlerini içerir. Bir yönetişim perspektifi içerisinde, ortak hedeflere ulaşmak için kamu, özel ve kar amacı gütmeyen 

sektörler arasındaki işbirliğini teşvik eder. Yerel düzeye taşınan yerel yönetim içerisinde, demokratik olarak seçilen 

konseyler mevcuttur. Yerel yönetişim daha geniştir - yerel düzeyde çeşitli kamu, özel ve gönüllü sektör kurumlarının 

süreçlerini ve yapılarını ifade eder. Öte taraftan toplu tedarik sorumluluğunun yaygınlığını ve farklı seviyelerin ve 

sektörlerin katkısını kabul eder. Kentsel siyaset,  bu yerel güç yapılarının gerçekliğini kabul etmektedir (Hambleton, 
2002:151). Bu sürecin ortaya çıkmasında hükümetten yönetime, kamu yönetiminden kurumsal yönetime ve kurumsal 

yönetimden yeni kamu yönetimine geçiş etkili olmuştur. Böylelikle kamu hizmetlerinin düzenlenme ve yürütme 

biçimlerinde kayda değer bir değişim ortaya çıkmıştır. Daha kolay bir şekilde özel yönetim uygulamasının erdemleri ve 

kamu hizmetlerinin yürütülmesi için daha ticari bir yaklaşım geliştirmenin istenmesi hakkında cesur iddialar atılmıştır.  

Kentsel siyaset, “müzakereci faaliyetler için ayrıcalıklı bir konum” olarak tanımlanmıştır (Melo ve Baiocchi,  2006:597). 
Öte yandan, toplumsal eşitsizlik, çatışma, ekonomik kriz tedbirlerini ele almak için kentsel yönetimin karşı karşıya kaldığı 

artan karmaşıklık ile birlikte, müzakereci katılımın zorlukları göz korkutucu olarak algılanabilmektedir. Güçlendirilmiş 

katılımcı yönetişim,  politika üretmeyi etkileme konusundaki hükümet girişimlerinin yerel demokrasiyi 

derinleştirebileceğini ve vatandaşların gücünü artırabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda sosyal değişimi,  etkinliği ve 
meşruluğu artırarak temsili demokrasinin kurumlarını güçlendirmektedir.  

Kentsel alanda siyasi zorlamalar ve kararlar, yavaş demokratik işlem kanalı ve yerel halkla sınırlı temas, bir projeyi başarılı 

bir şekilde yürütmeyi neredeyse imkânsız kılmaktadır. Bu durumda, olası teknik çözüm ile karmaşık sosyo-politik iktisadi 
durum arasında bir bağlantı vardır. Ayrıca nüfus artışı ve hızlı kentleşmeye ayak uydurmak önemlidir.  

Kentsel yönetişim, politika yapıcıların, demokratik karar alma sürecini yeniden canlandırmak ve politik katılım fırsatını 

artırmak için politika araçlarını kullanması demektir. Bu da, canlanma yaratacak, temsili demokrasinin cansızlığını, azalan 
güven, seçmen katılımı ve parti üyeliği ile ilgili sorunları giderecektir. Aynı zamanda sivil toplumla etkileşime alternatif ve 

daha az hiyerarşik yaklaşımlar bulma ihtiyacını destekleyecektir (Tahvilzadeh, 2015:239). Bu noktada katılımcı yönetişim 

devreye girecektir. Katılımcı Yönetişim, sorunun bütünsel bir görünümünü geliştirmek ve olası çözümleri bulmak için daha 

büyük bir rol ve sorumluluk üstlenmek zorunda olan bir sosyo-politik mekanizmadır (Ray, 2005:141).  Katılımcı yönetişim 
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aslında kavram olarak işbirlikçi yönetimle benzerlik taşımaktadır.  İşbirlikçi yönetim, tek bir örgüt tarafından çözülemeyen 

ya da kolayca çözülemeyen sorunları çözmek için çok-kültürlü düzenlemelerde kolaylaştırma ve yürütme sürecini 

tanımlayan bir kavramdır.  İşbirliği, belirli bir kısıtlama dizisi (örneğin, bilgi, zaman, para, rekabet ve bilgelik) dâhilinde bir 
çözüm oluşturarak veya keşfederek bir problemi çözmek için tasarlanmış bir amaca yönelik bir ilişkidir. Her ne kadar 
işbirliğinin büyük bir kısmı kooperatif olsa da, yani başkalarıyla ortaklaşa çalışmayı ifade etse de, işbirlikçi yönetim bazen 
bir veya daha fazla kuruluşu amaçlı ve resmi bir ortaklık veya sözleşme düzenlemesine dâhil etmeyi gerektirmektedir. 

İşbirlikçi yönetim, bilginin basit bir şekilde edinilmesinden daha kapsamlı projelerin önünü açan müzakereci bir anlaşmaya 

kadar resmi veya gayri resmi olabilir (Agranoff ve Mcguire, 2003:4).  

Katılımcı yönetişim düzenlemeleri, demokratikleşme açısından oldukça önemlidir. Katılım terimini çevreleyen iyimserlik 

düzenlemeleri vatandaşların daha kolay kabulünü sağlayacaktır. Örneğin kalkınma politikalarındaki katılımcı 

düzenlemeler, yerel toplulukların, kalkınma projelerinin meşruiyetini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırma 

amaçlarını güçlendirecektir.  

Bazı çalışmalar yerel ve yerel-politik ilişkilerin birbiriyle bağlantılı olduğunu öne sürmektedir (Blakeley, 2010). Bu 

politikalar, belirli bir “fırsat pencereleri”, toplumsal hareketler ya da sosyal adalet gündemlerini teşvik eden siyasi 

gündemdeki açılımlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Katılımcı yönetişimin, kamu politikasının demokratikleşmesi için 

zorlayıcı olan toplumsal hareketlerin bir sonucu olduğu kanıtlanmıştır (Baiocchi 2003; Fung ve Wright 2003; Williams 

2008). Dolayısıyla, katılımcı yönetişim düzenlemeleri yerel politik aktörlerin fikirleri ve programları üzerinde etkili 
olurken, bunları etkileyen siyasi süreçler de dikkate alınmalıdır. Katılımcı yönetişim düzenlemeleri, bürokratik ve uzman 

odaklı karar alma için rekabetçi bir ideal olarak tartışılmıştır ve bu nedenle “yeni kamu yönetişimi” nin ortaya çıkmakta 

olan paradigması ile karakterize olan devam eden bir kamu yönetimi ve yönetim-yenileme sürecinin bir parçası olmuştur. 
Bu durum, “işbirlikçi” ve “iletişimsel” kentsel fiziksel planlama ve pratiğinde güçlü bir tutuma sahip olmuştur. Katılımcı 

yönetişim idealleri, BM, OECD, Dünya Bankası ve AB gibi güçlü uluslararası politika kurumları tarafından “iyi yönetişim” 

araçları olarak desteklenmektedir (Cornwall ve Brock, 2005). Bu perspektiften bakıldığında, katılımcı yönetişim 

düzenlemeleri, önde gelen küresel aktörler tarafından ya da kamu kurumlarının karşılaştığı giderek büyüyen karmaşıklıklar 

tarafından zorlanan kamu yönetimi ideallerinde gerekli bir değişiklik olarak bir yayılma işlevi görmektedir. Her iki 

durumda da, katılımcı politika araçlarını iyi yönetişim stratejisi olarak görmek için yerel politika yapıcılar baskı altına 

alınabilir. Buradaki sorun, bu değişikliklerin aslında politika oluşturma pratiğini geliştirip geliştirmediğidir (Tahvilzadeh, 

2015:241). 

Genel olarak kentsel siyasette katılımcı yönetişim ile ilgili şunlar söylenebilir: Stratejik hedeflerine ulaşmak için bir kentte 

mevcut olan katılımcı mekanizmalar çok yönlü ve bol miktardadır. Kentsel siyasette katılımcı yönetiminin kapsamı ve 

amacı kentler arasında farklılık göstermektedir. İster neden isterse nasıl işbirliği yapılacağı konusundaki seçimler, 

ekonomik ve politik zorunluluklarla birlikte, yapısal ve idari hususlara dayanmaktadır. Katılımcı yönetişim yerel 
ekonominin durumu ve yerel yönetimin türü ile ilişkilidir, ancak katılımcı teşebbüsün örgütlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili 

faktörler de ilgili olabilir. Farklı sayıda mekanizma, seviye ve faaliyet göz önünde bulundurulduğunda, uygulamada çok 

sayıda tür veya katılımcı faaliyet modelleri mevcuttur. 

 

3. VATANDAŞ DİYALOGLARI 

Katılımcı yönetişim düzenlemelerini gerçekleştirmede vatandaş diyalogları çok önemli bir araçtır. “Vatandaş diyalogları” 
Avrupa’daki bazı ülkelerde özellikle İsveç’te, son zamanlarda resmi bir şehir politikası olarak uygulanmaktadır. Bu 

politikada planlama oldukça önemli yer tutmaktadır. Farklı insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen 

planlama sürecinde daha fazla diyalog yoluyla vatandaşların katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada demokratik 
ve sürdürülebilir bir kentsel siyaset oluşturulması ana hedeftir. Şehir çapında katılımcı yönetişimin ve daha geniş bir 

demokrasi için genel politikanın sağlanmasında vatandaş diyalogları, kentin resmi politika söyleminde önemli bir vurgudur. 

Vatandaş diyaloğu, kentsel siyaseti daha genel boyutlara taşımaktadır. Kapsamı, hiyerarşideki yeri, geçmiş deneyim ve 

kişisel tutumlara bağlı olarak kavramın oldukça farklı görünümleri vardı. Gerçek şu ki, 1970'lerden beri kentlerde diyalog 
uygulanmıştır. Diyaloğun önemli bir kurumsal kapasite olmaksızın politika fikirleri geliştiren bir politika aracı olma 

özelliği vardır.  Vatandaş diyalogları özellikle kentsel dönüşüm ve topluluk geliştirme projeleri, güvenlik, park yönetimi, 

okullaşma, kültürel projeler, çevresel görüş formülasyonu ve diğer bazı politika alanları ile ilgili konularda önemli yer 

tutmaktadır. Bu özel girişimlerin yanı sıra, politika yapıcılar ve vatandaşlar arasında müzakereci görüşmeleri teşvik etmek 

için çeşitli kurumsal mekanizmalar da vardır. Örneğin danışma konseyleri yaşlıları, okulları, sağlık hizmetlerini, dernekleri, 

suç önleme vb. konuları tartışmaktadır.  

Kentin tüm politika alanları diyaloga açıktır ve bu nedenle tüm vatandaş grupları potansiyel katılımcılardır ve diyalog bir 

anket, bilgi veya danışma toplantısından yerel eylem birimlerine yetki devretme yöntemlerine kadar her şekilde 

olabilmektedir. 

Vatandaş diyalogu için gerçekleştirilecek olan kurumsal düzenlemeler temsili demokratik sistemi güçlendirebilir 

(Abrahamsson 2013; Fung ve Wright 2003). Demokrasilerde diyalog ve müzakereci niteliklerin kutlanması, artan 

demokrasi açığının algılanmasına ve iktidarda seçilmiş siyasetçilerden piyasa aktörlerine geçişlere dayanmaktadır. Bu 
sorunun çözümü ise, geniş katılım ve vatandaş katılımı ile demokrasiyi derinleştirmekten geçmektedir. Belirli koşullar 
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yerine getirildiğinde vatandaş diyaloğunun olumlu etkileri çok net ortaya çıkabilmektedir  (Irvin ve Stansbury 2004:61-62). 
Vatandaş diyaloğu mekanizması gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır: 

●  Vatandaş diyaloğu demokratik ve sürdürülebilir bir toplumu desteklemeli ve tüm sakinlere değer olarak eşit 

davranmalıdır. 

●    Her konu için diyalog göz önünde bulundurulmalıdır. 

●    Her vatandaş diyaloğu vatandaşlara duyurulmalıdır. 

●  Halkın vatandaş diyaloğuna katılabilmesi için iyi koşullar sağlanmalıdır. Belirli hedef gruplara dikkat edilmeli ve 
çaba gösterilmelidir. Toplumdaki tüm gruplara ulaşmak ve eşit şartlarla katılmalarını sağlamak temel vurgu 
olmalıdır. 

●    Çocukların ve gençlerin hakkı özellikle dikkate alınmalıdır. 

●    Katılımcılara her zaman vatandaş diyaloğunun sonuçları hakkında geri bildirim verilmelidir. 

●   Seçilmiş politikacılar, diyalog sonuçlarının kararlarda nasıl dikkate alınacağından sorumludur (Soneryd ve Lindh, 
2018:11). 

Bu ilkeler, demokrasi, e-demokrasi ve kent planlamasında vatandaşların rolünün güçlenmesini sağlayacaktır. Böylelikle bu 

ilkelerin kapsayıcı amacı, vatandaşların demokratik süreçlerde etki yapma fırsatlarını arttıracaktır. 

Vatandaş diyaloglarının önemine ilişkin farklı yaklaşımlar vardır. Bilhassa normatif ve eleştirel yaklaşımlar diyalogların ne 

denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Normatif yaklaşım, Habermasci bir müzakereci demokrasi fikrine dayanmakta 

ve daha geniş demokratikleşme ya da yetkilendirme süreçlerinin bir parçası olarak vatandaş diyaloğunu öngörmektedir. 

Eleştirel yaklaşım,  Foucauldian güç ve yönetişim kavramsallaştırmaları perspektifinde, vatandaş diyaloglarını şehirdeki 

gelişmelere daha geniş katılım sürecinin bir parçası olarak görmektedir  (Soneryd ve Lindh, 2018:1). 

Vatandaş diyaloğu planlama süreçlerinde toplumsal eşitsizliği azaltmak için önemli bir araç olarak görülmekte ancak 
uygulamasında bağlı zorluklar ve sorunlar da dile getirilmektedir (Monno ve Khakee, 2012). Toplumsal dışlanma ve 

ayrışma sorunlarıyla başa çıkabilmek için önemli bir araç olarak görülen vatandaş diyalogu, dışlama mekanizmalarını 

yeniden üretme riskini de beraberinde getirmektedir (Checkoway, 2009). Bununla birlikte, uygulamada, vatandaş 

diyalogunun tutarsızlık, katılımcı gruplarda yanlılık, eşit olmayan iletişim ve politika etkilerinde şeffaflığın olmaması 

nedeniyle yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

Vatandaş diyaloğu, ne amaçla olursa olsun, vatandaşların hükümet programlarına dâhil olmaları için fırsatlar sunar. 

Vatandaş diyaloğu, bir katılım biçimi, katılımı seçen kişileri harekete geçirme ve şekillendirme biçimidir. Hükümet 

teknolojisi olarak vatandaş diyaloğu, müzakereci bir demokrasi programını gerçekleştirmek için tek başına çok zayıftır. 

Fakat vatandaşları diyaloga dâhil etmek suretiyle şehirdeki gelişmeler etrafında karar alma süreçleri daha verimli hale 
gelmektedir. Vatandaş diyaloğu, demokrasinin güçlendirilmesi için programlar uygulamak için giderek artan şekilde bir 

hükümet teknolojisi olarak kullanıldığından, kişi bu tür hedefleri destekleyen veya zayıflatan tüm teknolojilerden haberdar 
olmalıdır (Soneryd ve Lindh, 2018:15). 

Vatandaş diyalogları kentsel siyaset alanı içerisinde geniş katılımlı olmalıdır. Şöyle ki politikacılar, kamu görevlileri, 

vatandaşlar, özel sektör, üniversite ve çeşitli ilgi alanları mutlaka süreçlere dâhil olmalıdır. Bu kapsamda yapılacaklar 

şunlar olabilir;  

Halk meydan toplantıları, politikacıların ve yetkililerin sorulara cevap vermek, şehirdeki gelişmeleri tartışmak ve 

vatandaşların sorularını sormak için hazır bulundukları açık bir toplantı olarak tanımlanmaktadır. Vatandaşlardan 

önceden belirlenmiş bir problemi ele almaları ve bu konuda görüşlerini bildirmeleri istendiği bir forumdur. 

Web forumları, internet tabanlı anketler ve forumlardır. Kentsel siyaset alanındaki herhangi bir proje ile ilgili olarak, 
vatandaşların önerilerini gönderebilecekleri ve birbirlerinin fikirlerine oy verecekleri internet tabanlı bir forumdur.  

Atölye çalışmaları (Work Shop) yapılarak vatandaş diyalogları geliştirilebilir. 

Görüşmeler, mülakatlar,  “şehirdeki farklı vatandaş grupları” ile gerçekleştirilmelidir. 

Kamuoyu yoklamaları, kentsel alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili olarak geniş ölçekli araştırmalar 

yapılmalıdır.  

Sosyal medya uygulamaları, dijital uygulamalar vb. yenilikçi, daha kısa sürede gerçekleştirilebilen, objektif 

sonuçlara ulaşılabilen yeni nesil yöntemler denenmelidir. 

Kentsel siyasette vatandaş diyaloglarının siyasete etkilerini anlamak için yerel birimlerin bu noktadaki uygulamalarına 

dikkatlice bakmak gereklidir. Örneğin Alanya Belediyesi hem turistik hem sosyal ve ekonomik potansiyeli ile incelenmeye 
değerdir. Alanya Belediyesi Meclis Üyesi X kişisi (Bay) ile yapılan görüşmede, Alanya Belediyesi’nde vatandaşla kurulan 

diyalogların yüksek oranda yüz yüze olduğu, bu diyaloglarda istek ve beklentilerin açık bir şekilde ifade edildiği dile 
getirilmiştir.  Belediye meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü yapıldığı ve vatandaşa her zaman açık olduğu bilgisine 
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ulaşılmıştır. Bu toplantıların vatandaşa açık olmasına karşın vatandaşın alınan kararlarda belirleyici bir rolü olmadığı ve 

hatta yapılan düzenlemelere hemen hemen hiç katılmadığı bilgisi elde edilmiştir. Vatandaşın kararlarda etkili olamama 

sebebi yerel yönetimlerdeki ahbap-çavuş ilişkisine, düzenlemelere katılamama sebebi ise yasalara bağlanmıştır. Alanya 

Belediyesi’nde katılımcı yönetimin gerçekleştiğine dair ise, Belediye meclis üyelerinin her ne kadar kararların alınmasında 

etkili olmasa da vatandaşın istek ve beklentilerini meclis toplantılarına taşıması gerekçe olarak gösterilmiştir. Oysa 
katılımcı yönetişim düzenlemeleri içerisinde en önemlisi konumunda bulunan vatandaş diyaloglarının sistematik olarak 

gerçekleştirilmesi, vatandaş grupları içerisindeki hizmet yararlanıcılarından en küçüğü olan çocukların dahi bu ortamlarda 

görüş bildirebilmesi onların da kentte görünürlüklerinin sağlanması açısından çok önemlidir. 

 

SONUÇ 

Kentsel siyasette sürdürülebilirliğin sağlanmasında katılımcı yönetişim düzenlemeleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen vatandaş diyalogları “demokrasinin yeniden canlandırılması ve sosyal sürdürülebilirliğin 

artırılması”nda kilit roldür. 

İyi yönetişimin önemli bir parçası olarak “vatandaş diyaloğu” fikri, günümüzde, kent planlamasında olduğu kadar birçok 
politika alanında geniş bir kabule sahiptir. Vatandaşların aktif katılımı ve vatandaş diyaloğunun kenti yönetmenin ayrılmaz 

bir parçası olduğuna dair yaygın bir inanç vardır. 

Kentsel siyasette sürdürülebilir bir yönetimin yeni yollarını bulmak, toplumda planlama ve karar verme süreçlerindeki 

müzakere niteliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Vatandaş diyaloğu ile kentsel alandaki amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesinin kolaylaştığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda kamu görevlileri ve diğer aktörlerin vatandaş 

diyaloğunu örgütlemede çok önemli bir rolü vardır. Belediyelerde demokrasiyi desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan 

ulusal politikalar ve neo-liberal şehircilik kapsamında merkeziyetçi bir müzakereci demokrasi anlayışı önemlidir.  Kentsel 

siyaset, uygulamadaki katılımcıların (örn. Planlamacılar, vatandaşlar ve paydaş grupları) yönetişim unsurunu sağlaması ile 

daha rasyonel hale gelecektir. Kentsel çalışmaların planlanmasında katılımcı hükümet düzenlemeleri destekleyici 
faaliyetlerdir. Vatandaş diyaloğu, politik katılımın yeni alanlarını bulmada önemli bir girişimdir. Vatandaşların politika 

sürecini etkilemesi için yeni yönetişim araçları ve fırsatları başlatmak, kamusal yönetimde etkinliği arttıracaktır. 

Sonuç olarak katılımcı yönetişim düzenlemelerinin amacı, sorunların hedeflenmesiyle meşruiyetin arttırılmasıdır. Aynı 

zamanda vatandaşa daha duyarlı olan yerel demokrasi ve kamu yönetimini yeniden canlandırmaktır. Vatandaş diyaloğu ise 
katılımcı demokrasiyi derinleştirmek ve vatandaşları güçlendirmek aracı olarak görülebilir. Vatandaş diyaloğunun çeşitli 

pratikleri, vatandaşları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Böylelikle demokratik karar verme mekanizmasını ve rekabeti 

öncelik haline getiren, kentsel neoliberalizmi güçlendiren merkezi olmayan müzakereci demokrasi amaçlamaktadır. Bu 

çerçevede vatandaş diyaloğu, karşılıklı olarak rekabet eden programları uygulamaya yönelik bir hükümet teknolojisi olarak 

görülmektedir. Vatandaşların kendi ihtiyaçlarını ve fikirlerini dile getirmeleri ve siyasi sistemin meşruluğunu arttırmaları 

için yerel demokrasiyi derinleştirmek, vatandaş diyaloğunun ardındaki tek nedendir. Kamu kurumlarını daha verimli 

hizmet sunmak ve memnun müşteri arayışlarında özel girişim stratejilerini benimsemeye iten yeni kamu yönetimi 

idealleridir. Daha duyarlı ve etkin kamu hizmetinin, şehir yönetimindeki vatandaş güvenini arttırdığı varsayılmaktadır.  
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ÖZET 

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren yoğun göç alan kentlerin nüfus ve mekânsal olarak büyümesi, toplumsal 

ihtiyaçların kent düzeyinde artması ve kentleşme çabaları, belediye yasalarında düzenleme yapma ihtiyacını 

ortaya koymuştur. 1984’te büyükşehir belediyelerinin kurulmasıyla başlayan bu süreç; 2012 yılında çıkarılan 

6360 sayılı kanunla il mülki sınırlarıyla belediye sınırlarının örtüştürülmesine kadar devam etmiştir. Ancak 

bu son düzenleme, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin sayısının artırılması, büyükşehir olan yerlerde il 

özel idareleri kaldırılması, köyler ve beldelerin mahallelere dönüştürülmesi gibi köklü değişiklikler ortaya 

koymuştur. İki kademeli büyükşehir yönetim modelinin uygulanması, hizmetlerin bazılarının büyükşehir 

belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında paylaşılması, bu koordinasyonun da büyükşehir 

belediyesince sağlanması ve bu sayede bazı denetim yetkilerine sahip olunması gibi hususlar iki kademe 

arasındaki ilişkinin hangi boyutta olduğu veya olması gerektiği tartışmalarını gündeme getirmiştir. İdare 

hukuku içerisinde idareler arası ilişkilerin bazıları her ne kadar idari vesayet ilişkisi olarak tanımlansa da 

6360 sayılı kanunla büyükşehir ile büyükşehir ilçe belediyesi arasında esas olarak hiyerarşik bir ilişki veya 

vesayet ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak 6360 sayılı kanunun sistem içerisinde köklü bir reform 

gerçekleştirmesi büyükşehir ile ilçe belediyesi arasındaki ilişkinin mahiyetinin tartışılmasına ve görev-yetki 
çatışmalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmayla bahsi geçen tartışmaların mahiyeti ve idareler 

arası ilişkinin kavramsal boyutu ile 6360 sonrası büyükşehir-büyükşehir ilçe belediyesi ilişkileri 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İdareler Arası İlişki, Yerel İdari Vesayet, 6360 Sayılı Kanun. 

 

ABSTRACT 

The population and spatial growth of cities highly migrated, the increase in social needs at civic level and the 
urbanization efforts have created the need to make amendments in municipal laws since 1980s in Turkey. 
This period, starting upon the establishment of metropolitan municipalities in 1984 continued until the 
provincial administrative boundaries and the municipal boundaries were overlapped through the law no. 6360 
introduced in 2012. However, this latest amendment has caused radical changes such as the increase in the 
number of metropolitan municipalities in Turkey, the abolishment of provincial special administrations in 
places made a metropolitan and the transformation of villages and towns into districts. Matters such as the 
implementation of a two-tiers metropolitan management model, the division of some services between 
metropolitan municipalities and metropolitan sub-provincial municipalities, the coordination ensured by 
metropolitan municipalities, and thus having some audit mandate have brought up the discussions what extent 
the relation between the two levels are or must be to. In spite of the fact that some inter-administrative 
relations within the administrative law are defined as administrative tutelage, there is essentially no 
hierarchical relation or tutelage relation between a metropolitan and a metropolitan sub-provincial 
municipality as a result of the law no. 6360. However, the law no. 6360 realizing a radical change within the 
system has caused the nature of the relation between a metropolitan and a sub-provincial municipality to be 
discussed and brought out duty-authority conflicts. This study examines the nature of the aforementioned 
discussions, the conceptual extent of the inter-administrative relation and the metropolitan-metropolitan sub-
provincial municipality relations after the 6360. 

Key Words: Inter-Administrative Relation, Local Administrative Tutelage, The Law No. 6360. 
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1. GİRİŞ 

Dünya genelinde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında ve yerel yönetimler ile yine yerel birimler arasındaki 
ilişkiyi belirleyen standart bir yönetim metodu mevcut değildir. Bundan dolayı ülkelerin geçirmiş oldukları idare alanındaki 
tarihsel süreç içerisinde toplumsal ve siyasal faktörler söz konusu yönetim metodunu belirleyici temel etkenleri 

oluşturmaktadır. Belirli bir modelin oluşmaması ve yüzyıllar süren geleneklerin yönetim yaşantısına yansıması neticesinde 

merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki yetki ve görev bölüşümünün mahiyeti de ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir.  Türkiye, bir çok ülkede olduğu gibi, kendine özgü bir merkez-yerel ilişkisi olan ve geçmişten bu güne 

kadar olan süreçte kendini sürekli yenileyen köklü bir yönetim geleneğine sahip ülkelerden biridir. 

Türkiye’de merkezi idare ile yerel idareler arasındaki ilişki vesayet ilkesi ile belirlenmiş ve 1982 Anayasasının 127. 

Maddesinde kapsamı şu şekilde belirlenmiştir: “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin 
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve 

mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 
sahiptir.” Her ne kadar merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisini ifade eden idari vesayet 

yetkisi, kural olarak sadece “hukuka uygunluk denetimi” içeriyor olsa da Anayasa mevcut ilişkiyi belirlerken sadece 
hukuki denetimle sınırlamamakta aynı zamanda yerindelik denetimine de imkan verecek biçimde ele almaktadır. Yine 

Anayasa’nın 123. Maddesinde ise “idarenin bütünlüğü” ilkesini gerekçe göstererek uygulama amacı belirtilmiştir. 

Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetim yolları aslında üniter yapılanmanın ve merkeziyetçi geleneğin bir 

yansımasıdır. Aynı zamanda bir çok ülkede de örneği mevcuttur. Ancak bu ilişkiyi yerel yönetimlerin birbirleri arasında 

olan düzeyle de açıklamak önem arz etmektedir. Türkiye’de yerel yönetim geleneğinin merkeziyetçi yapısını kırmak ve 

özellikle ulus-üstü yapılanmaların şart koştuğu demokratikleşme bağlamında yerelleşmeyi ön plana çıkarmak amacıyla 

2004 sonrası oldukça fazla düzenleme yapılmıştır. 

Türkiye’de gerek idari kapasite gerek yönettiği fon büyüklüğü ve  gerekse hitap ettiği nüfus açısından en önemli yerel 

yönetim birimi belediyelerdir. Belediyeler içerisinde, 1984 yılından itibaren uygulanan büyükşehir belediye sistemi, 

yerleşim yerlerine ilişkin kentsel hizmetlerden sorumlu olan en önemli yerel uygulamadır. 2004 yılından itibaren yerel 

yönetim mevzuatlarında yapılan köklü değişikler içerisinde büyükşehir belediyelerinin rolü oldukça fazlalaşmış ve bir 
taraftan yerelleşme ilkesi ön planda tutulmaya çalışılırken diğer taraftan da büyükşehir ölçeğinde büyükşehir belediyelerini 

merkeze alan bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak büyükşehir belediyelerine ilişkin önemli değişiklikler meydana 

getiren 6360 sayılı Kanun yerel idareler arasındaki ilişkinin de etkilenmesine ve tartışılmasına neden olmuştur. Bu 
çalışmada idareler arası ilişki kavramının açıklanarak Türkiye’deki yerel yönetim sistemlerinin geçirdiği değişiklikler ile 

6360 sonrası büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki ilişkinin mahiyeti ve tartışmaları üzerinde 

durulmuştur.   

 

2. İDARELER ARASI İLİŞKİ KAVRAMI 

Devlet, toplum için elzem olan faaliyetlerin tamamını sadece merkezi idare aracılığı ile yürütmez. Çünkü merkezi idarenin 

gücü ne kadar büyük olursa olsun belde halkının sorunlarını çözüme kavuşturmada eksik kalabilir. Bu nedenle mahalli ve 
müşterek nitelikli hizmetlerin  yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilmesi hem daha rasyonel hem de daha ekonomiktir. 

Böyle bir durumda hem merkezi hem de yerel yönetimler arasında bir takım ilişkiler ortaya çıkar. Bu ilişkiler federatif 

yönetime sahip olan ülkelerde, federal merkez devlet, üye federe devletler ve yerel yönetimler arasında gerçekleşirken, 

üniter devletlerde ise bu durum merkezi idare ile yerel yönetimler arasında meydana gelir. Merkezi idare veya yerel 

yönetimler yaptıkları her eylemden dolayı aslında birbirlerine karşı sorumludur. Bu durumda ortaya çıkan ilişkiler 

silsilesini çeşitli hukuki dayanaklarla temellendirmek ve kurumsallaşmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde yetki 

çatışmaları, ekonomik savurganlık, toplumsal huzursuzluk gibi problemler ortaya çıkabilecek yönetsel tehditler arasındadır 

(Nadaroğlu, 1998:51). 

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasında mevcut olan siyasal, yönetsel ve mali ilişkileri birbirinden tam olarak 

ayrıştırmak pek mümkün değildir. Çünkü bu üçü iç içe geçmiş bir şekilde birbirlerini etkiler. Siyasal ve yönetsel açıdan 

idareler arası ilişki ele alındığında genel anlamda bu durum idari vesayet üzerinden sürdürülen bir denetim mekanizması 

olarak görülmektedir. İdari vesayet, uygulamalarda olumsuz bir algıya sahip ve merkezi idare ile yerel yönetim arasında da 

yönetsel anlamda negatif özelliğe sahip bir yöntemdir. (Keleş, 1998:351). Üniter yapılanmalardaki bu durum mali nitelikte 
olmayan ilişkilerin göz ardı edilebileceği anlamı taşımamaktadır. Örnek vermek gerekirse yerel yönetimlerin merkezden 
aldığı güç ile yaptığı uygulamalar karşısındaki sorumluluktan doğan ilişkiler doğrudan hukuki bir nitelik taşımaktadır 

(Nadaroğlu, 1998:51).  

Literatürde “mali tevzin”, “akçal denkleştirme”, “mali federalizm” gibi kavramlarla adlandırılan idareler arası mali ilişkiler, 

yukarıda bahsi geçen yönetsel ve siyasal ilişkileri de doğrudan etkilemektedir. Söz konusu mali ilişkiler, bir ülkede çeşitli 
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yönetim kademeleri arasında
1 gelir kaynaklarının bölüşümüyle ortaya çıkmaktadır. Ancak böyle yapılacak tanım kısıtlı ve 

devlet içerisindeki idari mekanizmaların işlevleri için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle gelir kaynaklarının bölüşümünün 

yanında kamu hizmetlerinin de bölüşümü söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, idareler arası mali ilişkilerde gelir ve görev 

bölüşümü olmak üzere iki temel prensipten bahsedilebilir (Arıkboğa, 2004:19). 

Merkezi idarenin yerel yönetimlere mali ve yönetsel yetki kullanabilmesine olanak tanıyan gelir ve görev bölüşümü 

yukarıda sayılan adem-i merkeziyetçi uygulama örneklerinden bir diğeridir. Ulus-altı özerkleştirilmiş idari birimlere, kendi 

idari sınırları dahilinde ihtiyaç duyulan mal, hizmet, yetki ve sorumluluğu, söz konusu hizmetlerin gerektirdiği mali 

kaynaklarla birlikte devredilmesi gelir ve görev bölüşümüdür. Genel anlamda üniter devletlere özgü bir yöntem olan bu 

uygulamada merkez tarafından toplanan gelirlerin bir kısmı, yerel yönetimlerin elde etmiş olduğu öz gelirlerine eklenerek 

yerel mekanizmalara aktarılmakta ve bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması beklenmektedir. Bir yönü 

görev/harcamalardan, diğer bir yönü ise gelirlerden oluşan ve bunların bölüşümüyle işleyen söz konusu mekanizmada başta 

belediyeler olmak üzere yerel yönetim birimleri sistemin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan tüm 

birimler, merkezi idarenin sınırları yasalarla belirlenmiş olan denetim yetkileri saklı kalmak üzere, kendi gelirlerini 

toplamak ve ihtiyaç duyulan kamusal hizmet ve yatırımları gerçekleştirmek konularında bağımsız yetkilerle donatılmıştır 

(Topal, 2005:26-27). 

Kamusal hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılması, hizmet ve gelir paylaşımında bazı ilkelerin unutulmaması gerektiğini 

de ortaya koymaktadır. Çünkü kamu idarelerinin görevlerini daha iyi bir biçimde gerçekleştirebilmeleri, sorunların daha iyi 
bir şekilde çözülmesine bağlıdır. Bu anlamda idareler arasındaki ilişkilerinde bir takım önemli esaslara dayanması gereği 

ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilikleri ortaya çıkaran nedenler ise şunlardır (Ulusoy ve Akdemir, 2012:70): 

 Kamu Düzeninin Korunması ve İdareler arası  Anlaşmazlıkların Engellenmesi Gereği 

 Etkin Kaynak Kullanımın Sağlanması Gereği 

 Kaynak Sapmalarının ve Göçlerin Engellenmesi Gereği 

 Yetki Çatışması ile Mali Rekabetin Engellenmesi Gereği 

 Yerel Yönetimler Arasında Mali Eşitliğin Sağlanması Gereği 

 Yerel Yönetimlerin Merkezi İdareye Karşı Korunması Gereği 

 Merkezileşmenin Ortaya Çıkaracağı Sorunların Önlenmesi Gereği 

Bu gereklilikler ile ilgili dünyada ve Türkiye’de sürekli olarak mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle 
küreselleşme ve yerelleşme etkisiyle birlikte ortaya çıkan olgular ister gönüllü ister zorunlu olsun yerel birimlerin merkezi 
idare önünde değer ve sorumluluk mekanizmalarının artmasını sağlamıştır. Özellikle uluslararası platformlarda üyelikler ve 

ulus-üstü yapılanmalar, katı merkeziyetçi yönetsel yapıya sahip ülkeleri bile dizginlemiştir. Türkiye’de de özellikle Avrupa 

Birliği’ne uyum çalışmaları ve küresel yerel siyaset olgusu, yerel yönetim sisteminin ve idareler arası ilişkilerin sürekli 

olarak güncelleştirilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. 

 

3. DÜNDEN BUGÜNE DÜZENLENEN YEREL YÖNETİM SİSTEMİ 

Bilgi toplumuna doğru evrilen süreç içerisinde demokratikleşme ve küreselleşme eğilimleri neticesinde merkezi 

yönetimler; şeffaflığa, adem-i merkeziyetçiliğe, etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre hareket etmeye ve demokratik 
katılıma doğru yönelmek durumunda kalmıştır. Meydana gelen değişimler, toplum ve örgüt yapılarını yeni gelişmelere 

ayak uydurmaya mecbur bırakırken diğer yandan da, yönetim mekanizmalarında, kısmi olarak küçülme ve subsidiarite 

ilkesi gibi iki önemli eğilimi ön plana çıkarmaktadır. Doğal olarak Türk yönetim sistemi Avrupa Birliği uyum süreci ile 

birlikte, dünyadaki bu gelişmelerden etkilenerek yerel yönetimler açısından yeniden yapılanma tartışmalarına maruz 

kalmaktadır (Yılmaz, 2007:224). Özellikle Avrupa Birliği söz konusu yeniden yapılanma çalışmalarını kendi bünyesinde 

ve üçüncü ülkelere bütçesi aracılığıyla sağlamış olduğu hibelerle veya Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla 

desteklemektedir (Yaylı ve Gönültaş, 2017:168). Söz konusu yeniden yapılanma tartışmaların merkezinde ise, 

demokratikleşme ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile adem-i merkeziyetçilik gibi unsurlar bulunmaktadır  

Türkiye’de, Batı’dan farklı olarak bir gelişim süreci izleyen yerel yönetim anlayışı, 1850’li yıllardan itibaren biçimsel 

anlamda bir uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Söz konusu durum Avrupa’yı örnek alarak meydana gelmiştir. İlk 

belediye örgütü olan İstanbul Şehremaneti 1855 yılında kurulmuş, başına da bir şehremini görevlendirilmiştir. 1857 yılında 

ise Beyoğlu’nda “Altıncı Belediye-i Daire” kurulmuştur. 1864 yılında Vilayet Nizamnamesi çıkarılarak Fransa Modeli esas 

alınmış ve bu kapsamda il özel idareleri kurulmuştur. Bu nizamname ile birlikte Osmanlı yönetim yapılanması daha da 

küçük birimlere bölünerek önceki eyalet sistemin son verilmiş bunun yerine de vilayet düzeni getirilmiştir. Bu kapsamda 

                                                      
1  Üniter devletlerde, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında; federal devletlerde ise federal merkezi yönetim, federe devletler ve 

yerel yönetimler arasında meydana gelir. 
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ayrıca Osmanlı’da genel ve mahalli olmak üzere ikili bir yönetim biçimi geliştirilmiştir. 1913 yılında İdare-i Umumiye-i 
Vilayet Kanunu çıkarılmış ve bu kapsamda il özel idareleriyle ilgili hükümler kapsama alınmıştır (Tortop v.d., 2006:128). 

Cumhuriyet döneminde ise kent planlaması çerçevesinde öncelikli konu Ankara’nın ve Kurtuluş Savaşı sonrası harap olan 

Anadolu kentlerinin yeniden inşa edilerek imar düzenlemesinin yapılması olmuştur. Bu nedenle 1924 yılında 442 sayılı 

Köy Kanunu çıkarılmış ve köylere Osmanlı’dan kalan bir gelenek olarak ayrı bir tüzel kişilik verilmiştir. Aynı yıl 
İstanbul’da bulunan belediye dairelerine benzeyen bir düzenleme yapılarak 417 sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu 

çıkarılmıştır. Bu kanunun ardından belediye düzenlemelerine gidilerek ilk yasal düzenleme niteliğindeki 1930 tarihli 1580 

sayılı Belediye Kanunu çıkarılmış, devamında ise mahalli idareler ile hizmetlerini düzenleyen birçok kanun yerini almıştır. 

1950’lerden itibaren başlayan göç hareketleri sonucunda nüfus yoğunluğuna ve hizmetlerin aksamasına sebebiyet verdiği 

görüşünden hareketle klasik belediyecilik terk edilerek 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile belediyelerin, 1987 yılında ise 3060 

sayılı kanunla da il özel idarelerinin düzenlenmesi sağlanmıştır. Bu kanunlarla anakentlerde iki kademeli belediyecilik 

yapısına geçilmiştir (Urhan, 2008:87). 

Planlı dönem sonrasında yaklaşık 35 yıllık bir dönemi kapsayan birikimler, özellikle belediyelerin yeniden yapılanması 

konusunu gündeme getirerek bu açığa yönelik çeşitli uygulama ve politika yapma zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. 

Toplumsal uzlaşma siyasi iktidarları da bu noktada bazı politikalar yapması noktasında zorunlu hale getirmiştir (Yaylı, 

2014:106). 

Tüm dünyada tartışılmakta olan küreselleşme ve yerelleşme ile yeni yönetim anlayışı, Türkiye’nin de toplumsal, siyasi, 

kültürel ve yönetsel olarak eş zamanlı etkileşimine neden olmuştur. Kamu yönetiminin dönüşümü kapsamında 

değerlendirilen yerel yönetimleri uyumlaştırma çalışmaları literatürde “Bitmeyen Senfoni” olarak değerlendirilmiştir. 

Ortaya konan 1997 ve 2001 tarihli yasa tasarılarıyla somutlaşmaya başlayan ve son olarak da 2003 tarihli Türk kamu 

yönetim yapısını bütüncül haliyle değiştirmeyi öngörmüş olan reform paketi ile belirli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu 

çerçevede onaylanmış olan Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve bu kanunlara çatı 

konumunda olan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile Türk yerel yönetim sistemine 

hâkim olan geleneksel tavırlar değişime uğramıştır. Merkez-yönetim vesayet ilişkileri ile yerel yönetimlerin siyasi, mali ve 

idari açıdan merkeze bağlı olması durumu önemli değişikliklere uğramıştır. Ayrıca çağa ve güncel yönetim sistemlerine 

yönelik, yerel yönetimlerin görev, yetki ve kaynak açısından daha güçlü ve işleyiş açısından da daha katılımcı ve 

demokratik bir yerel yönetim anlayışına geçiş sağlama açısından da önem arz etmektedir. Çeşitli eksiklikler bulunmasına 

rağmen, onaylanan yasalar, yerel yönetimlerin merkez baskısından kurtulması anlamında önemli bir adım olarak 
görülmektedir (Yılmaz, 2007:229). 

Yukarıda sayılan ve ilk defa 1997 yılında başlayan tek tek isimleri farklı olmakla birlikte genel anlamda “Mahalli İdareler 

Reformu” olarak tanımlanmış olan yasa tasarıları neredeyse her yıl yenilenerek yerel yönetimler tarihimizde yerini almıştır. 

1997’den 2001’e kadar olan süreçte ortalama her yıl hazırlanan bu tasarıların bir kısmı henüz Bakanlar Kurulu’nun önünde 

iken bir kısmı da TBMM’ye gönderilmiş olmasına rağmen Genel Kurula sunulmayarak kadük hale gelmiştir. Bu durumu 
iki nedenle açıklanabilir. İlki, mahalli idare sisteminde yeniden yapılanmanın artık bir zorunluluk halini aldığına dair ortak 

uzlaşma yasalar üzerinde somut bir etki oluşturmamıştır. Diğeri ise söz konusu dönemin siyasal ve iktisadi istikrarsızlığıdır. 

Başlatılan çalışmaların başarıya ulaşabilmesinin temel koşulu güçlü bir iktidardır. 2004 belediye reformunun uygulanmaya 

başlanmasının en önemli nedenlerinde biri de tek başına siyasal iktidarın yönetimde olmasıdır (Yaylı, 2014:106). 

Yapılan düzenlemeler, merkezle yerel yönetimler birbirlerinin alternatifi olmasını değil, birbirleri arasında görev ve yetki 

bölüşümü ile dağılımına önem vermektedir. Bu nedenle yerinden yönetimlerin güçlü kurumlar olduğunu kabul eden 

Avrupa ülkelerinde görülmekte olan genel yetki ilkesine de yer verilmiş olmaktadır. Böylece yerel yönetimler, yasalarla 

farklı kurumlara bırakılmadıkça her tür yerel hizmetleri kendi başlarına yapabileceklerdir. 

İdari sistem içerisinde merkeziyetçi bir yapılanma zaman içerisinde dışa kapalılığa, sorumluluklardan kaçmaya, siyasal 

yozlaşmaya ve kuralcılığa kadar bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle kentleşme oranlarının artması, 

kentin büyümesi, köylerden kentlere olan göçlerin artarak halkların tüketim ve talep alışkanlıklarının değişmesi idare 

anlamında yeniden yapılanmayı gerekli kılan etmenlerdendir. Buna bağlı olarak özellikle yerel düzeyde ortaya çıkan 

demokratik hak talepleri, katılım sayısının artması, kent yönetiminde merkezin baskısı ve vesayet ilişkisini idareler 

üzerinde kurması, hemşehricilik bilinci ve buna benzer bir çok unsur, yönetsel sistemin ve bu sistemin uygulama 

kılavuzları olan mevzuatların, uluslararası düzeyde ortaya çıkan yerel küresel demokratik alışkanlıklara uygun hale 

getirilerek düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Bundan dolayı Türkiye’de de küresel yerel düzenlemelerin bir parçası olarak 

mevzuat çalışmaları yapılmış ve günün şartlarına göre güncellemeler gerçekleşmiştir. Özellikle Türkiye’de yerel düzeyde 

köklü değişiklikler meydana gelmiş ve yerel yönetim sisteminde uygulama metotları oldukça farklılaşmıştır. 
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4. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ GELİŞİMİ 

Türkiye özellikle 1960 yılından sonra hızlı kentleşme ve nüfus artışı sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu durum 

düzensiz ve plansız gelişmelere yol açmıştır. Bu sorunlar o dönem Devlet Planlama Teşkilatı’nın araştırmalarına ve çözüm 

odaklı arayışlarına da konu olmuştur. Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerindeki Araştırma’da bir 

yandan “büyükşehir belediyelerinin görevleri şehircilik ve bölge plancılığı prensibine uygun olarak tayin edilmeli” 

denilmekte, diğer yandan “büyük şehirlerin başında teknik ve idari bilgisi kuvvetli kişilerin bulunmasını sağlayacak 

mevzuat yapılması” önerilmiştir. 1971 yılında Bakanlar Kurulu kamu kesiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili kurduğu 

komisyon, 1960 sonrası yapılan düzenlemelere ek olarak daha da geliştirici faaliyetler içerisinde bulunmuş ve çeşitli 

öneriler getirmiştir. Bunlar içerisindeki en önemli öneri büyük şehir alanlarını ilgilendiren “Hizmetlerin çeşitli belediyeler 
ve belediye şubeleri arasında bölünmesi nedeniyle ortak hizmetlerin görülmesinde güçlüklerle karşılaşılan İstanbul, İzmir 

ve benzeri bölgelerde, bu yörelerin özel sorunlarına cevap verecek metropol idareleri kurulmalıdır” şeklindeki ifadedir. 

Bunun devamında 1970’li yıllarda hazırlanan bir belediye yasa tasarısında belediyeler büyüklüklerine göre ayrılmakta 

nüfusa göre büyük kent belediyesi adı verilmekteydi. Büyük kentlere yönelik olarak özel yönetim biçimleri oluşturmak 

amacıyla İmar ve İskan Bakanlığı’na bağlı Metropoliten Planlama Büroları kurulmuştur. Esas olarak bu bürolar Ankara, 
İstanbul ve İzmir’in nazım planlarını hazırlamaktaydı. Ayrıca İmar Koordinasyon Kurulu kurularak büyük bir kent yönetim 

sisteminin olmayışı nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmek amaçlanmıştır. Nüfusun ve ekonomik 

faaliyetlerin büyük kentlerde yoğunlaşması ve büyüyen bölgesel farklılıklar, nüfusun kırdan kente hareketliliği kentlerin 

yönetimini oldukça güçleştirmiştir. Bunların tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir yönetim mekanizmasının 

geliştirilmesi amacıyla 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 1984 yılında kabul edilmiştir (Keleş, 1992:229-234). 

Büyükşehir Belediyesi uygulamasıyla kentlerin sorunları bu yasayla belirli ölçüde çözüldüyse de, diğer belediyelerin temel 
sorunları çözülememiştir. Her kentin kendine özgü olan farklılıklarını dikkate almak, yörede yaşayan halkın menfaatleri ve 

hizmet kalitesi açısından önem arz etmektedir. 3030 sayılı yasanın uygulanmasıyla ortaya çıkan temel sorunlardan birisi, 
yerel düzeyde yeni bir vesayet yönetiminin ortaya çıkması olmuştur. Çünkü mevcut yönetimin il özel idaresi kanunu, 

belediye kanunu gibi düzenlemelerde ve yönetim alışkanlıklarında her daim mevcut olan vesayet ilişkisi söz konusu yasaya 

da sirayet etmiştir. Başka bir sorun ise, Türk kamu yönetiminin genel yapısından kaynaklanan koordinasyon ve kaynak 

sorunu ile araştırma yetersizliği ve yöntem eksikliğidir. Çünkü burada anlaşılmıştır ki yerel yönetimler sadece bir hizmet 

birimi gibi görülmüş, demokratik katılım göz ardı edilmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2007:264). 

Yerel yönetimler alanında Türkiye’nin yapmış olduğu köklü değişiklerden biri de 5216 sayılı yasadır. Söz konusu 

düzenlemeler dahilinde Valinin idari vesayeti bir nebze de olsa sınırlandırılmıştır. Büyükşehir belediye meclisi kararlarının 

yürürlüğe girebilmesi, bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirine gönderilmesi yeterli sayılmıştır. Ayrıca yapılan 

düzenlemelere başka bir örnek de büyükşehir belediye başkanlarına danışman atama yetkisi verilmesidir. Bu yetkiyle 
amaçlanan, başkanın kararlarının hızlı ve doğru bir biçimde alabilmelerini kolaylaştırmak, teknik konularda destek 

alabilmesini sağlamaktadır. Bu da hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak niteliktedir.  

Bu bağlamda imar, ulaşım, planlama, itfaiye gibi koordinasyon gerektiren hizmetlerin daha verimli ve etkin bir biçimde 

yürütülmesi kapsamında büyükşehir modeli oldukça önemli bir yere sahiptir. Artan çevre kirliliğini azaltmak, içme 

suyunun niteliği, kanalizasyon ve katı atık depolama ile toplu taşıma gibi yerel ortak gereksinimlerin tek bir merkez eliyle 

yönetilmesi 5216 sayılı yasayla daha da kolay bir hale gelmiştir (Kararslan, 2012:139). 

5216 sayılı yasa 3030 sayılı yasanın açıklarını kapatmak ve sıkıntılarını gidermek isterken bazı konularda da yeni sorunlar 

ortaya çıkarmıştır. Büyükşehir belediyelerinde 3030 sayılı kanunda olduğu gibi sistemin odak noktası büyükşehir belediye 

başkanıdır. Büyük şehirlerde yerelleşme hareketleri geniş yetkilere sahip, önemli görevleri icra eden başkana bağlı olarak 

gelişmektedir. Belediye personelinin özellikle planlama konularında karar alıcı mekanizmalara etkisi görülmemektedir. 

Ayrıca yukarıda sayılan büyükşehir belediye başkanı danışmanı atanması, nepotizmi canlandırıcı etki de yaratabilir. 5216 

sayılı yasa ile halen merkezin büyükşehirler üzerindeki idari vesayeti hafifletilse de devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı 

büyükşehir belediyesinin organlarının görevlerine son verilmesi istemiyle, Danıştay’a başvurabilmektedir. İçişleri 

Bakanlığı ayrıca, Anayasanın 127/4 maddesindeki yetkisine dayanarak organların üyelerine geçici bir önlem olarak 

görevlerinden uzaklaştırabilir (Torlak ve Sezer, 2005:103-106). Söz konusu durumlar yerel yönetimlerde yeniden 

yapılanma hareketleri içerisinde beklenen sonuçları elde etme açısından önem arz etmektedir. 

Yerel yönetimlerde reform sürecinden beklenen sonuçları elde edebilmek, uygulamada karşılaşılan sorunların çok iyi bir 

şekilde tespit edilmesine bağlıdır. Aksi takdirde yeniden yapılanma çalışmaları ortaya çıkan sorunları çözebilme ve yerel 

yönetimlerde etkinliğin artırılmasından daha çok sıkıntılı bir süreci beraberinde getirebilmektedir. Halkın beklentilerini 

karşılayarak demokratik işlevleri yerine getirebilen ve metropoliten alanlarda yaşayanların ihtiyaçlarını doğrudan 

karşılayabilen bir yönetim sistemi ancak uygulamada karşılaşılan sorunların iyi bir şekilde analiziyle mümkün olur (Özer, 

2013:104). Bu kapsamda büyükşehir belediyesi kanunun yaptığı düzenlemeleri yeniden düzenleyen, yeni büyükşehir 

alanlarının kurulması aynı zamanda sistemde çıkan aksaklıkları düzeltmek amacıyla 6360 sayılı yasa onaylanmıştır. 
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4.1. 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Türkiye’deki yerel yönetimler tüm dönemlerde düzenlemelerin ve yasal hareketlerin ilgi odağında olmuştur. Yerel 

seçimlerin ve yerel katılımın merkezi yönetimde de etkili ve belirleyici olması, kentlerin her daim politikaların odağında 

kalmasını sağlamıştır. Büyük şehirlerin kapladıkları alan itibariyle geniş yer tutması ve sürekli olarak genişlemesi, şehrin 

bulunduğu bölgeyle birlikte değerlendirerek makro politikalar uygulanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 

Büyükşehir Belediye yönetim modeli oldukça hızlı bir biçimde değişim ve dönüşüm sağlamıştır. Kentlerin bu denli hızlı ve 

büyük bir biçimde büyümesi beraberinde yasaların yetersizliğini ortaya çıkarmış ve yönetim açısından açıklar meydana 

getirmiştir. Bu noktada 6360 sayılı yasa, yeni bir yönetim sistematiği geliştirerek mevcut sorunları çözmeye aday bir 

niteliğe sahip olmuştur (Çelikyay, 2014:7). 

2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa, sadece büyükşehir belediyelerinin yapısında değil aynı zamanda bütün yerel 

yönetimler üzerinde etkili olmuştur. Söz konusu yasayla Büyükşehir Belediye tanımı da değişmiştir. “Sınırları il mülki 

sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak 
kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından oluşturulan 

kamu tüzel kişisi” şeklinde yapılan tanımla, il mülki sınırları, büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. Ayrıca 

“toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyelerine dönüştürülebilir” ifadesiyle, 

kurulacak olan büyükşehir belediyelerinde bundan sonra nüfus sayısının dikkate alınacağı ortaya çıkmaktadır. Bu sayede 

büyükşehir belediyesi kurmak kolaylaşmış ve Aydın, Balıkesir, Hatay, Denizli, Manisa, Malatya, Muğla, Mardin, 

Kahramanmaraş, Trabzon, Van, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı isimle 

Büyükşehir Belediyesi kurularak il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi sağlanmıştır. 6360 sayılı 

yasayla ayrıca büyükşehir olan illerde, köylerin, belde belediyelerin ve il özel yönetimlerinin tüzel kişilikleri sona ererek, 
köyler ve belde belediyeleri bağlı oldukları ilçenin birer mahallesi haline gelmiştir. Bunun yanı sıra nüfusu 500’ün altına 

düşmüş olan mahalle ve köyler kaldırılmış ve en yakın yerle birleştirilmesi öngörülmüştür. Nüfusu 2000’in altına düşen 

belde belediyeleri kapatılmış ve köye dönüştürülmüştür. 27 ilçenin de kurulmasını sağlayan 6360 sayılı yasa bu şekilde 
yeni tüzel kişilikler getirmiştir. Türkiye’nin 30 ilinde tüm yerel nitelikli hizmetler büyükşehir belediyesi kurularak 

sağlanması kanunlaşırken, 1358 belde belediyesi, 16.561 köy ile 30 ilin il özel yönetimi kaldırılmıştır (Adıgüzel, 2012:159-
162). 

Büyükşehir belediyesi sisteminin yeniden yapılması yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde doğal olarak büyük çaplı bir 

devir, tasfiye ve bölüştürme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda büyükşehire dönüşecek illerde, vali 

tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye 

başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonları kurulmuştur (Geçici madde 1). Komisyon, tüzel kişiliği 

sona erecek birimlerin sahip oldukları mal varlıkları, borçları, hakları ve personel devir, tasfiye işlemlerini yapmakla 

görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler bu bilgileri komisyona ulaştırdıktan sonra komisyona ilk mahalli idareler seçimine 

kadar süre verilmiştir. Bu sürede oluşturulan listeler 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçim sonrasında uygulamaya 

konulmuştur (Yaslıkaya, 2014:5) 

Köklü değişiklilerle büyük şehirlerde yeni bir mekanizma geliştiren 6360 sayılı yasa; Planlama ve koordinasyonun 

sağlanamayışı, sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi artan sorunların küçük ölçekli mahalli idarelerle çözüme 

kavuşturulmasının zorlaşması, kaynak israfının önlenemeyişi, etkin ve verimli bir biçimde hizmet üretebilecek 

mekanizmalara sahip yerel yönetim birimlerinin varlığına gereksinim duyulması, yetersiz mali kaynakların olması gibi 

konulara çözüm getirerek; iş bölümü ve uzmanlaşma yoluyla teknik personel açısından donanıma sahip, nitelikli iş gücü ile 

doğrudan halk ihtiyaçlarına çözüm üreten, imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi hizmetlerin bütünlük içerisinde 

yürütülmesini sağlayacak bir sisteme dönüşecektir (Çelikyay, 2014:11-12). 

 

5. 6360 SONRASI BÜYÜKŞEHİR – BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ İLİŞKİLERİ 

6360 sayılı yasayla büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki ilişki oldukça farklılaşmıştır. Temeline 

yine etkili ve verimli bir hizmeti alan yasayla etkin bir belediyecilik politikası uygulanmak istenmiştir. Bu nedenle 6360 
sayılı yasayla iki temel unsur hedeflenmiştir. Birincisi daha etkili ve verimli bir hizmet sunumu ikincisi ise demokratik 
yaşama katılımın artarak sürdürülebilirliğidir. Bu iki temel üzerine inşa edilen yasanın esas gerekçesi; geniş ölçekli 

planlama politikalarının uygulanması, imar politikalarının bütünleyici bir rolünün olması, teknolojiden yararlanılabilmesi, 
nitelikli personel istihdamı ile teknik personel ihtiyacının karşılanması etkin kaynak kullanımı ve bölüşülmesinin 

sağlanmasına katkı olarak belirtilmiştir (http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1316.pdf). Ancak uygulamada 6360 sayılı 

kanun, büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında hizmet ve görev alanlarındaki ilişkiyi dış etkilere 

açık hale getirmiştir. 

Merkezi idare, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesi dahilinde gerçekleştirilmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunarak yerel ihtiyaçların eksiksiz bir şekilde sağlanması amacıyla yerel yönetimler 

üzerinde kanunda belirtilen çerçevelerde idari vesayet yetkisine sahiptir. Yani merkezi idare yerel yönetimler üzerinde bir 
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istisnai yetkiye sahiptir. Hiyerarşi ise aynı kamu tüzel kişilikleri içerisinde üstün ast üzerinde sahip olduğu doğal bir yetki 
olarak tanımlanmaktadır. Bu açılardan bakıldığında Merkezi İdarenin Yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi 
anayasal boyutlarıyla ortaya konabilmiştir. Ancak büyükşehir ile büyükşehir ilçe belediyeleri olmak üzere iki ayrı tüzel 

kişilik arasındaki ilişki konusunda oldukça fazla yorum bulunmaktadır (Özçelik, 2014:1139).  

Özellikle bu yorumlar 6360 sayılı kanunla birlikte artarak literatür içerisinde yer almıştır. 6360 öncesi il özel idaresinin de 

olması mücavir alanlardaki ve köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda netlik taşıyordu. 6360 sonrası büyükşehir 

belediyesi hizmet sınırlarının şehrin mülki idari sınırlarıyla kesişmesinden sonra hizmet sorunsalı ortaya çıkmıştır. Önceden 

sadece İstanbul ve Kocaeli için geçerli olan bu durum tüm büyükşehirlere uygulanmıştır. Bu nedenle köyler mahallere 

dönüştürülmüş, hizmetlerin tek bir merkezden yani büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması kararlaştırılmış bunla da 

hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılması amaçlanmıştır. Merkezi idarenin taşrada yürütmüş olduğu 

çalışmalarla ilgili olarak, hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, 

hizmetteki aksamalara engel olmak ve denetim boşluğunu doldurmak amacıyla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı il 

özel idarelerinin yerine getirilmiş ve valilikler aracılığıyla yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu birim, her yıl adli ve 

askeri kurum/kuruluşlar dışında ildeki tüm kurum ve kuruluşların hizmet ve faaliyetleri hakkında rapor hazırlayıp, valinin 

görüşüyle birlikte merkeze gönderecektir. YİKB’un ihtiyacı olan memur, uzman ve teknik personel, valinin gerek 
görmesiyle buralarda görevlendirilebilmektedir (Belli ve Aydın, 2017:409-410). Bu durum merkezi idarenin yerel 
üzerindeki vesayet denetiminin örneğini teşkil edebilmekte bu da demokratik bir nitelik kazanmak isterken aksine bir 

durumu ortaya koymaktadır. 

YİKB’un görev ve faaliyet haricinde iki kademeli olan belediye örgütlenmesi dahilinde büyükşehir belediyeleri ilçe 

belediyelerini de içine alarak hizmet gerçekleştirmektedir. Söz konusu iki kademeli büyükşehir belediye sisteminde şehrin 

tamamını kapsayan büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında bulunan ilçe belediyeleri, bazı yerel nitelikli ihtiyaçları 

karşılarken, hizmet sunumunu gerçekleştirirken, imar ve bütçe işlemlerini yaparken büyükşehir belediyesinin denetimi ve 

koordinasyon yetkisi altında bulunmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 27. Maddesinde de bu durum, 

büyükşehirde hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonun büyükşehir belediyelerine ait olduğu da 

belirtilmiştir. İlçe belediyeleri arasında çıkan herhangi bir uyuşmazlıkta büyükşehir belediye meclisinin düzenleyici veya 

yönlendirici karar almaya yetkili olacağı yine aynı maddede zikredilmiştir. Bu nedenle denilebilir ki büyükşehir 

belediyeleri, ilçe belediyeleri üzerinde denetim yetkisine sahiptir. Böyle etkin bir gücü elinde bulunduran büyükşehir 

belediyeleri, aynı zamanda koordinasyon konularında da önemli yetkilere sahiptir. Bundan dolayı merkeziyetçi bir 

anlayışla kurgulanan mevzuata yönelik olarak eleştiriler ve kavramsal açıdan belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Literatürde 

iki idare arasındaki ilişkinin hiyerarşi mi yoksa idari vesayet mi olduğu tartışmalıdır (Alıcı, 2012:39-40). 

Konuyla ilgili Güran; Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyesi üzerinde sahip olduğu mevcut denetim yetkisini “iç idari 

vesayet”, başka bir yazısında ise “iç vesayet” kavramıyla açıklamaya çalışmıştır. Bu anlamda genel olarak idari vesayete 
özel olarak da hiyerarşiye benzediği yorumu yapılabilmektedir. İlhan Özay, bu ilişkiyi ne hiyerarşide ne de idari vesayette 
aramıştır. Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiyi merkez dışı iki farklı tüzel kişi arasındaki dış denetim ilişkisi 

olarak değerlendirmiştir. Yıldızhan Yayla ise bu ilişkinin hiç bir yönüyle hiyerarşiye benzemediğini, idari vesayet 

tanımının Anayasanın bütünleyici amacı doğrultusunda genişletilmesi gerektiğini ve bu açıdan bakıldığında söz konusu 

durumun bir idari vesayet ilişkisi olduğunu ileri sürmektedir (Özçelik, 2014:1139). 

6360’ın ortaya çıkaran temel gerekçeler yukarıda bahsedildiği üzere hizmette etkinlik ve verimlilik olmuştur. Üstelik 

bürokratik engellerin de kaldırılması amaçlanarak özellikle imar konularında güçlü yetkiler elde etmiştir. Ancak büyükşehir 

belediyesinin hizmet sınırı ilçe belediyelerin sınırlarını da kapsadığından eleştirilere maruz kalmaktadır. Bunun en önemli 

nedeni yeni büyükşehirlerin İstanbul ve Kocaeli örneğinde olduğu gibi bütünleşik bir coğrafyaya sahip olmaması veya tam 

anlamıyla kentleşmemiş olmasıdır. Böyle bir durumda optimal ölçeği sağlama açısından merkeziyetçiliği artıran ve yerel 
demokrasiyi de azaltan bir uygulama ortaya çıkmaktadır (Genç ve Korkın, 2017:88). Yani yerel nitelikteki hizmetler 
yereldeki belediyeler aracılığıyla yapılamayacak duruma gelmekte veya vatandaşın sorunlarının tam olarak saptanamaması 

durumu ortaya çıkmaktadır. Üstelik yeni büyükşehirlerin kent sorunlarını çözmedeki teknik kabiliyetlerini henüz 

kazanamamışken ilçe belediyelerinde mevcut olan ve mahallelere dönüşen köylerin sorunlarına nasıl çözüm bulacağı da 

tartışma konuları arasında yer almaktadır.  

İl Mülki sınırlarında mevcut olan söz konusu hizmet bölüşüm sorunsalı büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe 

belediyelerini mevzuat açısından karşı karşıya getirmiştir.  Örneğin sosyal yardım, gençlik ve spor, tarım ve hayvancılık, 

çevre ve atık yönetimi, sosyal politika, su, afet, planlama gibi görev alanlarında idareler arasında mükerrerlikler mevcuttur. 

Ayrıca yol, kaldırım, park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarının ve mali konuların büyükşehir belediyeleri arasındaki 

dağılımında objektif kriterlerin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri 5216 sayılı 

kanunda şu şekilde sayılmıştır:  

 Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, 

 Sıhhi işyerlerini 2. Ve 3. Sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, 

 Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, kadınlar, engelliler, gençler ve çocuklara 

yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, 
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kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent 

tarihi bakımından önemli olan yerlerin ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek, 

 Defin ile ilgili hizmetleri gerçekleştirmek 

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

Burada 6360 sayılı Kanun’la imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin tahsil 

tarihinden itibaren 45 gün içerisinde büyükşehir belediyesine aktarılacağı hükmü 5216 sayılı kanuna da eklenmiştir. 

Mevzuat çakışması ve çatışmasına örnek olacak bu durumla Büyükşehir ilçe belediyeleri önemli bir yetki ve gelir 

imkanlarını kaybetmişlerdir.  

Büyükşehir belediyesinin denetim yetkileri arasında imar uygulama konusu da mevcuttur. İkili arasındaki ilişki 

incelendiğinde bu denetim yetkisi kapsamında büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerinden, konu ile ilgili olarak her çeşit 

bilgi ve belgeyi isteme, inceleme ve gerektiğinde de bunların örneklerini almaya yetkilidir. Ayrıca ilçe belediyeleri 

tarafından imara yönelik kararlar, 3 ay içerisinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu 

incelenip aynen veya değiştirerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına göndermektedir. Bu durum yine 

yukarıda literatür araştırmalarındaki ortaya atılan “iç vesayet” iddialarına örnek teşkil edebilecek mahiyettedir. Ayrıca 

böyle bir vesayet ilişkisine işaret edebilecek bir başka örnek de bütçe açısından ilçe belediyelerinin kısıtlanması durumudur 
(Zengin, 2014:107).  

Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki görev ve yetki ilişkilerinde 6360 sayılı kanundan sonra çeşitli belirsizlikler de 

meydana gelmiştir. Yol yapımı, zabıta, yağmur suyu, temizlik gibi temel hizmetlerde bile büyükşehir belediyesi su ve 

kanalizasyon idareleri ile ilçe belediyeleri arasında yetki çatışmaları meydana gelmiştir. Bunlar dışında hal işletmeleri 

mezbahalar ve yolcu terminallerinin, gelir açısından ilçe belediyelerine bir kaynak sağlamamasından dolayı da ilçe 

belediyelerinin finansal sorunlarla baş başa kalmasına neden olmaktadır. Ancak bahsi geçen olumsuzlukların yanında su-
kanalizasyon itfaiye, toplu taşıma ve karla mücadele gibi hizmetlerin büyükşehir belediyesi bünyesine dahil edilmesi 

neticesinde söz konusu hizmetlerin daha sistemli, daha az aksaklıkların görüldüğü, katı atıkların  düzenli bir depolama 

tesisleri aracılığıyla toplanması gibi olumlu geri dönüşler de alınmıştır. Ancak bu kazanımlar büyükşehir belediyesi 

bünyesinde kalmış, büyükşehir ilçe belediyesi özelinde bir getirisi olmamıştır. Büyükşehir ile büyükşehir ilçe belediyeleri 

arasında; zabıta yetkileri ile reklam ilan gelirlerinin toplanması ile temizlik işlerinde gelir ve yetki ilişkisinde de çatışmalar 

mevcuttur. Bunlardan dolayı; sokak, cadde ve pazar yerlerinin paylaşımları ile ilan ve reklam vergisi gelirlerinin 

büyükşehir belediyesince alınması yatay ve dikey mali adaletsizliğe neden olacak şekilde sorun teşkil etmektedir (Çapar ve 

Demir, 2017:50-57).  

Büyükşehir modelini bir bütün olarak ele aldığımızda esasında büyük ölçekli imar, planlama, altyapı gibi mahalli müşterek 

ihtiyaçlarının karşılanması görevinin büyükşehir belediyelerine, daha çok gündelik yaşamı ilgilendiren küçük ölçekli 

mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması görevinin ise ilçe belediyelerine verilmiş olduğu görülmektedir. Büyük ölçekli 

ihtiyaçları karşılayan AYKOME, UKOME, Koordinasyon kurulları gibi mekanizmalar ile ilgili oluşturulmuş yaptırım 

hükümlerinin net ve etkin bir biçimde uygulanması durumu da büyükşehir ile büyükşehir ilçe belediyesi arasında bir 

problem olarak görülmektedir. Bunun için çözüm önerisi getirilmek istenirse İl koordinasyon birimlerinin etkinleştirilerek 

eşgüdüme ilişkin toplantıların yapılması, resmi yazışmaların tek bir elektronik ağ üzerinden yapılarak tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının dahil edilmesi ile kurumların iş planlarını valiliklere bildirerek yerel yönetimler ile işbirliği ve 

koordinasyonun sağlanması gibi eylemler önem arz etmektedir. 

Büyük ve küçük ölçekli ihtiyaçların karşılandığı merkezler ve kurullar haricinde bahsedilmesi gereken diğer bir sorun alanı 

da büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki hukuki ve idari ilişkinin belirsizliğinden kaynaklanan sorunlardır. 

Bunun için bu ilişkilerin belirginleştirilmesi, kurumsal ilişkileri güçlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi, bazı görev ve 
yetkilerin yeniden bölüştürülmesi gerekmektedir. Bu bölüştürme işlemi özellikle büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe 

belediyeleri arasındaki bu görev ve yetkilerin ölçek, kapasite, kaynak ve coğrafya ölçütleri dikkate alınarak yapılması 

gerekmektedir.  

Büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi arasında meydana gelen bir diğer sorun alanı da büyükşehir sınırları 

içerisinde uygulama imar planlarında büyükşehir ilçe belediyelerinin farklı uygulamalarından kaynaklı sorunladır. Bunun 

önlenebilmesi, imar uygulamalarında belediyeler arası farklılıkları da gözeten kentbilim ilkelerine uygun bir planlama ve 

uygulama sürecinin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm belediyelerde ortak yapılaşma ilkelerinin oluşturulması oldukça 

önemlidir. Çünkü bu alanda ortaya çıkan ve imar planlarından kaynaklanan yüksek yoğunluklu yapılaşmanın engellenmesi, 

birbirlerine komşu olan belediyelerdeki kat sınırlarına ilişkin uygulama farklılıklarından doğan problemlerin düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca imar planlarında yapılan düzenleme ve tadilatlarla ilgili olarak merkezi teşkilat birimleri de dahil 

olmak üzere tüm yerel yönetimler tarafından erişilebilir bir durumda olması ve dijital sistemlerle kontrol edilmesi oldukça 

önemlidir.  

Görülmektedir ki büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında 6360 sayılı kanunla birlikte çeşitli çekişme 

ve çatışma ortamı mevcuttur. Bu sorunlar mevzuat düzenlemeleriyle giderilebilecek bir durumda olmasının yanında yerel 

demokrasiyi de canlandırmak önem arz etmektedir. Yerel düzeyde katılımın artmasına yönelik politikalar arayışında olan 

ve yerellik ilkesine uygun davranmaya çalışan ülkemizde 6360 sayılı kanunun neden olduğu katılım problemlerinin de 
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çözülmesi oldukça hassas bir konudur. Çünkü yerel nitelikli ihtiyaçlar sürekli olarak değişen ve gelişen bir olgudur. Bu 

nedenle ülkemizde yapılan yerel yönetim mevzuatları sürekli olarak “değişim” olgusunu özünde bulundurmalıdır. Nitekim 

6360 sayılı kanuna yapılan eleştiriler de “değişim” olgusunun sürekli canlı tutulduğunun ve yerel demokratik ilkelerin 

sürekli olarak uygulanmak istenmesinin de bir kanıtıdır.  

 

SONUÇ 

Türkiye’de geçmişten günümüze kadar olan süreçte yerel yönetimler alanında oldukça fazla geliştirme ve güncelleme 

çalışması yapılmıştır. Ortaya konan mevzuat çalışmaları ve uygulamalar yerel demokratik katılımı, yerelleşmeyi ve hizmet 

odaklı anlayışı hedeflemiştir. Bunun için bir çok ölçek belirlenmiş ancak son mevzuatla sadece nüfus boyutu ele alınmış 

hizmet boyutu çeşitli aşınmalara uğramıştır. Ortaya konan son mevzuat çalışması ise 6360 sayılı kanun olmuştur. 

6360 sayılı kanun, büyükşehirlerde  yerel yönetim sistematiğini değiştirmiştir. Yasa ile büyükşehir belediyelerinin sayısı 

arttırılmış, il özel idareleri kaldırılmış ve il mülki sınırları, büyükşehir sınırı olarak belirlenmiştir. Toplamda 30 ilde 

uygulanan bu sistem, henüz yeni büyükşehir belediyesi olan illerin yönetim mekanizmalarındaki tecrübe eksikliğinin 

giderilmesi için de bir yöntem ortaya koymamıştır.  

Esasen yerel yönetimlerin kurulmalarındaki temel amaç, yerel düzeyde yaşayan vatandaşlara doğrudan ve anında hizmet 

götürebilmektir. 6360 sayılı yasanın gerekçesinde de etkin, etkili, verimli, vatandaşı odağına alan, katılımcı, saydam, hesap 
verebilen bir yerel yönetim hizmet anlayışı ve bu ilkelere bağlı yönetim anlayışını öngörmüştür. Ancak büyükşehir 
belediyelerine verilen denetim yetkileri büyükşehir ilçe belediyelerinin gelir kaynaklarının bölüştürülmesi gibi hususlar iki 
idare arasındaki ilişkide çatışmalara ve çekişmelere neden olmaktadır.  

6360 sayılı kanun kapsamında yapılan düzenlemelere bakıldığında ise, anayasa ile temel kanunlara uygunluk yönünden 

sorgulanmakta ve bu konuda farklı eleştiriler de yapılmaktadır. Kanunla birlikte il özel idaresi, belediye ve köy zorunlu 

yönetim sisteminin büyükşehir belediyesine ait mekanların yerleşim yerleri olmaktan çıkması, yönetim biriminin yöre 

halkını temsil etmesi gerekliliği, mesafeye bağlı olarak yönetim birimlerinin tanımlanamaz hale gelmesi gibi hususlardan 

dolayı anayasaya aykırılık iddiaları da söz konusudur. Dayanılan gerekçe ise Anayasanın 127. Maddesidir (Yaslıkaya ve 

Ökde, 2015:1552). 

Gerek büyükşehir belediyesi, gerekse büyükşehir ilçe belediyelerinin; kırsal yerleşim birimlerinde etkin bir hizmet 

ulaştırılıp ulaştırılmadığı, büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmetlerin dengeli bir biçimde yürütülmesinin sağlanıp 

sağlanmadığı, yerel hizmetler ulaşım konularında ve vatandaşın yönetime katılım gösterip göstermediği konusunda kesin 

bir görüş birliği bulunmamaktadır. Üstelik ilçe belediyelerinin yapacağı işlemlerin bir çoğunda büyükşehir belediyesi 
baskısının ve denetimin olduğu mevzuatta da belirtilmiş bir şekilde açıktır.  

Büyükşehir yönetiminin daha da güçlenmesine sebep olan mevzuat, hizmetlerin dağıtımından, gelir kaynaklarının 

bölüştürülmesine, katılım ve temsilin sağlanmasına kadar ilçe belediyeleri ile ilişkilerinde bir çok sorunu ortaya çıkarmıştır. 
Uygulamada, büyükşehir belediyeleri, koordinasyon ve yönlendirme, yatırım ve hizmet sunmaya ilişkin hizmetlerin hepsini 

birden yerine getirmekte, yatay ve dikey işlevlerin hepsini sahiplenmekte ve vurgulandığı gibi güçlü bir denetim yetkisini 

elinde bulundurmaktadır. Bu anlamda ilçe  belediyeleri işlevselliklerini kaybetmektedir. Belirgin ve kuvvetli bir şekilde 

illerde merkezileşme yaşanmaktadır. Bu merkezileşmeye ek olarak Valilikler eliyle ve Yatırım İzleme Koordinasyon 

Başkanlıkları aracılığıyla artarak devam etmektedir.  

Bunlara ek olarak 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yönetişim 

problemlerinin  de ortaya çıktığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Batı demokrasilerinde vatandaşların yönetime aktif 

bir şekilde katılımını sağlayıcı hükümler, yasal ve anayasal hak olarak önceden güvence altına alındığından ve kamu 

yöneticileri ile vatandaşlarda katılım konusunda bir siyasal kültür bulunduğundan yönetişimin yerel idareler arasında 

uygulanmasında çok büyük sıkıntılarla karşılaşılmamıştır (Haktankaçmaz, 2004:46). Ancak Türkiye’de yönetim kültürü 

gelişse de büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyelerinde yönetişim sorunlarının devam ettiği ortadadır. 

Sonuç olarak büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında olan ilişkinin bir vesayet ilişkisi olabileceği 

durumu doktrinde tartışmalara yol açmıştır. Bu durumun olmaması gerektiği genel kabul görse de bir “iç vesayet”in zımni 

olarak yer aldığı da ortadadır. Sonuç olarak 6360 sayılı kanun ile 30 büyükşehir belediyesi kurulmuş, il mülki sınırları 

büyükşehir belediye sınırı haline gelmiştir. Yerelleşme adına olumlu bir mevzuat olsa da yerelin kendi içerisinde bir 

merkezileşmeye sebep olduğu da göz ardı edilmemelidir.  
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ÖZET 

1980’lerden itibaren kamu yönetimleri örgütsel ve işlevsel anlamda ciddi değişim ve dönüşüm 

yaşamaktadır. Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) paradigmasıyla başlayan bu süreçte, teoride 
geliştirilen birçok kavram ve yaklaşım, ülke pratiklerinde çeşitli şekillerde uygulanmış ve kamu 
yönetimlerini etkilemiştir. Bu kavramlardan biri olan yönetişim, son 20 yıla yakın bir zamandır 
kamu yönetiminin en çok tartışılan kavramları arasında yer almaktadır. YKİ’nin bazı 

olumsuzluklarına tepki olarak ortaya çıkan yönetişim düzenleyici devlet, hukuk devleti, çok 

aktörlü ve katılımcı karar süreçleri ve hesap verebilirlik gibi temel ilkelere sahiptir. Bu ilkelerle 
yönetişim kavramının devlet anlayışı, kamu yönetimi, kamu hizmeti ve kamu politikaları üzerinde 

çeşitli etkileri olmuştur. Bu çalışmada öncelikle yönetişimin ortaya çıkışı, kavramsal boyutu, temel 

ilke ve özellikleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra, yönetişimin yerel yönetimlerin görevlerine, 

sorumluluklarına, örgütsel yapılarına ve işleyiş şekillerine etkilerine yer verilecektir. Son bölümde, 

yönetişim anlayışının Türkiye’de merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler üzerine 
etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetim, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

Since the 1980s, there have been significant changes and transformations in organizational 
structures and functional characteristics of public administrations. In this process, which started 
with the paradigm of New Public Administration (NPM), many concepts and approaches 
developed in theory have been applied in various forms in country practices and have affected 
public administrations. Governance, one of these concepts has been one of the most controversial 
concepts of public administration since around for the past 20 years. The governance that emerges 
in response to some of the negativities of NPM has basic principles such as the regulatory state, 
state of law, multi-actor and participatory decision-making processes and accountability. It is clear 
that the concept of governance has some influence on the state understanding, public 
administration, public service and public policy. In this work, firstly the conceptual dimension of 
governance, basic principles and features will be emphasized. Then, the impact of governance on 
the duties, responsibilities, organizational structures and modes of operation of local governments 
will be addressed. In the final section, the effects of the governance approach on the relations 
between the central government and local governments in Turkey will be discussed. 

Key Words: Governance, Local Governments, Central Government, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

1970’li yıllara kadar refah devleti anlayışı kapsamında devlet ekonomiden sosyal hizmetlere, sağlıktan eğitime kadar çok 

geniş bir alanda altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda bizzat yapan eden devlet rolünü 

etkili bir şekilde yürütmüştür. Bu süreçte devletin toplumu ilgilendiren hemen her alanda aktif rol oynama isteği büyük bir 

bürokratik yapının ve ekonomik kapasitenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kamu yönetiminde hantallık, kırtasiyecilik, 

verimsizlik kamu hizmetlerin sunumunda aksaklıklara sebep olmuştur. Bazı ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal 

sebeplerle mevcut yapı toplum ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmış, 1970’lerin sonlarından itibaren kamu 
yönetiminde YKİ anlayışı yeni çözümler ve öneriler getiren bir paradigma olarak ortaya çıkmıştır.  

Daha küçük ancak daha etkin bir devlet anlayışı, kamu yönetiminde özel sektör yönetim anlayışının benimsenmesi ve kamu 
ile özel sektörün daha çok işbirliği içinde olmaları gerektiği gibi ilkeleriyle yeni bir yönetim anlayışına geçişi temsil eden 

YKİ, 1980’lerde kamu yönetiminde hızlı bir değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Ancak YKİ, vatandaşların 

müşteri olarak görülmesi, çıktı odaklı bir süreç yönetimi, kamu hizmetlerinin özel sektörün inisiyatifine bırakılması gibi 

yönlerden eleştirilere maruz kalmış, kamu yönetiminde arayışlar devam etmiştir. YKİ’nin eksik veya hatalı görülen 

taraflarına yöneltilen eleştiriler 1990’lı yıllarda yönetim süreçlerinde çok aktörlülük, kamu hizmetleri görev ve sorumluluk 

dağılımında devletin öncü rolünün reddedilerek görev ve sorumluluk paylaşımını ve yönetimin karşılıklı etkileşime açık, 

katılımcı, şeffaf, tutarlı, hesap verebilir ve açık olması esaslarına dayanan yönetişim kavramının ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur.  

Bu temel ilkeleriyle yönetişim kavramı 1990’lardan itibaren hem kamu yönetimi literatüründe en çok tartışılan 

kavramlardan biri olmuş hem de kamu yönetimlerini yapısal ve işlevsel anlamda etkilemiştir. Özellikle kamu hizmetlerinde 

çok aktörlü bir yapı, karşılıklı etkileşim, görev ve sorumluluk paylaşımı gibi ilkelerin bir yandan merkezi ve yerel 
yönetimler arasındaki ilişkilere bir yandan da yerel kamu hizmetlerine ve sunum şekillerine etkileri olmuştur. Merkezden 
ve yerinden yönetim, yönetişim anlayışıyla birlikte bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir.  Merkezden yerele yetki ve 

kaynak aktarımı olmuş, hizmetlerde aktif ve katılımcı bir yönetim modeli benimsenmiştir. Bunun sonucunda da merkezi 
yönetim yanında adem-i merkezi yönetim anlayışı gelişmiş, yerel yönetim daha da gelişerek yerini yerel yönetişime 

bırakmıştır.   

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yönetişim kavramının kavramsal çerçevesi incelenmiştir. Bu 

kapsamda, yönetişimin tanımına, ilkelerine, ortaya çıkış sürecine, YKİ ile olan ilişkisine, önerilerine ve çeşitlerine 

değinilmiştir. İkinci bölümde yönetişim perspektifinden merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkileri ele alınmıştır. Bu 
bağlamda, yerel yönetimlerin görev ve yetkilerindeki artışlar, desantralizasyon ve subsidarity kavramları, merkezi yönetim 

ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve görev bölüşümüyle ilgili teoriler, yönetişim modelinin merkezi yönetim ve yerel 

yönetimler arasında nasıl bir ilişki öngördüğü ve hangi teoriye daha yakın ilkeler benimsediği konuları incelenmiştir. Son 
bölümde geleneksel Türk devlet yönetim yapısı ve zamanla değişimi, yönetişim kavramının Türkiye’de merkezi yönetim 

ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilere nasıl etki ettiği mevzuat düzenlemeleri ve uygulama örnekleriyle analiz edilmiştir. 

 

2. YÖNETİŞİMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

1980’li yıllar ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda toplumları derinden etkileyen, köklü değişim ve dönüşümlerin 
yaşandığı bir dönem olmuştur. Hayatın her alanında kendisini hissettiren bu reform ve yenilenme dalgası kamu 
yönetimlerini de kaçınılmaz olarak etkilenmiş, kamu yönetimlerinde 1970’lerin yönetim anlayışının sürdürülmesinin artık 

mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu reform sürecinde kamu yönetimi sisteminde değişimi ve reformu kaçınılmaz kılan 

dinamikleri bazı dinamikler oluşmuştur. Bu dinamikler sanayi toplumundan bilgi toplumuna ya da moderniteden 
postmoderniteye geçiş şeklindeki paradigma kayması, küreselleşmenin yeni yönetsel değerlerin ortaya çıkmasına ve 

uluslararası kuruluşların yönetimler üzerindeki etkilerinin artmasına sebep olması, devlet anlayışında değişim, Weberyen 
bürokratik yönetim modelinin yetersiz hale geldiği yönündeki inanış, ekonomik ve sosyal nedenlerle verimlilik arayışların 

artması şeklinde sayılabilir (Ekşi, 2003:492). 

Bu süreçte hızla yayılan küreselleşmeyle aynı zamanda neoliberalizmin birinci kuşak reformları dünya genelinde 
uygulamaya geçirilmiştir. Ulus devletlerin neoliberalizmin birinci kuşak reformları doğrultusunda yeniden yapılandırılması 

sürecinin kamu yönetimi alanındaki yansıması ise YKİ anlayışının egemen hale gelmesi olmuştur (Kalfa ve Ataay, 
2008:231). YKİ anlayışıyla kamu hizmeti, kamu politikası, bürokrasi, merkezi yönetim, yerel yönetim gibi kamu yönetimi 

literatüründeki temel kavramlara yeni anlamlar yüklenmiş ve yeni tanımlamalar getirilmiştir. YKİ klasik kamu yönetiminin 

eleştirisi üzerine kurulmuş, kamu yönetiminde köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin başlangıcı olmuştur.  

1990’lı yıllara kadar neoliberal ekonomik yaklaşım ve YKİ kamu yönetiminde yaşanan sorunlara çözüm bulma noktasında 

bir umut olma özelliğini sürdürmüştür. YKİ’nin kamu yönetimi teşkilat yapısının küçültülmesi, kamu hizmetlerinde özel 

sektörün daha çok rol alması ve hizmetlerin özel sektörün yönetim teknikleriyle sunulması, süreçlere değil sonuçlara odaklı 

bir yönetim anlayışı ve vatandaşların müşteri olarak değerlendirilmesi gibi ilkeleri kamu yönetimindeki yapısal ve işlevsel 

tıkanıklıkların giderilmesinde ve kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında oldukça yüksek beklentilere 

yol açmıştır. Ancak YKİ’nin bazı alanlarda ve sahip olduğu bazı ilkeler düzeyinde kendisinden beklenen olumlu sonuçları 
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sağlayamadığı konusunda güçlü bir algı oluşmuştur. Bu algının bir sonucu olarak, YKİ anlayışının bazı noktalardan 
eleştirisi bazı yeni kavramların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

Bu kavramlardan biri yönetişimdir. Yönetişim kavramın 17. yüzyılda Fransa’da hükümeti sivil toplumla uzlaştırmaya 

çalışan bir yaklaşıma dayandığı ifade edilmekle birlikte (Yüksel, 2000:147) kavram ilk olarak, 1989 yılında yayınlanan 

Dünya Bankası Raporu’nda yer almıştır(World Bank: 1989). Bu tarihten itibaren BM, DB, IMF, OECD gibi uluslararası 

örgütlerin raporlarında ve akademik çalışma ve/veya tartışmamalarda sıklıkla ele alınan kavramlardan biri olmuştur 
(Sobacı, 2007:220). Öyle ki Kamu Yönetimi Disiplini’nde 1970’lerde “Kamu Yönetimi”, 1980’lerde “Kamu Politikası ve 

Yönetimi” hâkim olduğu gibi 1990’larda da, yaşanan hızlı değişim sürecinin sonucu olarak “Yönetişim” kavramı hâkim 
olmuş (Özer, 2006:59); kavram ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve yönetim bilimi gibi çeşitli alanlarda 

akademik çalışmaların konusunu oluşturmuştur (Stoker, 1998:18).  

Başlangıçta YKİ yaklaşımının eksiklerini tamamlama girişiminin bir parçası olarak ortaya çıkan ve giderek daha fazla 
popüler hale gelen yönetişim YKİ’den tam bir kopuşu simgelememektedir. Yönetişim, YKİ ve piyasa mekanizmasının 

eleştirilen noktalarını revize eden ve sistemin katılımcılık açısından eksikliklerini gidermeyi hedefleyen bir yaklaşım olarak 

ortaya çıkmıştır (Aygül,1997:237). Bu nedenle, yönetişim anlayışı YKİ’de çok rastlanmayan politika belirleme, karar alma 
ve uygula süreçlerinde katılımcılık, çok aktörlülük ve etkileşim ilkelerine vurgu yaparak YKİ’den farklı yönlerini veya 

YKİ’ye katkı yapan yönlerini ortaya koymuştur. 

YKİ yaklaşımının benimsediği “minimal devlet” anlayışından sonra yönetişim yaklaşımının sahip olduğu devlet anlayışını, 

“düzenleyici devlet” modeli olarak adlandırmak mümkündür. “düzenleyici devlet” ya da “etkin devlet” anlayışı pratikte 

bağımsız düzenleyici kurumlar ile somutlaşmaktadır. Hem mevcut piyasaların hem özelleştirme uygulamalarıyla oluşmaya 

başlayan yeni piyasaların etkin bir biçimde işleyebilmesi için düzenlenmeye gereksinim olması, bu düzenlemelerin 

etkinliğinin sağlanabilmesi ve yolsuzlukların önlenebilmesi için de düzenleyici organların siyasi otoriteden özerk olması 

gerektiği düşüncesi bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkmasında temel varsayımlardan biri olmuştur. Ayrıca ekonomi ile 
siyasetin birbirilerinden ayrılması, ekonomik kararların teknik bir bakış açısıyla alınması, yolsuzluk ve popülizm 

eğilimlerinin önüne geçilmesi gibi anlayışlar bağımsız düzenleyici kurumların gündeme getirilmesine sebep olan 

motivasyonlar olmuşlardır. Bağımsız düzenleyici kurumların, sahip oldukları özerklik sayesinde devletin zafiyetlerinden 

kurtulabileceği varsayılmakta, böylece şeffaf, öngörülebilir bir hukuksal çerçevede işleyen ve iyi yönetişimi sağlayan 

rekabetçi piyasa yapılarına ulaşılması amaçlanmaktadır (Kalfa ve Ataay, 2008:236). 

Yönetişim klasik, geleneksel, hiyerarşik, bürokratik ve yönetişim anlayışının ortaya çıkışına kadarki süreçte iyi sonuç 

vermeyen yönetim anlayışının tersine sivil toplum kuruluşlarına önem veren gelişmelerin önünü açan, katılımcılığı, 

saydamlığı, yetki devrini, yerinden yönetimi, sonuç verici ve uygulanabilir çözüm yollarını teşvik eden ve benimseyen bir 

anlayışı ifade eden kavramdır (Haktankaçmaz, 2004:48). Başka bir tanıma göre, yönetişim bir toplumsal-politik sistemdeki 
ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzeni ifade etmektedir (Özer ve 

Yayman, 90:2009). Yönetişim, hiyerarşi yerine karşılıklı etkileşim, çatışma yerine uyum, dikey ilişki yerine yatay ilişkinin 

hâkim olduğu ve tek taraflı tasarruf değil karşılıklı yönetime ve etkileşime dayanan  bir anlayışı ifade eden süreç (Kesgin, 
2007:2011) olarak da tanımlanabilir. Her biri yönetişimin farklı bir özelliğini ön plana çıkaran bu tanımların ortak noktası: 

Kamu ve özel sektör arasındaki sınırların hemen hemen ortadan kalktığı ya da çok belirsizleştiği ortamlarda yeni yönetim 

biçimlerinin geliştirilmesidir (Palabıyık, 2004:66).  

Günümüzde yönetişim terimi,  merkezi yönetim, yerel yönetim ve diğer yönetim birimleriyle tüm kamu yönetimini,  özel 

sektör aktörlerini ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan, bu aktörlerin karşılıklı etkileşimi esasına dayan bir sistemi ve 

bunların kendi aralarındaki ilişkiler ağını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yönetişimde merkezi yönetim ve yerel 

yönetim kuruluşlarından başka, sivil toplum örgütlerinin, özel girişimcilerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların varlığı ve 

bunların yönetim sistemine dâhil edilmesi temel karakteristikler ve öncelikli hedefler arasındadır (Eryılmaz, 2000:28). 

Rhodes’e göre yönetişim kavramının, minimal devlet olarak yönetişim, yeni kamu işletmeciliği olarak yönetişim, şirket 

yönetişimi olarak yönetişim, iyi yönetişim olarak yönetişim, sosyo-sibernetik sistem olarak yönetişim, kendiliğinden 

organize olan ağlar olarak yönetişim gibi farklı kullanımları vardır (Rhodes, 1996:653). Stoker ise yönetişimin 5 (beş) 

önerisini şu şekilde ifade etmektedir (Stoker, 1998:18): 

   Yönetişim, hükümet etmenin yanı sıra hükümetin de ötesine geçen bir dizi kurum ve aktörlerin varlıklarını ifade 
eder. 

   Yönetişim, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde sınırların ve sorumlulukların belirsizliğine işaret eder. 

   Yönetişim, kolektif faaliyetlerde yer alan kurumlar arasındaki ilişkilerde bağımlılığı ifade eder. 

   Yönetişim,  özerk ve otonom aktörler ağıyla iliği bir kavramdır. 

   Yönetişim, sorunların çözülmesinde sorumlu olan aktörlerin yeterli kapasiteye sahip olduklarını kabul eder. 

Yönetişim kavramının temel özellikleri ve ölçütleri olarak katılım, çok aktörlülük, saydamlık, hesap sorma, yönetim 

katmanları arasındaki uyum, yerindelik ve hukukun üstünlüğü sayılabilir. Yönetişim modelinde, yönetilenler birer paydaş 

olarak karar alma sürecine aktif bir şekilde katılırlar. Çünkü yönetilenler yaşanan sorunlardan etkilenen ve kaybedecek 
değerli varlıkları olan taraflardır. Bu nedenle yönetişimin en önemli özelliklerinden biri katılımdır. Alınacak kararlarla ilgili 
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gerekli bilgiler paydaşlara eşit, açık ve anlaşılabilir bir dille sunulacak; bu da paydaşların kararlara eşit katılımının 
sağlanması sonucunu doğuracaktır (Sobacı, 2007:224).  

Yönetişim kavramı sahip olduğu bu özelliklerle sorunların çözümünde ve aktörler arası ilişkilerde uyumun sağlanması 

konusunda bir takım stratejilere sahiptir. Stoker’e göre bu stratejiler şunlardır (Stoker, 1998:23-25). 

    Yönetişim,   klasik yönetim modelinin sınırlılığına ve hatalarına işaret ederek yeni yönetimi kurumlar ve örgütlerle 

birlikte bir bütün olarak kurar. 

    Yönetişim devletin geri çekilmesine vurgu yaparak sorumlulukların özel sektörün ve gönüllü kuruluşların üzerine 

dağıtılmasına vurgu yapmaktadır. 

    Yönetişim,  aktörlerin otonom özerklikleri ile ilgilenmektedir. Ortaklığın nihai amacı kendi kendini yöneten 

yapılanmalar elde etmektir. 

    Yönetişim kurumlar arasındaki ilişkilerde güç bağımlılıklarını açıklığa kavuşturmak amacındadır. 

 

3. YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİ 

3.1. Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkisi 

Kamu yönetimleri, kamu hizmetlerinin planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme fonksiyonlarının 

merkezde toplandığı merkezi yönetim ve bu fonksiyonların yerel otoritelere bırakıldığı adem-i merkezi yönetimin belli 
oranlarda ve koordineli uygulandığı bir yönetim yapısına sahiptirler. Bu iki yöntemin saf olarak uygulandığı bir yapıyı 

ayakta tutmak son derece güç bir uğraş olacağından ülkeler kendilerine en uygun yerel yönetim merkezi yönetim ilişki 

modelini geliştirmişlerdir. Her iki yönteminde avantajları ve dezavantajları olmakla birlikte son dönemlerde hizmetlerin 

yerinden sunulması fikri ağırlık kazanma eğilimindedir. 

Hizmetlerin yerinden sunulması fikrinin yaygınlık kazanması 1970’lerin ikinci yarısından sonra refah devleti politikalarının 

yoğun olarak sorunlara yol açtığının anlaşılmasıyla hızlanmıştır. Refah devleti anlayışında kamu hizmetlerini bizzat 

gerçekleştirmek isteyen merkezi yönetimlerin devasa bir boyuta ulaşmasıyla bürokrasi ve hantallık artmış, kamu 

hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacından uzaklaşılmıştır. Bu dönemde, kamu mali kaynakları 

yetersiz kalmış, refah devleti politikalarına yönelik kamuoyu desteğinde ve siyasal kurumlarda değişiklikler yaşanmış ve 

refah devletini destekleyen koalisyonlar zayıflamıştır. Petrol krizleri, yüksek işsizlik seviyeleri, stagflasyon ve 1970'lerden 
itibaren yaşanan ciddi ekonomik düşüş, batıdaki refah devletlerinin altın çağının sonunu getirmiş ve hükümetleri bir reform 

ve küçülme dönemine girmeye zorlamıştır (Yerkes ve Veen, 2011:431). Bu sorunlara refah devleti politikalarının etkili bir 

reçete sunamaması bir takım sorgulamalara ve yeni arayışlara sebep olmuş, 1980’li yıllardan itibaren YKİ düşüncesinin 

yaygınlaşmasına yol açmıştır. YKİ’nin radikal reform programları her ülkede farklı şekilde kabul edilmiş ve farklı 

uygulanmış olmakla birlikte özelleştirme yoluyla kamu yönetiminin piyasalaşmaya doğru hareketi ve görevlerin ve 

sorumlulukların desantralizasyonu temel ilkelerden olmuştur (Osborne, 2000:15).  

Desantralizasyon  (Yerelleşme), yerel yönetimlerin kamu hizmetlerine daha etkin katılımını sağlanmak amacıyla merkezi 

yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını yerel yönetim birimleri ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmasını ifade etmek için 

kullanılan bir kavramdır. 1980’lerden sonra ortaya çıkan ve özellikle 1990’lardan itibaren popülerleşen desantralizasyon 

ilkesine göre yerel kamu hizmetlerinin yerel ihtiyaçları ve imkânları en iyi bilen yerel yönetimler tarafından sunulması, 

etkinliği ve verimliliği arttıracak, kaynak israfını önlenecek, hizmetler daha hızlı gerçekleştirilebilecek ve hizmet kararları 

daha isabetli alınabilecektir.  Ayrıca, hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi esasına dayanan 

subsidarity de yerel yönetimlerin etkinliklerinde artışı gösteren bir ilkedir. Yerelleşme ve subsidarity ilkeleri birlikte 
düşünüldüğünde ve 1980’lerden itibaren ülkelerin yerel yönetim politika süreçleri ve uygulamaları incelendiğinde kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarında önemli artışlar olduğu görülmektedir. Ancak 
yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde ülkelerin kendi yerel yönetim politikaları ve uygulamalarını 

geliştirdikleri belirtilmelidir.  

Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin belirlenmesinde merkezi yönetimler genellikle 3 (üç) ilke uygulamaktadırlar. 
Bunlar, “Genel yetki”, “Yetki” ve “Liste” ilkeleridir. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde uygulama alanı bulan genel yetki 

ilkesi, yerel yönetimlerin kanunların yasaklamadığı ya da başka yönetim birimlerine bırakılmamış tüm hizmetleri 

yürütmelerini ifade etmektedir. İngiltere gibi bazı ülkelerde uygulanan yetki ilkesine göre, yerel yönetimler sadece yasama 
organının açıkça yetkilendirdiği konulardaki yerel kamu hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Başka bir deyişle, yerel 
yönetimlerin yürütmek istediği her yeni hizmet için merkezi yönetimden yetki almaları gerekmektedir. Liste ilkesi 
uygulanan ülkelerde ise yerel yönetimlerin görev ve yetkileri kanunlarla bir liste halinde tek tek sayılarak belirlenmekte, 

böylece bu yönetimler sadece yasalarla kendilerine verilmiş olan hizmetleri yerine getirebilmektedirler (Güngör, 2012:4).  

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler her ülkenin kendi idari, ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal 

yapısına göre farklılıklar göstermesi; bu farklılıklardan yola çıkarak merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi 

açıklamaya çalışan çok sayıda model üretilmesine neden olmuştur. Bu modellerden en eski ve önemli olanlarından ikisi 

temsilcilik ve ortaklık teorileridir. Temsilcilik teorisine göre yerel yönetimeler kamu hizmetlerin yerel düzeyde sunumunda 
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merkezi yönetimin bir temsilcisidir. Ortaklık modeline göre de yerel yönetimler merkezi yönetimin ortağı durumunda olup 

merkezle aralarındaki ilişki eşit ortaklar arasındaki ilişkiye benzetilmektedir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimler 
karşısında özerkliği ve bağımsız karar alabilmeleri açısından merkezi yönetimler temsilcilik, yerel yönetimler ise ortaklık 

modeli taraftarı eğilimde olmuşlardır. Güç-bağımlılık, denge-karşılıklı kozlar modeline göre,  merkezi yönetimle yerel 

yönetimlerin ilişkileri, karşılıklı pazarlıklar ve birbirlerine bağımlılıklar esasına dayanır. Buna göre, merkezi yönetim yerel 

yönetimlere göre ilk bakışta ne kadar güçlü görünürse görünsün bir ölçüde onlara dayanmak zorundadır ve bağımlıdır. 
Vekâlet modeline göre ise merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkileri müvekkil-vekil ya da efendi hizmetçi ilişkisine 

benzemektedir. Yerel yönetimler merkezi yönetimin müsaadesi ölçüsünde ve onun denetimi altında belirli kamu 

hizmetlerini yürütürler (Bilgiç, 1998:28-29). 

Yönetişim kavramının öngördüğü merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi, daha çok ortaklık modeli ve güç-bağımlılık, 

denge-karşılıklı kozlar modelleri ile benzerlik gösteren bir yapıdadır. Çünkü yönetişim kavramı ile katı bürokratik yapı 

yerine şeffaf ve katılımcı ve karşılıklı etkileşimin esas alındığı bir süreç ifade edilmektedir. Ayrıca, yönetişim kavramı 

aktörlerin karar alma süreçlerinde merkeziyetçi bir modelin esas alınması yerine yerel ihtiyaçların yerel yönetimler 

tarafından karşılanmasını esas almakta, aktörler arasında bağımsızlık ve kendi kendilerini yönetmeleri esasına dayanan bir 
anlayışı ifade etmektedir. Tüm bu şartlar da ortaklık modeli ve güç-bağımlılık, denge-karşılıklı kozlar modellerinde birlikte 
yer almaktadır. 

Yönetişim modelinin temel varsayımlarından biri merkezi yönetimin kesin ve sarsılmaz hâkimiyetini diğer aktörlerle 

paylaşması gerekliliğidir. Bunun için merkezi yönetim politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler gibi aktörlerle işbirliği yapmalı çoğulcu ve katılımcı bir yönetim 

(yönetişim) anlayışını hayata geçirmelidir. Bu paradigma değişikliğinin gerçekleştirilmesi için yönetsel ve siyasal yapılarda 

bir takım değişiklikler yapılması zorunlu olmaktadır. Yönetişim modelinin öngördüğü bu model, merkezi yönetimlerin bir 

takım görevlerini ve yetkilerini ulus altı yerel birimlere devretmesi anlamına da gelmektedir (Jessop, 2005:32 ).  

3.2.Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime Geçiş 

1980’lerden sonraki süreçte, hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından sunulmasını ifade eden ve devlet erkeni 

sınırlandırmak amacında olan hizmette yerellik (subsidarity) (Keleş, 1995:5) ilkesi yerel kamu hizmetlerinin görülmesinde 

merkezi yönetimlerden ziyade yerel yönetimlerin inisiyatif almaları amacına hizmet etmek için kabul görmüştür. Bu ilke, 
1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından benimsenen Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’ında yer almıştır. Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’nda yerel yönetimlerin kanunlar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, başka herhangi bir 

makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda takdir hakkına sahip olacakları ve kamusal görev ve sorumlulukların 

mümkün olduğu ölçüde vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacağı belirtilmiştir. Bu yeni iş bölümü 

çerçevesinde sadece devletin hâkimiyetini yüceltmek yerine, ulusal ve uluslararası ölçekte yeni aktörlerin devreye 
sokulması önem kazanmıştır. Yeni ilişkiler sistemi içinde, demokratiklik, hesap verebilme, açıklık, çoğulculuk, kararların 

ve hizmetlerin mümkün olan en alt düzeyde üretilmesi (subsidiarity) öne çıkmıştır (Göymen, 2000:9). 

Desantralizasyon ve subsidarity gibi ilkelerin ortaya çıkışı ve daha fazla uygulama imkânına kavuşması, merkeziyetçi 

yapılardan uzaklaşma ve yerelleşme eğilimlerinin daha çok belirginleşmesine sebep olmuştur. Ayrıca,  demokrasinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması bağlamında yerel özerklikler daha çok tartışma konusu olmuş ve yerel yönetimler 

yalnızca bir hizmet kuruluşu olarak değil, aynı zamanda demokratik siyasi kurumlar olarak yeni işlevler üstlenmişlerdir. 
Bir başka deyişle yerel yönetimler yerel sorunların çözümüne vatandaşların daha çok katılmasına olanak sağlamasıyla 

demokrasinin daha çok işlerlik kazanmasında bir ölçü olarak değerlendirilmiştir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler 

arasındaki ilişkilerin bu gelişmeler ışığında yeniden ele alınması ve yerel yönetimlere daha fazla görev, yetki ve kaynak 
aktarılması, yönetsel reform hareketlerinin temel itici gücünü oluşturmuştur (Parlak, 2014:8). 

Kamu yönetimlerin literatür ve uygulama boyutlarında geçerli olan ve 1980’lerde başlayan değişim ve dönüşüm süreci 

1990’lardan itibaren yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları ile merkezi yönetim 

ve yerel yönetim ilişkileri dünya genelinde çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte yaşanan değişim 

ve dönüşümü ve yerel yönetimlerin organik ve işlevsel yapıları ve karar alma süreçlerinin doğası açısından ortaya çıkan 

birtakım değişiklikleri ifade etmek amacıyla “yerel yönetişim” (local governance) bir şemsiye kavram olarak kullanılmakta 

ve tartışılmaktadır. Yerel yönetimlere bakış açısı itibariyle bir zihniyet değişimini ifade eden bu dönüşüm süreci yerel 
yönetimden yerel yönetişime geçiş olarak ifade edilmekte ve günümüzde yerel yönetimlerin örgütsel yapılarının, 
işlevlerinin ve iş görme usullerinin yeniden yorumlanmasına vurgu yapmaktadır (Bıçkı ve Sobacı, 2011:219). 

Kentteki tüm grupları, güçleri ve aktörleri iktidar ortağı etmeyi vaat eden yerel yönetişim kavramı yerel yönetimlerin 1980 

sonrası geçirdiği yapısal değişimler ve dönüşümlerin en başında gelmektedir. Bu kavram, kamu, özel ve sivil toplum 

kuruluşları arasında karşılıklı ilişkiler ağını ve karşılıklı etkileşimi ifade etmekte kullanılmaktadır. Yönetişimle aktörlerin 
birinin diğerinin önüne ve üzerine geçmediği durum belirtilmektedir. Benzer şekilde yerel aktörler arasında iletişim ve 

işbirliği ile karşılıklı anlayış ve yönetimde ortaklığı, katılımı ifade eden yerel yönetişim kavramları üretilmiştir. Aynı 

şekilde küresel aktörlerin birlikte katıldıkları ve paydaşlar arasındaki ilişki küresel yönetişimle (global governance) 

kavramsallaştırılmıştır (Kesgin, 2007:211). Yönetişim kavramı çerçevesinde amaçlanan, yerel yönetimlerin her şeyi 

kendilerinin yapması değil, toplumdaki diğer aktörleri bir ortaklık anlayışı içerisinde yapılabilir kılmalarıdır. Böyle bir aktif 
ortaklık sonucunda tek tek kentlinin ve kentteki biçimsel olan (formal) ve biçimsel olmayan (informal) kuruluşların kentte 

bağlılıkları sağlanabilecektir (Göymen, 2000:10).  
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Tablo 1. Yerel Yönetim ve Yerel Yönetişim Karşılaştırması 

Faktörler Yerel Yönetim Yerel Yönetişim 

Aktör sayısı Az Çok 

Hizmet Sunumu Resmi ve seçilmiş yerel yönetim; Merkeziyetçi 

hizmet sunum birimleri. 
Çok Aktörlü Yapı; Çeşitli 

hizmet sağlayıcıları. 

Örgütsel Yapı Bürokratik ve Hiyerarşik Yalın ve Esnek 

Yatay Ağlar Kapalı Yoğun 

Uluslararası Ağlar Az Yoğun 

Demokratik İlişki Temsili Temsili + Yeni Mekanizmalar 

Kullanılan Politikalar Rutin Yenilikçi 

Merkezi Yönetim ile İlişkiler Oldukça Yoğun Vesayet Yatay İlişki 

Hâkim Ekonomik Anlayış Keynesyen Moneterist 

Hâkim İdeoloji Sosyal Demokrat Neoliberal 

Hâkim Söylem Teknokratik Girişimci 

Kaynak: Bıçkı ve Sobacı, 2011:229. 

Yerel yönetimden yerel yönetişime geçiş, yerel yönetimler ve merkezi yönetimlerin görev ve sorumluluk dağılımının 

yeniden ele alınmasıyla ilgili bir süreci ifade etmektedir. Bu da yönetimden yönetişime geçişe sebep olan bir takım 

unsurların varlığı ile mümkün olmuştur. Örneğin sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak devletin kamusal 
harcamalarının sürekli olarak arttırması daha fazla mal ve hizmet üretmek zorunda kalması, sadece merkezi yönetimlerce 

bu hizmetlerin yerine getirilmesini imkânsız kılmaktadır. Merkezi yönetimler, bu görevlerinin bir kısmını yerel 

yönetimlerle paylaşarak mal ve hizmet üretiminde etkinliği ve verimliliği sağlamayı amaçlamaktadır (Çevikbaş, 2008:75). 
Mal ve hizmet üretiminde etkinliğin sağlanması amacı yerel yönetimlerin etkinliklerinin arttırılması şeffaflığı ve karşılıklı 

etkileşimi esas alan yerel yönetişim kavramını zorunlu olarak gündeme taşımaktadır. 

Yerel yönetişimi zorunlu olarak gündeme getiren sebeplerden biri de Fordizmden post-Fordizme geçişin, yerelin politik ve 

idari yapısında yerel yönetimden yerel yönetişime geçiş olarak karşılık bulmasıdır. Yerel yönetimden yerel yönetişime 

geçiş, yerel politikaların oluşturulma sürecinin doğasını ve bu sürece dâhil olan aktörleri, yerel yönetimlerin örgütsel 

yapısını, merkezi yönetimle ilişkisini, yerel hizmetlerin sunum yöntemlerini, yerel yönetimlerin hareket alanını ve hareket 

tarzını derinden etkilemiştir (Bıçkı ve Sobacı, 2011:227). 

Yerel yönetişim aynı zamanda bir kalkınma stratejisi olarak ifade edilmektedir. Bu stratejinin cazibesini arttıran en temel 

unsur, toplumun tüm kademelerinden ve yaşam alanlarından insanları karar verme sürecine dâhil etme vaadinde 

bulunmasıdır. Bu vaat, yerel yönetişimin katılımcılık unsuru oluşturmaktadır. Temel beklenti, hükümetin de olumlu 
yaklaşmasıyla kadınlar, azınlıklar, sanatçılar, çocuklar, çiftçiler, kentsel yoksullar gibi gruplardan daha fazla insanın 

yönetimde temsil edilmesidir. Dezavantajlı grupların yönetimde temsil edilmesi bir diğer unsuru oluşturmaktadır. Bu 
durum onlara kamuoyunu ilgilendiren kararlarda görüş bildirme veya oy kullanma yetkisi vererek yetkilendirme unsurunu 
oluşturmaktadır. Bu unsurlar faydaların daha adil dağılımı ve yoksulluğun azaltılması sonuçlarına hizmet edeceklerdir 
(Blair, 2000:23). Yerel yönetişimle amaçlanan sosyal, siyasi ve ekonomik hayatın dışına itilmişleri de yönetime dâhil 

etmektir. Bu kesimin kentsel zenginliklerden faydalanmasını sağlamak ve yönetim kararlarının oluşturduğu 

olumsuzlukların kendi üzerlerine yıkılmasını önlemek için onları karalara müdahil hâle getirilmesi gerekmektedir (Kesgin, 
2007:211). Kentteki tüm grupların hizmet süreçlerine dâhil edilmesinin en önemli sonuçlarından biri, kişilerin aidiyet 

duygularının geliştirilmesi ve toplum katmanları arasında daha sıkı ilişkiler ağının tesis edilmesidir. Bu sonuç, ortak 

amaçlar için çalışmanın ve aynı hedefe odaklanmanın doğuracağı sinerji ile hizmetlerin yürütülmesine olumlu anlamda etki 

etmekte ve hizmetlerde yerindelik ve verimliliği arttırmaktadır. 

Bireyin siyasal ve toplumsal rollerinin yeniden düşünülmesini öngören yönetişim modelinin herhangi bir ülkede 

uygulanabilirliğine etki eden en önemli kritereler “aktif yurttaşlık bilinci” ve “örgütlü toplum yapısıdır”. Bu faktörler 

yönetişim modelinin uygulanabilmesinde belirleyici kriterler olarak ön plana çıkmaktadır. Çünkü söz konusu iki kriter, 

esasında yönetişim modelinin özellikle vurguladığı ve modelin odak noktasında yer alan “katılım” ve “sivil toplum” 
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kavramlarıyla yakından ilintilidir (Sobacı, 2007:228). Bu kavramlar yerel yönetişim bağlamında değerlendirildiğinde ise, 

yerel kamu hizmetleri ve toplumsal sorunların çözümü konusunda aktif bir yurttaşlık bilincine sahip olan bireylerin 
oluşturduğu bir toplum yapısı ve yerel halkın yüksek oranda örgütlenmiş bir yapıya sahip olması durumlarında yerel 

yönetişim uygulamalarının daha başarılı olarak gerçekleştirilebileceği sonucunu ortay çıkarmaktadır. 

Yerel yönetişime geçişin bir sonucu, yerel yönetimlerin hareket alanını değiştirmesidir. 1980’lerden önce daha çok yerel 
veya ulusal sınırlar içerisinde hareket alanına sahip olan yerel yönetimler, son otuz yıldır uluslararası ilişkilere ve 

işbirliğine daha açık yerel birimler haline gelmişlerdir. Yerel yönetimlerin hareket alanının değişmesi uluslararasılaşma ve 
ekonomik rekabet faktörlerine dayanılarak açıklanabilir (Bıçkı ve Sobacı, 2011:227). Ayrıca, yerel yönetişimle birlikte 
daha çok katılım ve daha çok işbirliği yerel hizmetlerin tüm paydaşların menfaattarını ve zararlarını göz önünde 

bulundurmak suretiyle yürütülmesine imkân sağlamıştır. Bireyler, gruplar veya organizasyonlar yerel karar 
mekanizmalarına daha kolay katılım sağlayarak görüş ve düşüncelerini ifade etme imkânı elde etmişlerdir. Tüm 

paydaşların katılımındaki temel beklenti farklı kesinlerin bir araya gelmeleriyle yeni bir görevdeşlik ortaya koyma, politika 
belirleme, karar alma ve uygulama süreçlerinin daha etkin yürütülmesidir. 

 

4. YEREL YÖNETİMDEN YEREL YÖNETİŞİME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Genel olarak Türk devletlerinin en çok öne çıkan özellikleri merkeziyetçi bir teşkilat yapısı,  güçlü bir devlet anlayışı, 

yukarıdan aşağıya yönetim anlayışı ve bir imparatorluk geleneğine dayanma olarak sayılabilir (Çevik, 2010:47). Güçlü bir 

merkeziyetçi teşkilat yapısına sahip olan Osmanlı’da 19. yüzyılda başlatılan savunmaya dönük modernleşme çalışmaları, 
merkezi yönetimin güçlendirilmesini amaçlamaktaydı. Yerel yönetimin en önemli unsuru olan ve yeni kurulmaya başlayan 

belediyeler, merkezde toplanan gücün paylaştırılacağı bağımsız aktörler olarak değil, merkezin taşradaki uzantıları olarak 

görülmekteydi (Haktankaçmaz, 2004:52).  

Bu merkeziyetçi devlet yapısına rağmen merkeziyetçilik veya adem-i merkeziyetçilik tartışmaları ve kutuplaşmalarının 

ortaya çıkışını Tanzimat Dönemi’ne hatta çok daha da eskilere kadar götürülmesi mümkündür. Tanzimat Dönemi’nde ve 

sonrasında da, hâkim anlayış olan merkeziyetçi devlet geleneğine göre mevcut düzeni garanti altına alma, ilerleme ve 

gelişmenin sağlanması ancak merkeziyetçilikle mümkündür. Ancak, bunun karşısında özerkliğe ve adem-i merkeziyetçiliğe 

imkan veren bir düzene geçmeden ilerlemenin ve gelişmenin mümkün olmadığını savunan bir anlayışla da 

karşılaşılmaktadır (Genç, 2015:269) 

Merkeziyetçi devlet geleneği Cumhuriyetin kurulmasından sonra da çok fazla değişmeden devam etmiştir. Cumhuriyetin 
karşı karşıya kaldığı ekonomik ve mali imkânsızlıklar, uzun yıllar süren savaşların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması 
zorunluluğu, bulaşıcı hastalıkların boyutları, özel sektör ve girişimcilerin ellerinde yeterince sermaye bulunmaması, rejime 
dönük muhalefet tehdidi, sermaye birikimi ve yerli girişimciliğin olmayışı ve siyasi sistemi sağlamlaştırma gereksinimi 

merkeziyetçi yapının sürdürülmesinin temel gerekçeleri olmuştur (Göymen, 2000:3).  

Güçlü bir merkezi yönetim geleneği 1982 Anayasası’nda da devam ettirilmiştir. 1982 Anayasasının 123. maddesinde 
idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığını belirtilerek, kamu 
yönetimi teşkilatı iki temel yapıya ayrılmıştır. Buna göre, Anayasa’nın 127. maddesinde merkezî yönetimin yerel 
yönetimler üzerinde idarî vesayet yetkisine sahip olacağı belirtilmiştir. Merkezi idare bu denetim yetkisini yerel kamu 
hizmetlerinin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 

yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaçlarıyla kullanacaktır. Ayrıca, Anayasa’da, 
merkezi yönetimin yerel yönetimlere görevleriyle orantılı bir gelir kaynağının sağlaması; içişleri bakanının görevleri ile 

ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organların üyelerini 

kesin hükme kadar görevden uzaklaştırabilmeleri; yerel yönetimlerin kuruluş esaslarının, karar organlarının, görevlerinin 

ve yetkilerinin sadece kanunla belirlenebilmesi gibi düzenlemelerin varlığı yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin 

sıkı bir denetim sağlamalarıyla ilgili örnekleri oluşturmaktadırlar. Sadece Anayasa’da yer alan hükümler değil, 5442 Sayılı 
İl İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda da merkezi 
yönetimin taşrada temsilcisi olan valililere yerel yönetimler üzerinde birçok yetki tanıması Türkiye’nin merkeziyetçi 

yapısını ortaya koymaktadır. 

Bu mevzuat düzenlemeleri de göstermektedir ki Türkiye’de merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında, yerinden 

yönetim ilkesine ağırlık veren bir görev ve yetki bölüşümü yapılmamıştır. Yerel hizmetlerin büyük bir bölümü merkezi 

yönetim kuruluşları tarafından planlanmakta, finanse edilmekte ve yerine getirilmektedir. Batı ülkelerinin çoğunda, gittikçe 

artan oranda yerel hizmetler merkezi yönetimden yerel yönetime aktarılırken, Türkiye’de merkeziyetçi yönetim ağırlığını 

korumaktadır (Özdenkoş, 1999:77). Ancak AB’nin kamu yönetimleri ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 

ilişkiler konusundaki oluşturduğu standartlar Türkiye’yi de değişim ve dönüşüme ayak uydurma yönünde zorlamaktadır. 
Kamu yönetiminin bir parçası olarak yerel yönetimlerin, hem etkin, verimli hizmet sunan birimler hem de demokratik 
yönetim birimleri olarak önem kazandığı bu süreçte (Ökmen ve Canan, 2009:45), Türkiye’de de yerel yönetimleri daha 

etkin ve verimli hale getirebilmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Merkeziyetçi yapıya rağmen yerel yönetimler kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup merkezi yönetimin hiyerarşisi 

dışında ve ona karşı belirli ölçülerde bağımsız birimlerdir. Bu nedenle, merkezi yönetimin denetleme yetkisi bir ast üst 

ilişkisinde söz konusu olan denetim gibi değerlendirilmemelidir. Başka bir deyişle, merkezi yönetimler ve yerel yönetimler 
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arasında bir ast üst ilişkisi yoktur. Bununla birlikte genel idare politikası, merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir. 

Hizmetler arasında uyumsuzluk ve çelişkinin ortaya çıkmaması için merkezi yönetim “vesayet yetkisine” dayanarak yerel 

yönetimleri denetlemektedir. Ayrıca merkezi yönetimler bu yetkilerini idarenin bütünlüğü sağlama amacıyla kullanmak 
durumundadırlar (Karaman, 2012:2). 

Türkiye’de merkezi yönetim ağırlıklı bir yönetim yapısı olmasına rağmen zaman zaman bu yapı ağırlığını arttırmış veya 

azaltmıştır. Özellikle 1980’lerden itibaren yerel yönetimlerin merkezi yönetime bağımlılıklarını azalmasına sebep olan bir 

takım gelişmeler yaşamıştır. Türkiye’de yerel yönetim denildiğinde ilk akla gelen müessese olan belediyelerde yönetişim 

dinamiklerini şekillendiren bazı büyük gelişmeler olmuştur. Bunlar, belediyelerin içsel dinamikleri, küreselleşmenin etkisi 

ve çevreci bir hareketin ortaya çıkması gibi değişikliklerdir (Göymen, 1999:80).  

Bu süreçte yerel yönetimler merkezi hükümetten daha fazla pay almaya başlamışlardır. Ayrıca, verimli ve esnek olmayan 
bazı yerel vergilerin yerlerine verimli ve esnek vergiler ikame edilmiştir. Turgut Özal döneminde yerel yönetimler kendi 

kaynaklarını kendilerinin oluşturmaları ve yerel kamu hizmetlerini bu kaynaklarla sağlamaları konusunda teşvik edilmiştir. 
Bunlar gibi düzenlemelerle merkezden aktarılan fonların ölçeği büyümüştür. Ancak, uygulamada belediyelerin proje 
hazırlayarak yeni yatırımlar yapabilmesi ve dış borç bulma olanaklarının artırılması merkezden gelen kaynakların oransal 

öneminin azaltması sonucunu doğurmuştur (Genç, 2015:286) 

Önceki dönemlerle kıyaslandığında yerel yönetimlerin yetki ve kaynaklarında bu artışların meydana geldiği doğrudur. 

Ancak Türkiye’de yerel yönetimlerin kamu hizmetlerine katılımının henüz istenilen seviyede olmadığı, bu yönetimlerin 

çok daha aktif olarak kamu hizmetlerine katılımının sağlanması gerektiği yönünde kamu kurumlarınca hazırlanan raporlar 

mevcuttur. Özellikle birçok kalkınma planında bu husus dile getirilmektedir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da 

kamu yönetiminde merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki dengesiz görev ve yetki dağılımına işaret edilmiş, 

yapısal ve işlevsel sorunlar vurgulanmıştır. Planda, merkezi yönetimin görevlerindeki oransal artışın, sistemin birçok 
noktada tıkanmasına ve işleme bozukluklarına yol açtığı, görevlerin merkez, taşra ve yerel yönetimler arasında orantılı bir 
biçimde dağılımının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilemediği belirtilmiştir. Ayrıca, halka dönük bir yönetsel anlayışın 

yerleştirilmesi ve devletin örgütsel yapısının fonksiyonel duruma getirilmesi önemini koruduğu; kamu kurumlarında görev, 

yetki ve sorumluluk dengelerinin iyi kurulamamış olmasından örgütsel etkinliğin zayıfladığı belirtilmiştir. Planda kamu 
yönetiminin iyileştirilmesi için öngörülen amaçlar, ilkeler ve politikalar olarak merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin, 

üniter devlet yapısı içerisinde, yönetsel bütünlük ilkesine uygun işbölümü ve koordinasyona dayalı bir yapıya 

kavuşturulacağı, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğinin artırılacağı ve yerel yönetimlerin sağlam gelir kaynaklarına 

kavuşturulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, kamu yönetiminde performansın artırılması, yetki, işbölümü ve sorumlulukların açık 

bir biçimde tanımlanması, yetki devri ve esneklikle birlikte hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın 

güçlendirilmesi de ulaşılmak istenen hedefler arasında vurgulanmıştır (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001:19). 

Bu anlayış doğrultusunda, Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 19 

maddesinin 3. fıkrasında: “Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, 

alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm 

olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat 

ederler”, denilmektedir. Bununla birlikte ülkemizde devlet dışı kesimlerin karar alma süreçlerine katılımı çoğunlukla 

hükümet ve bürokratların istekleri doğrultusunda ve daha önceden alınmış kararlara meşruiyet kazandırma ya da o 

kesimleri kontrol altına amacına hizmet edecek şekilde yapılmıştır ve yapılmaktadır (Haktankaçmaz, 2004:52). 

Uygulamalar ve yapılan araştırmaların bulguları, yönetişim modeli için hayati öneme sahip, katılımı gerçekleştirecek, 

inisiyatif alma iradesini gösterecek, sorgulayacak ve hesap soracak bir yurttaş tipinden Türkiye bağlamında söz etmenin 

pek mümkün görünmediğini ifade etmektedirler. Katılım sadece 4-5 yılda bir yapılan genel ve yerel seçimlerde oy 

kullanmak şeklinde algılanmakta ve yurttaşlık kavramı seçime indirgenmektedir (Sobacı, 2007:230). Oysa ki katılım, hem 

yerel politika ve karlarda isabet oranının artmasına katkı sağlayacak, hem yerel hizmetler ve ihtiyaçlar konusunda birinci 

dereceden ilgili olan yerel halkın memnuniyetinin sağlanmasında büyük rol oynayacak hem de yerel yönetimlerin 
demokratik yönde gelişmesi ve güçlenmesine olumlu katkı yapacaktır. 

Türkiye’de yerel kamu hizmetlerine katılım belli başlı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler yöre 

halkını ilgilendiren bazı hizmet ve kararlarda referandum yoluyla vatandaşların görüşüne başvurma, yerel yönetim 

birimlerinin halka açık meclis toplantılarına katılması veya seçimle işbaşına gelen organların seçimine katılması, her geçen 

gün kullanım oranları artan teknoloji ve internet vasıtasıyla e-hizmetlere katılım,  yerel hizmetlere gönüllü katılım ve kent 

konseyleriyle yerel hizmetlere katılımıdır. 

Temsili demokrasinin, artan bireysel ve toplumsal talepler karşısında yeterli olmadığı yönündeki eleştirilerin yanında yerel 

yönetim düzeyinde de beş yılda bir yapılan seçimlerle göreve gelen belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin, 

halktan kopuk kaldıkları, yeterince temsili olmadıkları, kişisel gündemlerini ön planda tuttuklarına ilişkin iddia ve 
eleştiriler yaygındır (Göymen, 2000:11). Ayrıca Türkiye’de, yönetişim modelinin yerel ölçekte sınırlı düzeyde uygulama 

alanı bulduğu söylenebilir. Yerel Gündem 21 çalışmaları, bazı kentlerdeki kent meclisleri ve proje demokrasisi gibi 

uygulamalar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Esasında, yönetişim modelinin Türkiye’de sınırlı düzeyde uygulama alanı 

bulmasının nedeni, yönetişim modelinin üzerine inşa edildiği “katılım” olgusu ve “sivil toplum kuruluşları” bağlamında 

yaşanan yetersizliklerdir. Bunun ise, arka planında sahip olduğumuz politik ve yönetsel kültür vardır (Sobacı, 2007:235). 
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Bununla birlikte Türkiye’de alınacak olan karardan etkilenecek olanların kararlara katılımının gerçekleştirildiği durumlar 

da vardır. Türkiye’deki yönetime katılma uygulamalarından birisi, stratejik plan uygulamalarıdır. Kamu kurumlarının 

hazırlayıp uygulamakla yükümlü oldukları stratejik planların hem hazırlık aşamasında hem de uygulama ve denetim 

aşamasında vatandaşların etkin rol almaları için bir mekanizma getirilmiştir. Bir başka katılım şekli, halkın yerel 

yönetimlerin komisyon toplantılarına katılıp görüşlerini açıklayabilmelerine imkân vermektedir. Belediye meclislerinin ya 

da il genel meclislerinin çeşitli ihtisas komisyonları vardır. Meclis gündemindeki konuların bu komisyonlarındaki 

görüşmelerine meclis üyelerinin dışında, çeşitli kurumlara ve kişilerin de katılabileceği kanun hükmüdür.  

1990’lardan itibaren siyasal partiler ve yerel adaylar, yerel yönetimlere daha fazla işlev, yetki ve kaynak aktarılmasını 

öngören yeni bir toplumsal işbölümü talep ederek programlarında sıklıkla bu görüşe yer vermektedirler. Siyasi söylem, 

politika ve programlar devletle birey, yerel yönetimlerle vatandaş arasında kent yönetimi ile ilgili süreçlerin her safhasında 

etkin ve yaygın katılımı, saydamlığı ve çok yönlü denetimi amaçlayan yeni bir ilişki türüne vurgu yapmaktadırlar (Mutlu, 
2007:16). Son yıllarda değişik ölçekteki çok sayıda belediyenin, biçimsel-resmi yapılarının yansıra ‘kent meclisi’, 

dayanışma konseyi, halk meclisi, kent platformu gibi adlarla, katılımcılığı özendiren, bilgi akışını hızlandıran, saydamlığı 

amaçlayan, yer yer karar alma süreçlerini içeren alternatif yapılar kuruldukları gözlenmektedir (Göymen, 2000:12). 

Türkiye’de yönetişim anlayışının gelişmesinde Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmaların önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca, 1996’da düzenlenen Habitat II Konferansı da bu konuda etkili 

olmuştur. Bu süreçte, Türkiye bazı çekincelerle kabul etse de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, demokratik ve 

katılımcı yapının geliştirilmesinde yerel yönetimlere verilen önemin artmasına sebep olması bakımından önemli bir role 

sahip olmuştur. Bu şartta bulunan ilkelerin (özellikle subsidiarity ilkesinin) Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili mevzuat 

çalışmalarına, politika oluşturma ve karar süreçlerine doğrudan etki ettiği savunulmaktadır (Mutlu, 2007:15). 

Yönetişim sürecinde toplumsal alana yönelik olarak devletle birey ve devletle sivil toplum ilişkilerini olumlu yönde 

geliştirmeye dönük düzenlemelerin de yapıldığı görülmektedir. Toplumun farklı kesimlerinin ya da sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya gelerek örgütlenmelerini kolaylaştırmayı amaç edinmiş bir dernekler yasasının kabul edilmiş 

olması bu konuda iyi bir örnektir. Bu yasa ile yönetişimin öngördüğü "gerçek nitelikli sivil toplum örgütleri" oluşturmaya 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun, oldukça yaygın bulunan kamu kurum ya da kuruluşu bünyesinde oluşturulan 

dernek, vakıf, kooperatif vb. örgütlerin artık kamu kurumu kimliği altında faaliyet yapamayacaklarını hükme bağlamıştır. 

Bu örgütlerin ancak kamu kurumlarından bağımsız oldukları takdirde kurulabilecekleri ve faaliyet yapabilecekleri öngören 

kanun, devlet ile diğer aktörlerin ayrılması yönünde düzenleme getirmiştir. Bunlara ilave olarak, "bilgiye erişim yasası" 

gibi bazı yasaların çıkarılmış olması da yönetişim uygulamaları yönünden önemli adımlardır (Mutlu, 2007:16). 

5393 sayılı Belediye Kanunu 13. Maddesinde herkesin ikamet ettiği beldenin hemşehrisi olduğu,  hemşehrilerin,  belediye 

karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma 

haklarının olduğu belirtilmiştir.  Ayrıca, 5393 sayılı Kanun’un  76. maddesinde katılımla ilgili olan uzun soluklu ve daha 

geniş kapsamlı bir uygulama olan  kent konseyine yer verilmiştir. Kent konseyleri kentteki tüm paydaşları bir araya 

getirmek suretiyle, kentin tümünü kapsayan ortak akıl platformudur (Çetin, 2010:27-28). Kanun’a göre, kent konseylerinin 
kuruluş amacı, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi,  kentin hak ve hukukunun 
korunması,  sürdürülebilir kalkınma,  çevreye duyarlılık,  sosyal yardımlaşma ve dayanışma,  saydamlık,  hesap sorma ve 
hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmaktır.  

İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında çıkarılan kent konseyleri yönetmeliğine göre, kent konseylerinin ortak yaşam 

bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak; kentin gelişme 

sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak; kentle ilgili temel 
stratejiler ve faaliyetlerde  tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak; sivil toplumun gelişmesine 

ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak; çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki 

etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak vb. amaçlarıyla oluşturuldukları  

belirtiliştir. Konsey, mülki amir, milletvekilleri, belediye başkanı, kamu kurum ve kuruluş temesilcileri, belediye meçlisi  

ve il genel meçlis temsilcileri, muhtarlar temsilcileri siyasi parti temislcileri, üniversite temsilcileri,  kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf 

temsilcileri gibi kurum ve birimlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Yönetişim uygulamalarına katkı sağlaması beklenen kent konseyleri birçok açıdan eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu 

eleştiriler,  yerel düzeyde uluslararası yönetişim söylemini benimsetmeyi amaçlayan yukarıdan aşağı bir katılım modeli 

öngördüğü, amacın dışlanmış kişi ve grupların seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturmaktan ziyade uluslararası 

düzeyde belirlenmiş politikaların yerel düzeyde uygulamasını kolaylaştıracak yapılar oluşturmak olduğu, doğrudan yurttaş 

katılımını sağlamaya yönelik düzenlemeler olmayıp temsili demokrasi kurumlarına ilaveten toplum devlet ilişkilerinde 

aracı veya kolaylaştırıcı işlevi görmeyi amaçladığı, kent konseylerinin müzakereci demokrasi için gerekli ölçütleri 

sağlamaktan uzak olduğu ve katılımın literatürde “danışma” olarak isimlendirilen katılım türüne daha yakın olduğu, 

katılımcıların zaten toplumda etki ve yetki sahibi oldukları gibi birçok eleştirilerde yöneltilmiştir (Demirci, 2010:42). 

Yönetişim uygulamalarına katkı vermesi beklenen diğer bir uygulama da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 77. maddesinde 
belediye çalışmalarına gönüllü katılımını düzenlenmiş olmasıdır. Buna göre, Belediyeler sağlık, eğitim,  spor, çevre, sosyal 
hizmetler ve yardım,  kütüphane,  park,  trafik vb. hizmetlerin sunulmasında gönüllü katılımcılardan yararlanabilirler. Bu 
madde ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa istinaden iç işleri bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle gönüllü 
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katılım düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk ilgili il özel 

idaresi ve belediyeye ait olmak üzere kamu hizmetlerine gönüllü katılım mümkündür. 

Türkiye’de merkezi yönetimin yönetişim sürecine dâhil olan sivil toplum, sermaye çevresi gibi aktörlere tereddütlü 

yaklaşımı yönetişim uygulamalarında yaşanan sorunlardan en önemlisidir. Bir başka deyişle merkezi yönetimin bu 

aktörlerle ilgili güven sorunudur. Yönetişim sürecinin itici gücünü oluşturan devletin kendi unsurlarından olmayan ancak 

karar süreçlerine katılması öngörülen aktörlere bakışı çok olumlu olmamış, bu aktörlerle yetki paylaşımına gidilmesi 

ağırlıklı olarak olumlu karşılanmamıştır. Bu yaklaşım merkeziyetçi devlet geleneğinin bir sonucu olarak gelişmiştir. Ayrıca 

bireylerin birbirlerine yaklaşımı da devletin diğer aktörlere yaklaşımına benzer özellikler göstermektedir (Göymen, 2004). 
Yerel yönetimden yerel yönetişime geçişte de benzer bir süreç yaşanmıştır. Merkezi yönetimden yeterince kaynak ve yetki 

almada zorlanan yerel yönetim birimleri, mevcut yetkilerini ve yönetme ayrıcalığını diğer yerel aktörlerle paylaşmada çok 

da istekli davranmamışlardır. Yerel kamu hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli rolü üstlenen belediyelerin üstlendikleri 

kamu hizmet çeşitliliğindeki artışlar belediyelerin bu konudaki tutumunu ortaya koymaktadır. 

 

SONUÇ 

1990’lı yıllarda neoliberal politikalarının kamu yönetimine bir yansıması olarak değerlendirilen YKİ kavramının yönetim 

olgusunu açıklamaktaki eksik tarafların tamamlanması amacıyla “Yönetişim” kavram geliştirilmiştir. Yönetişim, klasik 
yönetimden daha fazla şey ifade eden bir kavram olup temel prensipleri yönetime katılım, karşılıklı etkileşim, saydamlık,  

çok aktörlülük, adem-i merkeziyetçiliktir. Yönetişim kavramı, yerel yönetim ve merkezi yönetim ilişkilerinin değişmesinde 

oldukça önemli rol oynadığı gibi yerel yönetimlerde yönetilen ile yönetim arasındaki ilişkilerin mahiyetinin de değişmesine 

sebep olmuştur.  

Etkili ve hizmet yönünden iyi örgütlenmiş bir yerel yönetimin, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlerlik kazanması 

için son derece önemli bir yere sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu anlamda hizmetlerin o yerin temel ihtiyaçlarını bilen 

yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi, hizmetlerin etkinliği ve verimliliğini arttıracaktır. Bu anlayış 1980’lerden 

sonra YKİ’nin de etkisi ile ülke pratiklerinde ve başta AB üyesi ülkelerin oluşturduğu bazı uluslararası kurumların 

bildirileri ve şartlarında yer almıştır. 1990’lardan itibaren de yönetişim kavramı ortaya çıkmış ve hem merkezi yönetimler 

tarafından yürütülen hizmetlerin sunumun şeklini hem merkezi yönetimler ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri 

etkilemiştir.  

Yönetişim kavramının öngördüğü merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi, merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkilerini 

açıklayan modellerden daha çok ortaklık modeli ve denge, karşılıklı kozlar modelleri ile benzerlik gösteren bir yapıdadır. 

Çünkü yönetişim kavramı ile katı bürokratik yapı yerine şeffaf ve katılımcı ve karşılıklı etkileşimin esas alındığı bir süreç 

ifade edilmektedir. Yine yönetişim kavramı aktörlerin karar alma süreçlerinde merkeziyetçi bir modelin esas alınması 

yerine yerel ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından karşılanmasını esas almakta, aktörler arasında bağımsızlık ve kendi 

kendilerini yönetmeleri esasına dayanan bir anlayışı ifade etmektedir. Tüm bu şartlar da ortaklık modeli ve denge, karşılıklı 
kozlar modellerinde birlikte yer almaktadır. 

Merkeziyetçi bir yapı geleneğinden gelen Türk yönetim yapısı Cumhuriyetin kurulması ile de çok büyük değişiklikler 

geçirmemiş, yerel yönetimler merkezi yönetimin yetkilerini paylaşan bir organ olmaktan çok merkezi yönetimin aldığı 

kararların uygulayıcısı durumunda olmuştur. Ayrıca merkezi yönetim yerel yönetimleri değişik yöntemler kullanarak 

denetleme ve vesayet yetkisine dayanarak bir takım emir ve talimatlar verme yetkisine sahip olmuştur. 

Türk yerel yönetim sistemi geçmişten geleceğe temel merkeziyetçi özelliğini korumakla birlikte 1980’lerden sonra bir 
değişim ve dönüşüm süreci geçirmiştir. Önceleri merkezi bir yönetim ve merkeziyetçi yönetsel yapılanmalar söz 

konusuyken küreselleşen dünyayla birlikte kamu hizmetlerindeki birliği ve bütünlüğü sağlamak esas olmak üzere karar 
almaya ilişkin bir takım hak ve yetkileri kendi hiyerarşisine dâhil olmayan bir başka kamu tüzel kişisine yani yerel 
yönetimlere verilmiştir. Ancak, Anayasa’nın 1982 Anayasası’nın 123. Maddesinde “İdare kuruluş ve görevleriyle bir 

bütündür.” hükmüne yer verilerek aslında merkezden yönetim ve yerel yönetim olarak Türk kamu yönetimi 

teşkilatlanmasının bir bütün halinde ele alındığının altı çizilmiştir. Bu bütünü inceleyen mekanizmaya ise “idari vesayet” 

kavramı adı verilmiştir. 

1990’lı yıllarla birlikte neoliberal devlet düşünürlerinin öncülüğünde ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışı Türk kamu 
yönetiminde Turgut Özal’la birlikte filiz vermiştir. Yeni akımla birlikte gelen yönetişim kavramı, kendisini yerel yönetim 

boyutunda “yerel yönetişim” adıyla göstermiştir. Yerel yönetişime geçiş, yerel yönetimlerin hareket alanını değiştirmiştir. 

1980’lerden önce daha çok ulusal sınırlar içerisinde manevra alanına sahip olan yerel yönetimler, son yıllarda uluslararası 
ilişkilere ve işbirliğine çok daha açık yerel birimler haline gelmişlerdir. Böylelikle katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, bir 
yönetim anlayışıyla yerel yönetimler kendilerini yenilemiştir. 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

824 
 

 

KAYNAKÇA 

BLAIR, Harry (2000), "Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six 
Countries", World Development, S.28(1), ss.21-39 

BIÇKI, Doğan ve SOBACI, Mehmet Zahid (2011), “Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post Fordist Bağlamında Yerel 

Yönetimleri Anlamak”, Yönetim Bilimleri Dergisi, S.9(1), ss.215-233. 

BİLGİÇ, Veysel Karani (1998), “Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkileri Üzerine Teoriler”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler, S.7(2), ss.28-35. 

ÇETİN, Sefa (2010), “Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Sürecinin Değerlendirilmesi: Aksayan ve İşleyen Yönler”, Ç.Ü. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.19(3), ss.23-38. 

ÇEVİK, Hasan Hüseyin (2010), Kamu Yönetimi Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, Seçkin Yayınevi, Ankara 

ÇEVİKBAŞ, Rafet (2008), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yerel Özerklik ve İdari Vesayet”, Yerel Siyaset Dergisi, 
S.3(32), ss.74-86. 

DEMİRCİ, Mustafa (2010), “Katılımcı Demokrasi Açısından Kent Konseyleri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Çağdaş 
Yerel Yönetimler, S.19(1), ss.21-46. 

DPT - DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001 - 2005), DPT Yayını, 

Ankara. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx (Erişim Tarihi: 04.08.2018). 

EKŞİ, Hülya (2009), "Kamu Yönetiminde Değişim ve Yeni Yönetim Modelleri”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S.9(17), ss.491-500. 

ERYILMAZ, Bilal (2000), “Kamu Yönetimi”, Erkam Matbaacılık, İstanbul. 

GENÇ, Ernur (2015), "Demokratikleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler", Akademik İncelemeler Dergisi, 
S.10(1), ss.267-290. 

GÖYMEN, Korel (1999), “Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkeziyetçi Bir Devlette Yönetişim 

Dinamikleri”, Amme İdaresi Dergisi, S.32(4), ss.67-83. 

GÖYMEN, Korel (2000), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinmeler, Önermeler, Yönelimler”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, S.9(2), ss.3-13. 

GÖYMEN, Korel (2004), "Yerel kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler", Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü 

Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Pendik Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul., ss.??-??. 

GÜNGÖR Sezen (2012), “Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetim Görev Paylaşımı”, Akademik Bakış Dergisi, S.32, ss.1-12. 

HAKTANKAÇMAZ , M.  İlker (2004), “Türk Kamu Yönetiminde Yönetişimin uygulanabilirliği”, Amme İdaresi Dergisi, 
S.37, ss.45-62. 

JESSOP, Bob (2005), Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Devlet (Der. Alev Özkazanç, Betül 

Yarar), İletişim Yayınları, İstanbul. 

KALFA, Ceren ve ATAAY, Faruk (2008), “Yönetişim: Devlet Toplum İlişkilerinde Yeni Bir Aşama”, Ç.Ü Sosyal Bilimler 

Dergisi, S.17(3), ss.229-240. 

KARAMAN, Zerrin Toprak ( 2012), “Türkiye’nin İdari Yapılanmasında Yerel Yönetimler ve Felsefesi”, Güncel Sorunlar 

Işığında, Türkiye’de Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-22 Şubat 2013, Kolektif Yayın, 

Ankara, ss.??-??. 

KESGİN, Bedrettin (2007), “Yeni yerel Yönetim Anlayışı ve Yerel Yönetişim”, Sivil Toplum Dergisi, S.4(17-18), ss.209-
212.  

KELEŞ, Ruşen (1995), “Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarty) İlkesi ve Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler 
Dergisi, S.4(1), ss.3-14. 

MUTLU, Ahmet (2007), “Yönetişimde Yerel Kültür ile Etnik Kimlikler Vurgusu ve Türkiye”, Amme İdaresi Dergisi, 
S.40(1), ss.1-25. 

OSBORNE, Stephen P. (2000), Public – Private Partnerships for Public Services: An International Perspective, 
Routledge Published, London (ENGLAND).  

ÖKMEN, Mustafa ve CANAN, Kadri (2009), “Avrupa Birligi’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi”, Yönetim ve 

Ekonomi Dergisi, S.16(1), ss.139-171. 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx


Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

825 
 

ÖZDENKOŞ, Demet (1999), “Merkezi yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Görev Bölüşümü”, Gazi Üniversitesi İİBF 
Dergisi, S.1999(2), ss.77-95. 

ÖZER, Mehmet Akif (2006), “Yönetişim Üzerine Notlar”, Sayıştay Dergisi, S.63, ss.59-89. 

ÖZER, Mehmet Akif ve YAYMAN, Hüseyin (2009), “Klasik Yönetim Düşüncesinden bir sapma: Yönetişim, Dönüşüm ve 

3.Dünya Bakışı”, Sosyal Bilimler Dergisi, S.2(2), ss.88-112. 

PALABIYIK, Hamit (2004), “Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Kavramsal Açıklamalar”, Amme İdaresi Dergisi, S.37(1), 
ss.63-85. 

PARLAK, Bekir (2014), “Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri”, TESAM Akademi 
Dergisi, S.2014(1), ss.7-40. 

ROHODES,  Rod A. W. (1996), “The New Governance: Governing Without Goverment”, Political Studies, S.44(4), 
ss.652-667. 

SOBACI,  Mehmet Zahid (2007), “Yönetişim Kavramı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler”, 

Yönetim Bilimleri Dergisi, S.5(1), ss.219-235. 

STOKER, Gery (1998), “Governance as Theory: Five Proposition”, International Social Science Journal, S.50(1), ss.17-
28. 

WORLD BANK (1989), Sub - Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Development, The World Bank Published, 
Washington DC (USA). 

YERKES, Mara, VEEN, Romke Van Der (2011), “Crisis and Welfare State Change in the Netherlandsspol”,  Social 
Policy And Administration, S.45(4), ss.430-444. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

826 
 

 

 

6360 Sayılı Yasa Sonrası İl Özel İdarelerinin Geleceği 
The Future Of Specıal Provıncıal Admınıstratıons After Law No 6360 

 

Yakup BULUT 

Prof. Dr, .Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ybulut@mku.edu.tr 

 

Vedat YILMAZ 

Dr. Öğr. Grv., Bitlis Eren Üniversitesi, Adilcevaz MYO, vedatyilmaz1977@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye’de yerel yönetimlerin yeniden yapılandırma sürecinde mevcut kurumsal yapıların revize edilmesi ve 
yeni model arayışları zaman zaman dile getirilen, hatta gündemden düşmeyen konuların başında gelmektedir. 

Çok uzun ve köklü bir yerel yönetim geleneğine sahip olmamakla beraber, İl Özel İdarelerini bunun dışında 

tutmakta fayda vardır. Nitekim, Türkiye’nin Osmanlı devletinden mirasa aldığı İl Özel İdareleri yüz elli yıllık 

bir geçmişe sahiptir. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile başlayan, 1913 Muvakkat Kanun ile devam eden, 3360 

sayılı Kanun ile kendine özgü bir yapıya kavuşan ve nihayetinde 5302 sayılı Kanun ile en verimli dönemini 

yaşayan İl Özel İdareleri, bugün varlığının gerekli mi? gereksiz mi? tartışması içine girmiştir. Özellikle 6360 

sayılı yasa ile büyük şehir olan illerde, İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliklerinin kalkması ve gündemde olan 
yeni büyük şehirler ile sayılarının daha da azalacağı ihtimali dikkate alındığında, gelecekte il özel idareleri 

nasıl bir durumda olacak tartışmasının da yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

2012 tarihinde yasalaşan ve 2014 seçimleri ile de uygulamaya geçen 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile büyükşehir belediyesi olan on dört ile mevcut büyük şehirlerin de eklenmesi ile otuz ilde il 

özel idarelerinin kalkması, kalan elli bir ildeki il özel idarelerinin geleceğine de kuşkulu bakılmasına neden 

olmaktadır. Bu çalışma, 6360 sayılı yasa sonrası kalan elli bir ilde, il özel idarelerinin varlığının sürdürülüp 

sürdürülemeyeceğine dair bir analiz yapmakta, mevcut durumdan yola çıkılarak il özel idarelerinin kalkması 

durumundan nasıl bir yapılanmanın öngörülebileceği veya il özel idarelerinin gelecekte nasıl bir pozisyonda 

olabileceğine ilişkin öneri ve değerlendirmeleri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, İl Özel İdare, Büyükşehir, Tüzel Kişilik. 

 

ABSTRACT 

To revise the existing institutional structure in the restructuring of local governments in Turkey and raised the 
search for new models from time to time, even the tops of the topics in the agenda. While not having a very 
long and rooted tradition of local government, it is beneficial to exclude Special Provincial Administrations. 
Indeed, Turkey's Provincial Special Administration received an inheritance from the Ottoman state has one 
hundred and fifty year history. Special Provincial Administrations, starting with the 1864 Provincial 
Regulation, continuing with the 1913 Expropriation Act, having a structure peculiar to itself with the Law No. 
3360 and ultimately living the most productive period with the Law No. 5302, is it necessary today? is it 
unnecessary? controversy. Particularly in the case of large cities with the law numbered 6360, considering the 
possibility that the legal specialties of the Special Provincial Administrations will be raised and the number of 
the new big cities and the numbers in the agenda will decrease further, it will be necessary to have a debate 
on how special provincial administrations will be in the future. 

With the enactment of Law No. 6360, which was enacted in 2012 and enforced with the elections of 2014, the 
"Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty Seven Districts and the Amendment of Certain Decree 
Laws" and the addition of the fourteen metropolitan municipalities and the existing metropolitan 
municipalities and the special provincial administrations of thirty provinces the remaining fifty-one provinces 
cause the future of special provincial administrations to be questioned as well. This study analyzes whether 
the existence of special provincial administrations can be maintained or not, and suggests and evaluates what 
kind of structure can be anticipated in the case that special provincial administrations have been established 
by way of present situation or how special provincial administrations might be in the future position 
comprising. 

Key Words: Law No. 6360, Special Provincial Administration, Metropolitan, Legal Personality. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de etkin bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesinde zaman zaman önemli düzenleme ve girişimler olmakla 

beraber çoğu kez sonuçsuz kaldığı vurgulanmıştır. Ancak 2004 sonrası yasal ve yapısal alanda meydana gelen dönüşüm, 

etkin bir şehir yönetim sisteminin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olarak görülebilir. Nitekim mevcut yerel yönetim 
sisteminde önemli bir değişim meydana gelmiştir. Her ne kadar 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” ile il özel idarelerini 

daha işler hale getirse bile, 2012 tarihinde çıkarılan ve 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 

30 ildeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerini sona erdirmiştir. Böylece il özel idareleri için yeni bir süreç başlamıştır. Bu 

süreç büyükşehirlerdeki özel idarelerin kapatılması sonrası, kalan 51 ilde faaliyet gösteren il özel idarelerinin gelecekteki 
varlığını da sorgulanır hale getirmiştir. 

6360 sayılı yasa ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin varlığının kalan illerde devam ettirip ettirmeyeceğini 

zaman gösterecektir. Ancak ilgili yasanın, bilinen büyükşehir modelinden farklı bir yapıyı getirmiş olması il özel 

idarelerine olan ihtiyacı gereksiz kılmamıştır. Çünkü il özel idareleri her ne kadar bir mahalli idare birimi olsa da yaptığı 

hizmetler ve faaliyetler açısından merkeze daha yakın gözüken bir niteliğe sahipti. 6360 sayılı yasa ile atılan adım 

yerelleşme bakımından önemli gibi görünse de yapılacak hizmetlerde aynı performansın gösterilebileceği konusunda 

kaygıların olduğu söylenebilir. 

Bu çalışma il özel idarelerinin geleceği hakkında bir analiz yapmayı amaçlamaktadır. Özellikle, 6360 sayılı yasa sonrası 

kalan elli bir ilde il özel idarelerinin varlığının devam edip etmeyeceği, yeni yerel yönetim model arayışlarının ele alınıp 

alınmayacağına odaklanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle il özel idarelerinin tarihsel süreçteki yeri, mevcut durumu, hukuki 
dayanakları, 5302 sayılı kanun ve bu kanun ile oluşturulan il özel idaresi sistemi, 6360 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeler 

ve 6360 sayılı yasa sonrası il özel idarelerinin geleceğine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapılarak bazı önerilere yer 
verilmiştir. 

 

2. İL ÖZEL İDARESİ 

1982 Anayasasının 127. Maddesine göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulmuş, esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen,  seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir (Özer ve Akçakaya, 2014:127). Mahalli idareler arasında yer alan ve varlığı 

Anayasa ile desteklenmiş olan il özel idareleri, hem Anayasa, hem de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu dikkate 

alındığında “il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerliğe sahip kamu tüzel kişileri” olarak tanımlanmaktadır. Yalçındağ’a göre 
de (1995:42), il özel idareleri, merkezi idareye ait bir takım görevleri, merkezi idare tarafından aktarılan ödenek ile uygun 

görülen yerde ve merkezi idarenin teşkilat ve personeli ile yürütmeye çalışan bir emanet komisyonudur. 

İl özel idareleri 1864 Vilayet Nizamnamesinden günümüze kadar yüz elli dört yıllık bir geçmişe sahip olan ve Osmanlı 

döneminden günümüze kadar süregelmiş yerel yönetim birimidir. Günümüzdeki il özel idarelerinin temeli 1913 tarihindeki 
İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunun-u Muvakkati ile atılmıştır. Doğrudan il özel idaresi ismini 1987 yılında almış ve 2005 
yılında çıkarılan 5302 sayılı kanun ile yetki ve sorumlukları genişletilerek varlığı önemli bir kurum haline gelmiştir. 5302 

sayılı kanunun çıktığı 2005 tarihinde Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren il özel idareleri 2012 yılında çıkarılan 6360 

sayılı yasa ile faaliyet alanı büyükşehir belediyesi olan yerlerde sonlandırılmış ve halen kalan 51 ilde faaliyetlerine devam 

etmektedir.   

2.1. İl Özel İdaresinin Tarihsel Süreci ve Hukuki Dayanakları 

Türkiye’de batı tarzında yeni kurumların oluşturulması, Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanlarını (1856) izleyen 

dönemlerde başlamıştır. Bugünkü mahalli idarelerin yapısal oluşumunun temelinde de Tanzimat fermanını izleyen 

süreçteki gelişmeler yatmaktadır (Özer ve Akçakaya, 2014:134).  

Türkiye’de Osmanlı döneminden devralınan ve yerel yönetim sisteminin temel birimleri arasında yer alan  il özel 

idarelerinin bir buçuk asrı aşan tarihi geçmişe sahip olduğu ifade edilmekle beraber (Bozlağan, Can 2009:217), somut 
olarak ilk kez 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile yönetim sisteminde yer aldığı söylenebilir. İlk kez tüzel kişiliği ise 

1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunun-u Muvakkati ile sahip olmuştur. 1960’lı yıllara kadar önem arz eden 

kuruluşlar arasında yer alan il özel idareleri, bu dönemden sonra değişen koşul ve yönetim ihtiyaçlarına cevap veremediği 

gerekçesiyle yasal değişime uğramıştır. Nitekim 1987 yılında çıkarılan kanunla önemli düzenlemeler getirilmiş ve il özel 

yönetimlerin ismini taşıyan ve doğrudan ilgili olan İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kanun da beklentileri 
istenilen düzeyde karşılayamamış ve yeni düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonrası katılımcılık, 

demokratiklik, özerklik, şeffaflık, saydamlık, etkinlik ve verimlilik gibi kavramları genel gerekçesinde ön plana çıkaran il 
özel idarelerinin görev ve yetkilerini etkin bir şekilde düzenleyen 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’u 

çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kanunun ülkemizin onayladığı uluslararası anlaşmaların yapısına uygun olarak hazırlandığı 

vurgulanmaktadır (Toprak, 2006:31). 5302 sayılı yasa, il özel idaresinin görev ve yetkilerini, organlarını, teşkilat yapısını, 
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insan kaynaklarını, mali yapısını ve borçlanmasını, çalışma yöntemlerini ve süreçlerini, diğer kurumlarla olan ilişkilerini, 
denetimini ve yönetime katılma gibi birçok konuları yeniden düzenlemiş ve önemli sayılabilecek yenilikler getirmiştir 

(Eryılmaz, 2013:181).   

Türkiye’nin yönetim sisteminin merkez yerel ekseninde değerlendirilmesi dikkate alınırsa merkeziyetçi bir yapıya sahip 

olması bakımından il özel idareleri diğer yerel yönetimlere göre hep ayrı bir yere sahip olduğu ve gündemde kaldığı 

söylenebilir (Bulut ve Yılmaz, 2014:76). Cumhuriyetin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadar önemini koruyan il özel 

idaresinin, bu yıllardan sonra işlevselliği 2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı yasaya kadar azaltılmıştır. İlgili yasa ile birlikte 

il özel idaresi yeniden önem arz eden bir kurum haline gelmiş iken 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı “On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile büyükşehir belediyelerinin yönetim yapısında önemli düzenlemeler yapılmakla birlikte büyükşehir 

belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin kaldırılarak yerine denilebilecek Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı’nın kurulması, kurumun önemini ve gelecekteki varlığını sorgular hale getiren bir süreci başlatmıştır. Bu sürecin 
il özel idarelerinin varlığını nasıl etkileyeceği, gelecekte varlığını devam ettirip ettiremeyeceği ya da yerine denilebilecek 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi farklı bir anlayışın getirilerek tamamen ortadan kaldırılıp 

kaldırmayacağını zaman gösterecektir.  

2.2. İl Özel İdarelerinin Türk Kamu Yönetimindeki Yeri 

Türk Kamu Yönetimi, Anayasanın 123. maddesinde belirtildiği gibi merkezden ve yerinden yönetim olmak üzere iki türlü 
bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Yerinden yönetim birimleri ya da mahalli idareler, halkın mahalli ve müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluşu, yetki ve görevleri yerinden yönetim esaslarına uygun olarak düzenlenmiş kamu 

kuruluşlarıdır. İleri demokratik ülkelerde yerel yönetim birimleri (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler) demokrasinin 

temel okulları olarak sayılmakta, güçlü ve köklü yapılarıyla vazgeçilmez birer yönetim modeli olarak kabul görmektedir 

(Günal, 2009:8).    

Yerel yönetimler, kamu yönetimi alanında yapılan reformlar çerçevesinde sürekli olarak değişimin konusu olmuş ve yerel 

yönetimlere yönelik yapılan her reform merkezi yönetimi de güçlendirmiştir. Bu durumun ana sebebi, yerel yönetim 

reformlarının büyük ölçüde merkezi yönetim ya da ona bağlı kuruluşlar tarafından planlanmasıdır. Türkiye’de yerel 

yönetimler alanında genel olarak reform çalışmaları yapılırken il özel idareleri merkezi yönetimin uzantısı gibi 

algılandığından yapılan reformlardan payına düşeni alamamıştır ( Azaklı ve Tek, 2016:234).   

Osmanlı döneminde merkezi idareyi güçlendirmek maksadıyla yapılan reformlar esnasında ortaya çıkan il özel idareleri, 

Türkiye’nin yerel yönetim geleneği ile hemen hemen yaşıt olduğu söylenebilir ( Sobacı, 2005:48). İl özel idareleri Osmanlı 

döneminde Fransız yönetim sisteminden esinlendiği şekliyle 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile oluşturulmuştur. 

Belirtilen nizamname ile Osmanlı yönetim sistemi daha küçük birimlere bölünmüş ve eyalet sistemi yerine vilayet düzeni 

benimsenmiştir. Vilayetler için genel ve mahalli olmak üzere iki yönetim tarzı uygulamaya konmuştur (Toprak, 2014:83). 

İl özel idarelerine 1864 ve 1870 Nizamnamelerinde tüzel kişilik verilmemiş ve bir yerel yönetim birimi olarak 

görülmemiştir. 1876 “Kanun-i Esasi” ile tüzel kişilik verilmiş ve 1913 yılında geçici bir kanun olarak konan “İdare-i 
Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkatı” ile organik kanuna kavuşmuştur  (Parlak, 2005:175).  1913 yılında çıkarılmış 

olan “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkatı” geçici bir kanun olmasına rağmen 74 yıl yürürlükte kalmış ve 1987 

yılında çıkarılan 3360 sayılı İl Özel İdare Kanun’un temelini atmıştır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında merkezi yönetimin zayıf olması sebebiyle il özel idareleri daha işlevsel olarak hizmet 
sunmuştur. Cumhuriyet yönetim tarzının tam olarak yerleşmeye başlaması ile birlikte merkezi yönetimin gücü artmaya 

başlamış ve il özel idaresi tarafından yerine getirilen hizmet sunumlarının çoğu doğrudan merkezi yönetime bağlı 

kurumlara verilmeye başlamıştır. Merkezi yönetim tarafından açık bir şekilde il özel idarelerinin yetki ve sorumluluk 

alanları belirtilmediği için yetki karmaşası oluşmuştur. İl özel idarelerine yasalarla pek çok yetki ve görev verilmesine 

karşın bu görevleri icra etmesi için gerekli olan kaynaklardan yoksun bırakılarak zamanla işlevsiz bir hale getirilmeye 
başlanmıştır. Hali hazırdaki teşkilat ve personelinde, verilen görevleri yerine getirilmesinde yetersiz kalması, bu kurumların 

merkezi yönetimin ödeneklerine emanetçilik ve saymanlık yapan bir kurum haline gelmesine sebep olmuştur (Dağdeviren, 

2015:15).  

2005 yılına kadar il özel idareleri özerk bir kurum olmasına rağmen özerklik için gerekli olan bütün özellik ve 

mekanizmalardan yoksun bırakılmıştır. Merkezi yönetim tarafından adeta yok görülen, özerklikleri ve varlığı tartışılan, 

görevleri başka kurumlara verilen ve mali imkansızlıklarla mücadele eden il özel idarelerinin, dünya çapında yaşanan 

“yerelleşme” eğilimleri ve “adem-i merkeziyetçi anlayış” doğrultusunda yeniden yapılandırılarak, daha etkin, özerk, 

verimli, demokratik ve katılımcı bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir (Sobacı, 2005:38).    

TBMM’de 13 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen ve 28 Ocak 2005 tarihinde 25710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5286 sayılı “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Hakkında Kanun” ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılarak, genel müdürlüğün; yetki ve görevleri, 

taşra teşkilatı, personeli, araç gereçleri ile beraber, İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise 

il özel idarelerine devredilmiştir. Atılan bu adım ve ardından çıkarılan 5302 sayılı yasa ile işlevsiz kalarak varlığı tartışılan 

il özel idarelerinin yeniden işlevsel hale gelmesine önemli katkı sağlamıştır.     
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2.3. 5302 Sayılı Kanun ile Oluşturulan İl Özel İdaresi Sistemi 

22/02/2005 tarihinde kabul edilen ve 04/03/2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüklüğe giren 5302 

sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”  il özel özel idaresinin yönetim yapısında, görev yetki ve sorumluluk alanlarında önemli 

düzenlemelere yer vermiştir. Yasanın 3. Maddesinde il özel idaresi; “İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 

tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Yapılan bu tanım ile il özel idarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları genişletilmiştir.  

İl özel idareleri 5302 sayılı yasa sonrası Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni olmak üzere önceki 3360 sayılı yasada 

olduğu gibi üç organa sahiptir. Organlardan sadece biri 3360 sayılı yasada “il daimi encümeni” iken 5302 sayılı yasada “il 

encümeni” olarak ismi değiştirilmiştir.   

5302 sayılı yasa Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmaları ve Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’na uygun olarak hazırlandığı söylenebilir (Toprak, 2014:83). 5302 sayılı kanun ile öne çıkan düzenlemeler şunlardır 

(Açıkgöz, 2011:57; Toprak, 2014:84; Apan, 2006:50). 

 İl özel idarelerinin görev ve sorumlulukları yasanın 6. maddesinde mahalli müşterek nitelikte olmak koşuluyla, il 

sınırları içerisinde ve belediye sınırları dışında olmak üzere iki ayrı görev düzenlemelerine yer verilerek il özel 

idaresinin görev alanı genişletilmiştir.    

 Yasanın 11. maddesine göre; “İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. 

Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis 
başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev 

yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar 

görev yapar” şeklinde düzenleme yapılmış ve yapılan düzenleme ile valilerin il genel meclisinin başkanı olma sıfatı 

alınmıştır. Valinin yerine il genel meclisi üyelerinin kendi aralarında gizli oyla seçecekleri bir meclis üyesinin 

başkan olması öngörülmüştür. İl özel idaresinin karar organı olan il genel meclisi başkanının meclis üyeleri 

arasından seçilmiş olması, yerelde demokrasi açısından da önemli bir adım olduğu söylenebilir.    

 İl daimi encümeni ismi il encümeni olarak değiştirilmiştir. 

 Kanun ile ilk defa kamu tüzel kişiliği ve özerklik ilişkisi net olarak ifade edilmiştir.  

 Kanunun 25. maddesine göre, il encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi 
üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.” Belirtilen 
ibare ile daha önce valinin bir yıllığına birim amirleri arasından biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, seçtiği 
beş üye sayısı ikiye düşürülmüş ve mali hizmetler birim amirinin seçilme zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 Kanun ile İl Genel Meclisi kararlarının valinin onayına tabi olma zorunluluğu çıkarılmıştır. 15. maddeye göre “İl 
genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı 
gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade 
edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile 
yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 
Vali, meclisin ısrarı ile  kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kesinleşen il genel 
meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulur.” Bu ibareye göre, il 
genel meclisi kararları için vali onay makamı olmaktan çıkarılmıştır.  

 Kanunun 18. maddesine göre, “Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar; 
Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üçünün çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 
yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri 
Bakanlığına gönderilir.” Bu ibare ile encümenin başında bulunan valilerin meclis üyelerinin denetimine açık hale 
getirilmesi söz konusu olmuştur. 

 İl özel idare müdürleri yerine il özel idare genel sekreteri göreve getirilmiştir. Pratikte bunun unvan değişikliği 
dışında ne gibi bir fayda sağlayacağını kestirmek zordur. Sadece mevcut olan il özel idare müdürlerinin konumlarını 
değiştirdiği söylenebilir.  

 Kanunun 31. maddesi,  “Vali, mahallî 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 sunar.” Bu madde ile valilere stratejik plan ve performans planı 
hazırlama görevi verilmiştir.  
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2.4. İl Özel İdaresinin Teşkilat Yapısı 

İl Özel İdaresinin Teşkilat yapısı, genel sekreterlik ve genel sekreterliğin altında bulunan müdürlükler şeklinde 
oluşturulmuştur. Buna göre; il özel idaresinin bürokratik yapısı; genel sekreterlik, mali işler, imar, sağlık, tarım, hukuk 
işleri ve insan kaynakları müdürlüklerinden oluşmaktadır. İlin nüfusu, coğrafi ve fiziki yapısı, sosyal, ekonomik ve kültürel 
özellikleriyle beraber gelişme potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç ve norm kadro sistemine göre oluşturulacak diğer 
birimlerin kurulması, kaldırılması ya da birleştirilmesi, il genel meclisinin kararına bağlıdır (Eryılmaz, 2016:186-187).  

İl özel idaresi genel sekreterinin atanması, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı gerçekleşir. İl özel idaresinin 
yapmakla görevli olduğu hizmetleri vali adına ve onun emirlerine, mevzuata, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il 
özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programlarına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçları 
yerine getirmek üzere genel sekreter, il özel idaresi kuruluşlarına gerekli olan emirleri verir ve bunların yerine getirilmesini 
gözetir ve sağlar. Genel sekreterin bu hizmetleri yerine getirmede valiye karşı sorumluluğu vardır (www.migm.gov.tr, 
2018). Genel sekreter, kendisine verilen görev ve sorumlukları genel sekreter yardımcıları ile birlikte yerine getirir. 
Kanunun 36. Maddesine göre, toplam nüfusu 3 milyon ve aşağı olan illerde en fazla iki, nüfusu 3 milyondan yukarı olan 
illerde ise en fazla dört genel sekreter yardımcısı görevlendirilebilir. 

İl özel idarelerinin teşkilat yapıları ihtiyaç ve talebe göre dönem dönem değişiklik göstermiştir. 2005 yılı öncesi il özel 
idarelerin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesindeki üst yönetici il özel idare müdürü iken bu görev ve 
sorumluluklar genel sekretere verilmiştir. Valinin il özel idaresinin başı olma görevi devam ettirilmiştir. 

 

3. 6360 SAYILI YASAYLA GELEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SÜRECİ 

Büyükşehir düzenlemesi temelini, 1982 Anayasasının 127. maddesinden almaktadır. İlgili madde, yerel yönetimleri; il, 
belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileri olarak nitelendirmekte 

ve büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilmesine olanak tanımaktadır. Anayasanın bu hükmüne 

bağlı olarak, Türkiye’de büyükşehir yönetimleriyle ilgili ilk temel değişiklik, 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Yirmi yıl yürürlükte kalan 3030 sayılı Kanun, 2004 yılında çıkarılan 

5216 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 3030 sayılı Kanun döneminde büyükşehir belediyesi oluşumundaki aranan 
koşullar yerleşim yeri nüfusunun 300.000’nin üzerinde olması ve büyükşehir sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunması 

gerekliydi. Kanunun çıktığı dönemde bu koşulları sadece İstanbul, Ankara ve İzmir illeri taşımaktaydı. Bu illerde sırası ile 

14, 5 ve 3 ilçe bulunmaktaydı (Genç, 2013:2; Keleş, 2006:295).  İki kademeli yerel yönetim sistemini benimseyen 3030 
sayılı kanun ile Türkiye’de ilk olarak üç il (İstanbul, Ankara, İzmir) büyükşehir belediyesi olarak halka hizmet etmeye 

başlamıştır. Sonrasında 1986, 1987 ve 1988 yıllarında Adana, Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri illeri 1993 yılında 504 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mersin, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya, Samsun, İzmit ve Erzurum illeri 2000 

yılında ise, Sakarya ilinde Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin kurulması ile Türkiye’de bulunan büyükşehir belediye 

sayısı 16’ya yükselmiştir.  

3030 sayılı kanunun sonrasında yapılan planlamaların yetersizliği, plansız büyüme, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılamaması gibi yaşanan sorunlar ve güncel ihtiyaçlara kanunun cevap verememesi sonucunda, 2004 yılında 

büyükşehir belediye yönetimlerinin daha etkin ve verimli olarak halka hizmet etme ve güncel ihtiyaçlara yanıt vermesi 

düşüncesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kanun, büyükşehir belediyelerinin 

yönetim yapısında düzenlemeler yaparak büyükşehir belediyesi olma koşullarını da değiştirmiştir. Kanun ile büyükşehir 

belediyesi olmadaki nüfus koşulu 750 bine yükseltilmiştir. Yine Kanun’a göre İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir 

belediye sınırları il sınırı olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yapılan 6360 
sayılı kanun değişikliği ile İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyesi için geçerli olan sınır düzenlemesi tüm büyükşehirler 

için geçerli olarak büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. 

2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ve Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Mart 2014 tarihi itibariyle yapılan yerel 

seçimler sonrasında Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, 

Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri olmak üzere 13 yeni büyükşehir kurulmuş, 2013 yılında 6360 sayılı kanunda yapılan 

düzenlemeyle Ordu ilinin de büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşması ile Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30’a 

yükselmiştir. 6360 sayılı yasa ile pek çok yasada düzenlemelere gidilmiş, yeni yönetsel birimler oluşturulmuş ve birçok 

düzenlemeye de göndermeler yapılmıştır. 6360 sayılı yasa ile büyükşehir tanımı yeniden yapılmış ve büyükşehir; “Sınırları 

il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip 
olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafında 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır (md 4a). Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilk 

kademe belediyeleri kaldırılarak sadece ilçe belediyelerinin varlığı devam etmektedir. İl belediyelerinin büyükşehir 

belediyesi olabilmesi konusundaki koşullar değiştirilmiştir. Önceki düzenlemedeki ‘fiziki yerleşim durumları’ ve 
‘ekonomik gelişmişlik düzeyi’ koşulları aramaksızın toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyelerinin büyükşehir 

belediyesine dönüştürebilmeleri mümkün hale gelmiştir (md 5). Nüfus koşulunu sağlayan herhangi bir il yasa ile 
büyükşehir belediyesi haline dönüştürülebilir. 

http://www.migm.gov.tr/
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6360 sayılı yasa ile kentsel alanlardan sorumlu genel amaçlı ve yönetim, koordinasyon, eğitim, alt yapı benzerindeki 

hizmetleri yerine getiren bir yerel yönetim birimiyle; cadde temizliği, çöp toplama, su ve kanalizasyon, aydınlatma ve 

dağıtım hizmetlerini yerine getiren alt yerel yönetim birimleri olarak yerel federasyon uygulamasından etkilenmiştir. Genel 

olarak yasa ile yapılan düzenlemenin; birleştirici, bütüncül hizmet veren bir anlayışın ortaya konmasıyla beraber yerel 

yönetimler için hizmet yönünden kıt kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması temel alınmıştır (İzci ve 

Turan, 2013:124-125). 

3.1. 6360 Sayılı Yasada Öne Çıkan Düzenlemeler 

Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilerek etkin bir yapıya dönüştürülmesi uzun zamandır gündemde olan bir konudur. 

Fakat bu gündeme yönelik yapılan tartışmalarda, yerel yönetimlere yönelik bakışın temsili demokrasi ile sınırlı olduğu 

görülmektedir. Yapılan tartışmalarda yerel yönetim denildiğinde; yerelde yaşayan bireylerin oluşturduğu topluluğun 
ihtiyaçlarını karşılayan, kamu hizmetini yerine getiren, karar organları yerel halk tarafından seçilen kurumlar akla 

gelmektedir (Tekeli, 2002:17). Coğrafik açıdan yerel yönetimler, il özel idare, belediye ve köyler olmak üç kısma 
ayrılmaktadır. Zaman zaman belirtilen yerel yönetimleri güçlendirmek, daha etkin ve verimli hale getirmek adına yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden biriside 12/11/2012 tarihinde kabul edilen ve 06/12/2012 tarihinde 
28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 

İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” dur. Bu Kanun ile 
özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda önemli düzenlemeler yapılmıştır. 14/03/2013 tarihinde 6447 sayılı 

kanun ile 6360 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle Ordu ili büyükşehir belediye statüsüne kavuşturulmuş ve kanunun adı 

“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” olarak değiştirilmiştir (Yılmaz, 2018:66). 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin yapısında 

önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler arasında öne çıkan başlıklar şunlardır (Kaypak ve Yılmaz, 

2016:34-35; Arıkboğa, 2015:196): 

 14 yeni büyükşehir belediyesi kurularak Türkiye’deki büyükşehir belediyesi olan il sayısı 30’a yükseltilmiştir.  

 Eski ve yeni bütün büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. Daha önce, İstanbul 

ve Kocaeli illeri için uygulanan model, kimi yeni kurumsal yapılarla ve değişiklerle tüm büyükşehirlere de 

uyarlanarak büyükşehir belediyesi sınırları il mülki idare sınırları olarak genişletilmiştir. Bütün büyükşehirler “il 

ölçekli” kurumsal yapılara dönüştürülmüştür. 

 Büyükşehir olan tüm illerdeki il özel idarelerin tüzel kişiliği kaldırılarak kapatılmış ve bu illerdeki il özel 

idarelerinin görev, yetki, sorumlulukları ve personel, hak, mal varlıkları, borç ve alacakları ile gelirleri ilgi alanlarına 

göre çeşitli kamu kurumlarına devredilmiştir. 

 İl özel idaresi, belediye ve köy yönetiminden oluşan yerel yönetim birimleri büyükşehir dışında kalan 51 ile 

itilmiştir. 

 51 ilde uygulanan yerel yönetim sistemi ile 30 büyükşehir olan ilde uygulanan yerel yönetim sistemi tümüyle 

farklılaşmıştır. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerde valilerin, il özel idarelerindeki görev, yetki ve sorumlulukları sonlandırılmıştır. 
İlin iki başlı yönetiminde tek baş ortadan kalktığı için valiler tıpkı kaymakamlar gibi merkezi yönetimin temsilcisi 

ve görevlisi yöneticiler konumuna çekilmişlerdir.  

 Valilerin, yerel yönetimlerle ilgili yetkileri, tüzel kişiliğe sahip ve yeni bir birim olan Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı’na devredilmiştir. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerde yeni ilçeler oluşturulmuştur.  

 Büyükşehir olma koşulu, yer ve ekonomik gelişmişlikten ziyade, sadece nüfus koşuluna indirgenerek, nüfusu 

750.000 ve üzerinde olan illerin büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceği belirtilmiştir.  

 Tüm büyükşehirlerde bulunan bucak yönetimleri ve tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Fakat bucak yönetimi, diğer 51 
ilde varlığını sürdürmeye devam edecektir.  

 Tüm büyükşehirlerde bulunan köylerin tüzel kişiliği sonlandırılarak, köyler mahalleye dönüştürülerek ilçe ya da 

büyükşehir belediyelerine bağlanmıştır. Bu kapsamda toplam 16 binden fazla köyün tüzel kişiliği sonlandırılarak 
mahalleye dönüştürülmüştür. 

 Yeni mahalle kurulmasında 500 ve üzerinde nüfusa sahip olunması koşulu getirilmiştir. 

 Büyükşehir olan ve olmayan bütün illerde bulunan belde belediyelerinin tüzel kişilikleri ortadan kaldırılarak, belde 

belediyesi uygulaması sonlandırılmıştır. Beldeler, büyükşehir olan illerde mahalleye, diğer illerde ise köy tüzel 

kişiliğine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda büyükşehir olmayan illerde 559, büyükşehir olan illerde ise 1032 belde 
belediyesi kapatılarak mahalleye dönüştürülmüştür. 
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 Büyükşehir olan illerde mahalleye dönüştürülen köy tüzel kişiliklerinin ve tüzel kişiliği sonlandırılan beldelerin tüm 
varlıkları, görev, yetki ve sorumlulukları ile hak, borç ve alacakları ilgili ilçe ya da büyükşehir belediyelerine 

devredilmiştir. 

 Bütün devir işlemlerinin yerine getirilmesindeki yetki, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na verilmiştir.  

 6360 sayılı yasanın mahalle yapılan kırsal yerleşim yerlerinde uygulanmasında, uyarlanmayı sağlayabilmek 

maksadıyla 5 yıl süreli bir geçiş dönemi öngörülmüştür. 

 Yasa ile kimi yerleşim yerlerindeki mahalle ve köyler birleştirilerek ilçe yapılmış, kimilerinde ise, bazı mahalleler 

bölünerek başka belediyelere bağlanmıştır. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerde mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır. 

 Yapılan düzenleme ile Türkiye’de bulunan il özel idarelerinin üçte birinden fazlası (%36’sı), belediyelerin 
yarısından fazlası (%53’ü), köylerin ise yarısına yakınının (%47’si) tüzel kişiliği sonlandırılarak kapatılmıştır.  

 Bütün büyükşehirlerde, arkasında il sınırları içerisindeki seçmenlerin desteği bulunan güçlü ve yetkili büyükşehir 

belediye başkanı modeli uygulamaya konmuş, vali ile başkan arasında ihtilaf yaşanmasının yolu açılmıştır. Yerelde 

ve aynı ilde iki güçlü yöneticinin olması süreç içinde ciddi sorunlara yol açabilir.  

6360 sayılı yasa ile getirilen yeni düzenlemelerden biri de bahsedildiği gibi il özel idarelerinin yerine getirilen 

diyebileceğimiz ancak görev, yetki ve sorumluluklarının farklı olduğu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 

büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırlarına kadar genişletilmesi ve İl Özel İdarelerinin kapatılması durumları 

hakkındaki bilgilendirmelere aşağıda yer verilmiştir. 

3.2. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Oluşturulması  

6360 sayılı yasanın 34. maddesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığının kurulmasına ilişkin düzenlemeye yer 
verilmiştir. Bu madde ile büyükşehir belediyesi olan illerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait yatırım ve hizmetlerinin etkin 

bir şekilde yerine getirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonun sağlanması, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinde 

koordinasyon ve yürütülmesi, ilin tanıtımının yapılması, gerektiğinde merkezi yönetimin taşrada yapacağı yatırımların 

yapılması ve koordinesinin sağlanması, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu 

kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve denetlenmesini gerçekleştirmek amacıyla valinin başkanı ve himayesinde olan 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı oluşturulmuştur. 6360 sayılı yasanın çıkması sonrasında tüzel kişiliğe sahip 

olmayan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı; 01/09/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile tüzel kişiliğe sahip olmuştur. 

Yine yasanın 34. Maddesine göre; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, her yıl adli ve askeri kurumlar hariç 

olmak üzere ilde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşların hizmet ve faaliyetleri hakkında rapor hazırlanır ve valinin 

görüşünün alınmasının ardından hazırlanan rapor, başbakanlığa ve ilgili birimlerin bağlı olduğu kurumlara ya da bakanlığa 

gönderilir. Vali gerek görmesi durumunda ihtiyaç duyulan uzman, memur veya sözleşmeli çalışanı geçici olarak Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmetinde görevlendirebilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, 

afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, denetim ve rehberlik, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlüklerinin yanında 

ihtiyaca göre geçici birimler kurabilir. Büyükşehir belediyesi olan illerde yer alan yatırım izleme ve koordinasyon 

Başkanlıklarının çalışma usul ve esasları içişleri bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi vali tarafından ya da valinin görevlendireceği bir yardımcısı tarafından yapılır. 

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının kurulması ile merkezi yönetimi taşrada temsil eden valilerin yetkileri ve 

konumları artırılmış, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisinin de daha da güçlendirildiği yönünde 

bir düşünceyi ortaya çıkarmıştır (Çimen, 2012:21; Baharçiçek, 2014:223 ). Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, 

merkezi idarenin taşra teşkilatındaki olası boşlukları dolduracak ve taşra teşkilatındaki üstlenilmesi gereken görevleri icra 
edecektir (Bozan, 2013:93).  

İl Özel İdarelerinin üzerinde yer alan merkezi idarenin vesayet yetkisi tartışılmaya devam ederken, bu yerel yönetim 

birimlerinin büyükşehir belediyesi olan illerde tümüyle kapatılarak yerine valinin başkanı olduğu Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığının kurulmuş olması yerelleşme açısından bir tartışma konusu olmuştur (Belli ve Aydın, 

2017:410).   

30 Büyükşehir Belediyesinde oluşturulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yerel özerkliğe aykırı olarak 

merkezi yönetimin yerel üzerindeki kontrolünün artmasına yol açacaktır. Böylece başkanlık, sınırları çizilmeyen olağanüstü 

yetkilerle donatılmaktadır (Özer vd., 2015:501). 

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı büyükşehir belediyesi olan illerde kapatılan il özel idarelerince yerine getirilen 
hizmetlerdeki eksiklikleri ortadan kaldırmak maksadıyla kurulmuştur. Ancak Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığının merkezi yönetime bağlı bir birim olması, hizmetlerin sunumundaki esneklikleri düşüreceği yönünde bir 

izlenim oluşturmuştur (Güneş, 2013:64). İlgili başkanlığın oluşturulması ile merkezi yönetimin yereldeki gücü artacak ve 
bu durum da yerelleşmeye verilen önemin azalmasına sebep olacaktır (Kızılboğa ve Özaslan, 2013:789).  
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3.3. Büyükşehir Belediye Sınırlarının İl Mülki Sınırı Olarak Değiştirilmesi 

6360 sayılı yasa ile getirilen yeni büyükşehir modeli ile İstanbul ve Kocaeli illeri gibi diğer 28 ilin de yaygın ve yoğun 

kentleşmiş yerleşim alanları olarak varsayılarak, büyükşehir belediyesine, merkeze yakın ya da uzak, kır veya kent ayrımı 

yapılmadan ilin tamamına hizmet götürme sorumluluğu verilmiştir. Fakat Ankara, Konya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Balıkesir 

gibi hem alan olarak çok geniş hem de çok fazla kırsal yerleşim alanlarına sahip olması ile birlikte bu kırsal alanların 

birbirinden oldukça uzak mesafe olduğu illerde büyükşehir modelinin uygulanmasında sorunlar yaşanması muhtemeldir. 
Zaten kaynak ve kapasite sorunu ile karşı karşıya olan büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının il mülki sınırlarına 

kadar uzatılmasıyla kırsal alanlara etkin, ekonomik ve zamanlı hizmet sunulmasında sorunlar yaşanacaktır (Gül ve Batman, 

2013:36). Yaşanması muhtemel olan sorunların yanında yerel demokrasi açısından hizmette halka yakınlık ilkesi de 
zedelenmiş olacaktır. 

6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırlarına kadar genişletilmiş olması ile 

akademisyenlerin bazıları tarafından eyalet ya da bölge yönetimine dönüşeceği düşünülürken bazı akademisyenler 

tarafından da böyle bir durumun söz konusu olmadığı düşünceleri vardır (Karasu, 2013:4). Büyükşehir belediyelerinin yetki 

ve sınırlarının il mülki sınırlarına kadar genişletilerek il özel idarelerinin görevlerinin sonlandırılmasının yerel halk 
açısından avantajı veya dezavantajı zamanla kendisini daha açık gösterecektir. 

3.4. İl Özel İdarelerinin Kapatılması 

İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1864 yılında Tuna Vilayeti Nizamnamesi ile oluşturulan “vilayet umum 

meclisi” ile yönetim sistemimize girmiş olan il özel idareleri, yerel yönetim tarihimizin bir buçuk asrı aşkın geçmişiyle en 

eski kurumlarından biridir. İl özel idare sistemi Fransız “il” sistemi model alınarak oluşturulmuştur. 1864 ve 1870 

Nizamnamelerinde tüzel kişiliği olmayan il özel idaresinin, tüzel kişilik kazanabilmesi ancak 1876 Kanun-i Esasi ile 
mümkün olmuş, 1913 tarihli Kanun-u Muvakkat ile organik kanununa kavuşmuştur. Cumhuriyet dönemine bu kanuni 

düzenlemeyle intikal ettirilen il özel idareleri, 1987’de 3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na kadar 1913 tarihli yasa ile 
yönetilmiştir. Cumhuriyetin ilk döneminde il özel idareleri daha özerk ve güçlü bir görünüm sergilerken, son elli yıldır, 

görev ve yetkilerinin bir kısmı merkezi yönetimin il teşkilatına aktarılarak, kaynakları daraltılmıştır. Fakat, 1990’lı 

yıllardan itibaren başlayan, genel olarak kamu yönetimi, özel olarak da yerel yönetimlerle ilgili yeniden yapılanma 

sürecinde il özel idareleri de yeniden yapılanmadan payını almış, sistem önemli ölçüde değişime uğramıştır. 2005 tarihli ve 
5302 Sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, bu idarelerin daha özerk, daha güçlü ve geniş bir teşkilata sahip kuruluşlar olması 

noktasında önemli düzenlemeler içermektedir (Ökmen ve Parlak, 2013, 205-206). Aynı zamanda bu kanunun kısmen 

reform denilebilecek düzenlemeleri beraberinde getirdiği de söylenebilir. Örneğin; il mülki idare amiri olan valinin il genel 

meclisi başkanı olma sıfatı elinden alınarak, meclise kendi üyeleri arasından bir başkan seçebilme olanağı sağlanması, il 

daimi encümeni “İl Encümeni” olarak değiştirilmesi ve karar organı ile yürütme organı arasındaki görev ve yetki paylaşımı 

gibi konuların netliğe kavuşturulması, il özel idarelerini yeniden önem arz eden kuruluş olarak gündeme taşımıştır (Bulut 
ve Yılmaz, 2014:76). 

5302 sayılı yasaya kadar il özel idarelerinin yetki ve sorumlulukları farklı bakanlık ya da kurumlara verilmiştir. Merkezi 

idareden aldığı mali kaynağı harcayan birer emanet komisyonu haline dönüştürüldüğü için gereksiz bir kurum olduğu ve 

kaldırılması gerektiği yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Yaşanan bu gibi durumlardan dolayı il özel idarelerinin 

yönetimdeki yeri uzun yıllar tartışılmış ya kaldırılması ya da yeni düzenlemeler yapılarak etkin kurumlar haline getirilmesi 

gerektiği dile getirilmiştir (Apaydın, 2009:2). İl özel idareleri bir Anayasa kuruluşudur. Bu nedenle zaman zaman dile 
getirildiği gibi kaldırılmaları Anayasada değişiklik yapılmasına bağlıdır. Doğru kullanıldıklarında demokratik ve mahalli 
hizmetleri merkezi idarelerden daha iyi yürütebilecek kuruluşlardır (Apan, 2006:50). Bu bakımdan il özel idarelerinin daha 
işlevsel olması gerektiği söylenebilir. 

Anayasa değişikliği yapılmadan il özel idareleri, köyler ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kanunla kaldırılması 

Anayasaya aykırıdır. Çünkü Anayasanın 127. Maddesinin ilk fıkrasına göre; “mahalli idareler; il, belediye veya köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene 

kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir”. Anayasamıza göre Türkiye’de il, 

belediye ve köy olmak üzere üç farklı mahalli idare birimleri yer almaktadır. Halen uygulamada olan kanunlarda ve idare 

hukuku literatüründe belirtilen üç farlı mahalli idareye verilen adlar sırası ile il özel idaresi, belediye ve köy olarak 
geçmektedir. Bu kapsamda bir il kanunla kaldırılmadıkça il özel idaresinin kaldırılması Anayasaya aykırıdır (Gözler, 

2013:2). 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinde bulunan il özel idarelerinin kapatılmış olması 1982 Anayasası’na, 

Avrupa Yerel Özerklik Şartına (AYÖŞ) ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Yasası’na uygun olmadığı söylenebilir (Kızılboğa ve 

Özaslan, 2013:791). 

Türkiye’de çok partili hayata geçilmesinin ardından kentleşme olgusunun hız kazanması ile beraber, yerel yönetimler 

önceki dönemlerle karşılaştırıldığında daha fazla önem kazanmış ve etkin kurumlar haline getirilmeye başlanmıştır. 

Özellikle yerel yönetimler arasında yer alan belediyelere daha fazla önem verilerek ön plana çıkarılmıştır. Belediyelerin ön 

planda yer aldığı bu dönemlerde il özel idareleri hakkında kayda değer söz edilmemesi ile beraber bu kurumların yerel 

yönetim birimi olması ve etkinliği tartışılmış, bir kısım il özel idarelerinin işlevsiz bir kurum olduğu ve kapatılması 

gerektiğini ifade etmiştir (Coşkun ve Uzun, 2005:157). İl özel idareleri zamanla sağlık ve eğitim alanları gibi birçok alanda 
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işlevsiz hale getirilmiştir. Örneğin 1951 yılına kadar öğretmenlerin maaşına kadar ödeme yapma sorumluluğu olan bir 

kurum iken sonrasında bu kuruma ait bu ve benzeri yetkilerin bakanlıklar ve belirli kurumlara dağıtılması (Dönmez, 

1996:28) ile beraber il özel idarelerinin etkinliği önemli düzeyde azalmaya başlamıştır. 

 

4. 6360 SAYILI YASA SONRASI İL ÖZEL İDARELERİNİN GELECEĞİ 

6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin; yönetimsel, siyasal ve mali yapı gibi birçok alanda önemli düzenlemelere 
gidilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerde bir yerel yönetim birimi olan ve önemli ölçüde payını alan il özel idarelerinin; 30 

büyükşehirde bulunan faaliyetleri sonlandırılarak kapatılmıştır. Ancak kalan 51 ilde faaliyetlerine devam ettirilmiştir.  

5302 sayılı il özel idare kanunu öncesine kadar il özel idarelerinin kapatılması gerektiği konusu zaman zaman tartışılmıştır. 

Fakat il özel idarelerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. 2012 yılında çıkarılan 6360 

sayılı yasa il özel idarelerinin kapatılmaya başlaması noktasındaki ilk yasal düzenlemedir. Yasayla birlikte il özel 

idarelerinin gelecekteki varlığı da sona erebileceği düşüncesini güçlendirmiştir.    

27 Eylül 2017 ve 13 Ocak 2018 tarihinde sırasıyla Basın İlan Kurumu ve Yeni Şafak gazetesinin web sayfalarında 

yayınlanan haberlere göre (www.bik.gov.tr; www.yenisafak.com):Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın il belediye 

ve ilçe belediyelerinin sunmuş olduğu hizmetlerde görülen yetki karışıklığı sebebiyle, nüfus sınırı şartı olmaksızın 30 

büyükşehrin haricindeki diğer 51 ilin “bütünşehir” sayılmasına dair çalışma talimatının vermesinin ardından, İçişleri, Çevre 

ve şehircilik Bakanlığı ile Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ortaklaşa çalışma başlattığı ve yapılan çalışmaların 

tamamlandığı, Cumhurbaşkanına yapılacak sunumun ardından meclise gönderileceği yapılan çalışmaların içeriğinde; 51 

ilin bütünşehir kapsamına alınacağı, belediyenin sınırlarını il mülki sınırları olarak genişletileceği, belde belediyelerinin en 
yakın olan ilçe ile birleştirilerek kapatılacağı, köylerin mahalleye dönüştürüleceği, il özel idarelerinin kapatılacağı, il özel 

idarelerinin bütün kaynaklarının bütünşehir belediyelerine devredilerek tüm koordinasyonun bütünşehir belediyesi 

tarafından yerine getirileceği haberi yer almaktaydı.  

2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Haziran 2018 olarak geriye çekilmesi sonrası yerel 

yönetimlere dair yapılacak düzenlemelerde ertelenmiştir. Ancak yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum süreci 
çalışmalarında yerel yönetimlere yönelik yapılacak düzenlemeler ile il özel idarelerinin tümüyle kapatılarak görev yetki ve 

sorumluluklarının büyükşehir ya da bütünşehir adı altında olacak yerel yönetim birimine aktarılması olası görünmektedir. 

Böylesi bir durumun söz konusu olması halinde, zaten kıt kaynaklara sahip olan özellikle doğudaki Bitlis, Siirt, Şırnak, 

Muş, Iğdır gibi illerin il mülki sınırlarına kadar hizmet götürmesi güç olacaktır. 2014 yerel seçimlerden sonra büyükşehir 

belediyesi olarak halka hizmet vermeye başlayan illerdeki büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırlarına kadar, dört buçuk 

yıldan fazla sürenin geçmesine rağmen hala hizmet götürme noktasında sorunların yaşandığı düşünüldüğünde, diğer il 

belediyelerinin de sorumluluk alanının bütünşehir ya da farklı isimle il mülki sınırlarına kadar genişletilirse 

azımsanmayacak bir süre kırsal kesimde yaşayan insanlar sorun yaşayabilir. 

 

SONUÇ 

İl özel idareleri 1864 Vilayet Nizamnamesinden günümüze kadar yüz elli dört yıllık tarihi geçmişi olan ve Osmanlı 

döneminden kalan bir yerel yönetim birimidir. Bazı dönem güçlendirilmiş bazı dönem zayıflatılmış bir kurum olarak 

varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk zamanlarında daha güçlü bir konumda iken bu konumu merkezi yönetimin 

güçlendirilmesi ile beraber zayıflatılmaya başlamıştır. Bu dönemden 2005 yılına kadar il özel idarelerinin gerekli bir yerel 

yönetim birimi olup olmadığı tartışmaları yer tutmuştur. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak, 

kuruma ait yetki, görev, taşınır, taşınmaz tüm varlıkları ve personeliyle birlikte il özel idarelerine devredilmesi ve yine aynı 

yıl çıkarılan 5302 sayılı yasa kurumun itibarı ve işlevselliği yönünde güçlenmesini sağlamıştır. 

İl özel idareleri faaliyetlerini yerine getirirken yapmış olduğu hizmetlerin yerel halka tanıtımı yönünde daima eksik 

kalmıştır. Ancak belediyelere bakıldığında ise bu bağlamda daha önde olduğu söylenebilir. İl özel idareleri yeterli düzeyde 

yerel halka kendini tanıtamamasından dolayı dönem dönem kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığında yerel halkın 

desteğini alamamıştır. Nitekim 6360 sayılı büyükşehir belediye yasası ile 30 büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel 

idareleri kapatılmış ve bu duruma yönelik yerel halk tarafından herhangi bir davranış sergilenmemiştir. Çünkü il özel 

idaresi nedir, ne iş yapar, özerk bir kurum mu, görev ve sorumlulukları nelerdir bu gibi sorular karşısında yerel halkın çoğu 

bilgi sahibi değildir. İl özel idarelerinin kendini yeteri düzeyde halka tanıtamaması sorunu gelecekteki varlığını da tehlikeye 

düşürmüştür.      

2010 yılında 130 mülki idare amirleri ve il özel idaresi yöneticilerine uygulanan bir alan araştırmasında (Kartal, 323); halk 
il özel idaresini yeterince tanıyor mu? Sorusuna cevaben 83 mülki idare amirinden 58’i “halk il özel idaresini yeterince 

tanımamaktadır ve bu bir sorundur”, 13’ü “halk il özel idaresini yeterince tanımamaktadır ancak bu sorun değildir”, 

şeklinde cevap verirken 11’i “halk il özel idaresini yeterince tanımaktadır” şeklinde ve 1’i cevapsız bırakmıştır. 47 il özel 

idaresi yöneticisinden ise 22’si “halk il özel idaresini yeterince tanımamaktadır ve bu bir sorundur”, 12’si “halk il özel 

idaresini yeterince tanımamaktadır ancak bu sorun değildir”, şeklinde cevap verir iken 13’ü “halk il özel idaresini yeterince 
tanımaktadır” şeklinde cevap vermiştir. Yapılan çalışmada sonuç olarak halkın il özel idaresini yeterince tanımadığı ve 
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bunun bir sorun olarak ortaya çıktığı görüşü yer almaktadır. Bu bakımdan il özel idarelerinin gelecekte var olan bir kurum 
olması halinde kendini farklı yöntemlerle halka tanıtması, yapmış olduğu faaliyetleri anlatması gerekir. 

İl özel idarelerinin geleceği, 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında yapılan 6360 sayılı yasa değişikliği sonrası önceki 

dönemlere göre daha tartışılır duruma gelmiştir. Büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin kaldırılmış olması, 

kaldırılan il özel idareleri tarafından yapılan hizmetin aynısı hatta fazlasını diyebileceğimiz hizmetin bazı büyükşehir 

belediyeleri tarafından günümüzde yerine getirilmiş olması, il özel idarelerinin yapmış olduğu faaliyetlerin belediyeler 

tarafından da yapılabilir olduğunu ispatlar niteliktedir. Bu durumda son dönemde bahsedilen ve 2019 yılında yapılacak olan 

yerel seçimler sonrasına ertelenen bütünşehir yasa taslağı çalışmalarına göre; büyükşehir belediyesi olmayan, 51 ilin 
bütünşehir adı altında hizmet vereceği, bu illerde bulunan belediyelere il mülki sınırlarına kadar hizmet verme yetki ve 

sorumluluğunun verileceği ve bu illerdeki il özel idarelerinin kapatılacağı konusunun isabetli bir karar olduğu söylenebilir. 
İl özel idareleri ya güçlü bir yerel yönetim birimi haline getirilmeli ya da tamamen kapatılması en doğru olanıdır.   

Türkiye’de il özel idarelerinin tamamen kaldırılması sonrasında, kırsal kesime büyükşehir belediyesi tarafından yapılan 

hizmet mi? yoksa il özel idaresi bulunan illerdeki hizmet mi? daha fazla olduğu sorusu akla gelebilir. Bu konu hakkında net 

bir şey söylemek için henüz erkendir. Ancak bu konuya zaman açıklık getirecektir.     

Büyükşehir belediyesi olan illerdeki eskiden köy olan mahallelere hizmet götürülmesi noktasında; su depolarının yapılması, 

çöp konteyneri konulması, stabilize yolların asfaltlanması gibi olumlu yönde çalışmaların yapıldığı ancak yapılan 

çalışmaların ilin genelindeki kırsal kesime yansıtılması noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan sorunları minimize 

etmek için büyükşehirlerin tamamında kırsal alanda sorumlu daire başkanlıklarının oluşturulması gerekir.  

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan hizmette siyasi faktörün daha etkin olduğu söylenebilir. Büyükşehir belediyesi 

başkanının mensubu olduğu siyasi parti hangisi ise o partinin taraftarı olduğu kesime hizmetin daha fazla ve kısa sürede 

yapıldığı ancak il özel idarelerinin bulunduğu illerde ise ilin kırsal kesime hizmet götürülme noktasında ihtiyaca göre 

siyasal faktörün çok dikkate alınmadan hizmetin verildiği söylenebilir. Bu bakımdan il özel idarelerinin kapatılması yerine 

daha işlevsel hale getirilmesi ya da kapatılması halinde de hizmetin acil ihtiyaç durumuna göre sıralanarak tarafsız bir 

şekilde yerine getirilmesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılması doğru olacaktır.    

30 büyükşehirde bulunan il özel idarelerinin kapatılması süreci 2019 yerel seçimler sonrası devam edecek gibi 

görünmektedir. Yeni Hükümet sistemi ile yerel yönetimlerin yapısında yeni düzenlemelerin yapılma ihtimali söz konusu 

olabilir. Yapılacak bu düzenlemeler ile de bir yerel yönetim birimi olan il özel idarelerinin varlığının sonlanıp 

sonlanmayacağını zaman gösterecektir. Ancak büyükşehir veya bütün şehir yönetim anlayışında il özel idarelerinin 

tamamen kaldırılabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 

1982 Anayasa’nın 127. maddesine göre yerel yönetimler, “il, belediye ve köy halkının mahalli 

müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından 

oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak tanımlanmışlardır. Buradan hareketle mahalli müşterek 

ihtiyaçları karşılayan kamusal hizmetlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirileceği anayasal 

bir ilke olarak belirlenmiştir. Böylece ortaya çıkan toplumsal ihtiyacın mahalli müşterek ihtiyaç 

niteliğinde olması durumunda yer bakımından yerel yönetimler tarafından yerine getirileceği, 

toplumsal ihtiyaç yerel değil de ülkesel nitelikte olduğu takdirde merkezi idare ya da hizmet 

bakımından yerinden yönetimler tarafından üstlenileceği anlaşılmaktadır. Ancak burada esas sorun 

mahalli müşterek ihtiyaç ya da mahalli müşterek hizmet kavramının tanımlanmasında ortaya 

çıkmaktadır. Öyle ki gerek 1982 Anayasası 127. Maddesinde gerekse yerel yönetimleri 

şekillendiren temel kanunlarda mahalli müşterek ihtiyaçların neler olduğu veya diğer bir tanımla 

mahalli müşterek hizmetin kapsamı açıklanmamıştır. Bu nedenle mahalli müşterek hizmet 

kapsamında yer alan ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesi gerektiği ileri sürülen bazı kamusal 

hizmetlerin merkezi idare tarafından yürütülmesi yerel özerklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 

eleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mahalli Müşterek Hizmet, Yerel Yönetimler, Yerel Özerklik. 

 

ABSTRACT 

According to the Article 127 of 1982 Constitution, local administrations are defined as "public 
entities fulfilling the local common needs of provincial, municipal and village community and 
their decision bodies are established by voters specified by the law". From this point of view, it is 
identified as a constitutional principle that public services meeting local common needs will be 
fulfilled by the local governments. It is understood that if the emerging social need is a local 
common necessity, it will be fulfilled by the local administrations in terms of location, and if the 
social need is national rather than local, it will be undertaken by central administrations or by local 
administrations in terms of services. However, the main problem arises in terms of defining the 
concept of local common need or local common service.  The local common needs or in other 
words the scope of local common services is not described neither in Article 127 of 1982 
Constitution, or in the fundamental laws forming the local governments. For this reason, it has 
been criticized as being in contradiction with the principle of local autonomy that some public 
services included in the scope of local common services and supposed to be carried out by the 
local administrations are performed by the central administration. 

Key Words: Local Common Service, Local Administrations, Local Autonomy. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler, merkezi idare dışında mahalli müşterek gereksinimlere cevap vermek amacıyla kurulmuş, karar organları 

seçimle oluşturulan, icrai karar alma ve uygulama yetkisi ile donatılmış, kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kuruluşlardır. 

Demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez organları arasında yer alan yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki 
denge, yerel yönetimlerin özerkliği ilkesi ile sağlanır. Ülkemizde de 1982 Anayasası, 127. Maddesinde “yerel yönetimlerin 

kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine bağlı olarak kanunla düzenleneceğini” esasa bağlayarak yerel 

özerklik ilkesini anayasal zemine taşımıştır.  

Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile olan ilişkilerinde, yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının belirlenmesi ve merkezden 
ayrılması yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliğine referans olmaktadır. Bu kapsamda özerklik; merkezi yönetim - yerel 
yönetim ilişkisinde dengenin iki yönetimden birinin aleyhine bozulmasını önlemeye yönelik getirilmiş bir ilkedir. 

Fonksiyonel özerklik bir yerel yönetim biriminin o alanda yaşayan yerel topluluğu ilgilendiren tüm kamu hizmetlerinden 

sorumlu tek yönetsel kuruluşun yerel yönetimler olması fikrinden hareket etmektedir. Bu çerçevede Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı, “kamu sorumluluklarının genelde ve tercihen vatandaşa en yakın makamlar tarafından 

kullanılması (md. 4.3)” ilkesinden hareketle; “başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda yerel 

yönetimlerin faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip olmaları (md.4.2)” gerektiğini öngörmüştür. Şart, 

başka herhangi bir makama bırakılmayan tüm konularda yerel yönetimlerin faaliyette bulunmasını prensip alırken aynı 

fıkrada “kanuni sınırlar içinde kalmak ve yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan konularda karar alma” sınırlamasını 

getirerek fonksiyonel özerlikliğin siyasi özerkliğe evirilmesine imkan vermemeye çalışmıştır.  

Benzeri şekilde 1982 Anayasası da 127. Maddesinde bir yandan yerel yönetimlere idari ve mali özerklik sağlayarak 

“yerinden yönetim” ilkesini belirlerken diğer yandan yereldeki her türlü kamusal hizmetlerinin yerel yönetimlerce yerine 

getirilmesi sınırlandırılarak genel yetkili bir fonksiyonel özerklikten uzak durulmuştur. Anayasaya göre sadece “mahalli 
müşterek ihtiyaçların” yerel yönetimlerce üstlenileceği esasa bağlamıştır. Ancak bu noktada yerel topluluğu ilgilendiren 

kamusal hizmetlerin, diğer bir deyimle mahalli müşterek ihtiyacın neler olduğunun tanımlanması sorunu gündeme 

gelmektedir. Zira gerek AYYÖŞ, gerekse 1982 Anayasası, gerekse yerel yönetimleri şekillendiren yasalarda “mahalli 

müşterek ihtiyaç” kavramı tanımlanmamıştır.  

Bu kapsamda bu çalışmada öncelikle kavram ve kapsam olarak yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği çerçevesinde 

“mahalli müşterek hizmet” kavramı ve hukuki boyutu ele alınmıştır. Bu analiz Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve 

1982 Anayasasının getirdiği ilkelerden hareketle doktrindeki farklı görüşler ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2. KAVRAM VE KAPSAM OLARAK YEREL ÖZERKLİK 

2.1. Hukuk Terimi olarak “Özerklik” 

Kavram olarak özerklik; bir kişinin veya gurubun, görevlerini yerine getirmesine izin verecek ve diğer guruplardan farklı 

kimliğini korumaya yetecek miktarda hareket serbestliği ya da bağımsızlığıdır (Kalabalık, 2005:130). Latince, Autos 
(öz/kendi/kendini) ve Nomos (yönetme, yönetim, kuralını koyma, karar verme, kural, düzen, hukuk) sözcüklerinin 

birleşiminden meydana gelmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2013:36). Arapça kökeni ise ‘seçmek’ anlamına gelen ‘Hayr’dan 

(kendi kendini seçen) gelmektedir. Bu kavramın Osmanlıcadaki kökeni ise ‘Muhtar’ dır (Karasu, 2013:397). Buna göre 

özerklik; muhtariyet, otonomi sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır.  

Özerklik (otonomi) kavramı sözlük anlamı bakımından; bireylerin, grupların, örgütlerin, kurumların, bölgelerin ve 

devletlerin, gerçek ve tüzel kişilerin haklarını ihlal etmeksizin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, kendilerini 

ilgilendiren alanlarda hedefler tayin ederek, kararlar oluşturma yetkisi olarak ifade edilebilir (Bozkurt vd., 1998:196). 

Anayasa Mahkemesine göre de genel anlamdaki tanımıyla özerklik; “sosyal bir topluluğun ya da tüzelkişiliğin kendilerini 

yöneten kuralların tümünü ya da bir bölümünü bizzat saptayabilmeleri veya anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde 

hareket edebilme özgürlüğü ve yetkisidir
1
”. 

Bir hukuk terimi olarak özerklik; kendi başına yürütülebilir, bir diğer ifadeyle icrai kararlar alıp bu kararları uygulayabilme 
gücüne malik, tüzel kişilik sahibi olan ya da olmayan her kuruluş ya da hukuksal varlık için kullanılan bir terim olarak 

belirtilmektedir (Özay, 2004:181). Bu açıdan hukuki anlamda özerklik, bir kişi ya da kurumun kendi iradesiyle hukuken 

geçerli karar alabilme ve bu kararı uygulayabilme hak ve yetkisidir (Tortop, 1999:18). 

İdare hukukunda re’sen davranma, kendiliğinden davranma (Azrak, 2013:49) anlamında olan özerklik, bir kanun ile 

herhangi bir teşkilat, kurum veya kuruluşa kendi kendine yönetme hakkının tanınması, diğer bir ifadeyle kamu kurum ve 

kuruluşlarına, üstlendikleri hizmetleri kendilerinin düzenleyebilmesi ve bunların gerektirdiği düzenlemelerin söz konusu 

kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilmesidir (Kalabalık, 2013:141). Bu açıdan idare hukukunda özerklik kavramı; 

teknik ve toplumsal özellikleri nedeniyle hükümetin siyasi etkisine tabi olmadan kamu hizmeti üreten ve tüzel kişilik sahibi 

                                                 
1    AYM., E.1987/18, K. 1988/23, T.22.06.1988. 
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olan örgütlenmeler için kullanılan bir terimdir (Karahanoğulları, 2013:65). Diğer bir deyimle kişi veya kuruluşların kendi 

öz sorumlulukları altında kamu yararı doğrultusunda kendi hizmetlerini düzenleme hakkıdır.  

Anayasa Mahkemesi de özerkliği “özerk olan bir kuruluşun kanunla belirlenen sınırlar içinde kalmak şartıyla serbestçe 

hareket edebildiği, kendi hareketlerine hakim olacak kaideleri de yine kendisinin düzenlediği sistem” olarak tanımlamıştır 

(AYM. E.1995/32, K:1996/3, 04.0.1996). Anayasa Mahkemesinin bu kararından da anlaşılacağı üzere bir sistemin 

özerkliğinden bahsedilebilmesi için kanuni sınırlar içinde kalmak koşuluyla iki şart gerekmektedir. Bunlar; hareket 
serbestisi ve kendi hareket kabiliyetlerini belirleyebilme özgürlüğüdür. 

2.2. Yerel Özerklik Kavramı 

Yerel özerklik, temel olarak tüzel kişiliğe sahip yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle işbaşına gelmiş olmaları ve 

işlerini kendi organları eliyle dışarıdan hiçbir karışma olmaksızın görmeleri olarak tanımlanabilir (Duran, 1982:54). Esasen 
mahalli idarelerin hukuki varlıklarının bir biçimden ibaret kalmaması için merkezi idare karşısında kendine has belli bir 

iktidara sahip olması gerekir. İşte yerel yönetimlerin merkezi idare karşısında kendine has bu iktidarı onların özerkliğine 

referans olmaktadır (Gözler, 2018:182). 

Yerel özerklik kavramının tanımlanmasına yönelik birden fazla yaklaşım görülmektedir. Bu yaklaşımlar yerel yönetimlerin 

özerkliğinin kapsamında yer alan idari, mali ve fonksiyonel özerkliklere yapılan vurgular nedeniyle farklılaşmaktadır. 

Goldsmith idari özerkliğe vurgu yaparak yerel özerkliği, “yerel yönetimlerin sunacaklan hizmetleri belirleme ve 

hizmetlere yönelik vergilendirme yapabilme hakkını kapsaması nedeniyle  seçilmiş  yönetim  sistemini  meşrulaştıran   

temel  kavram (Koyuncu, 2000:98)”olarak tanımlamıştır. Buna karşın mali özerkliğe vurgu yapılarak yerel özerkliği, 

“kamusal faaliyetlerin yerine getirilmesinde belirli sınırlar içerisinde merkezi yönetimin idari, ekonomik ve mali 

alanda yetki ve sorumluluğunu  yerel yönetimlere devretmesi” şeklinde tanımlamalarda yapılmaktadır (Egeli ve Diril, 
2012:26).  

Doktrinde daha kapsayıcı bir açıklama yerel özerklik; yerel halkın gereksinimlerini karşılayan hizmetleri yerine getirmek 

üzere kurulmuş, ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip, yürütme ve karar organları seçimle iş başına gelen, serbestçe 

toplayacağı ve halkın gereksinimlerine göre serbestçe harcayabileceği gelir kaynaklarıyla donatılmış, karar serbestliğine 

sahip bulunma yeteneği olarak tanımlanmıştır (Geray, 1995:16).  

Bu açıdan bakıldığında yerel özerklik, yerinden yönetim ile iç içe olan bir kavramdır ve merkezi devletin yerele bırakmış 

olduğu inisiyatif – eylem alanı ve görece özgürleştirilmiş bir kurumsal durumu’ ifade etmektedir (Alada, 2008:5). Nitekim 
Anayasa Mahkemesi de E. 1987/18, K. 1988/23 sayılı kararında yerel yönetimler açısından özerkliği “Anayasa ve yasaların 

belirlediği kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün yurttaşların yararına olarak yerel yönetimlerin sorumluluğu altında 

yerine getirilmesi yetkisi”, olarak tanımlamıştır. 

İlk kez 1835 yılında İngiltere’de, Avam Kamarasında, kullanılmaya başlanan “yerel özerklik” kavramı, uluslararası alanda 

ilk olarak, 1953 Yılında Versailles’de toplanan 1. Avrupa Komünleri Meclisinde gündeme getirilmiş, özerklikle ilgili 

ilkeler ve tanımlar benimsenmiş ve yerel özerklik kavramının bir protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

eklenmesi ya da bu konuda ayrı bir sözleşme hazırlanması önerilmiştir. Ancak o dönemde Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi bu öneriyi reddetmiştir. İlerleyen yıllarda ciddi anlamda yerel özerklik kavramı ile ilgili resmi görüşlerin, 1981 ve 
1984 yılları arasında Avrupa Konseyi’nin yaptığı birçok toplantıda “yerel yönetimlerin özerkliğinden ne anlamak gerekir?” 

diyerek; yerel yönetimler ile ilgili bir takım kuralları, ilkeleri tartışarak, örgüt bünyesinde yerleştirmeye başlandığı süreçte 

görülmüştür. Avrupa Konseyinin bu toplantılarında belirlenen ilkeler daha da geliştirilerek Avrupa Yerel yönetimler 

Özerklik Şartı adı ile 1985 yılında Avrupa Yerel Yönetimlerden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansında kesinleştirmiştir 
Keleş, 1994:48-50). 

Bu çerçevede yerel özerkliğin tanımı ve kapsamını belirleyen en önemli düzenleme Türkiye’nin de 1993 yılında yürürlüğe 

koyarak taraf olduğu  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır. Şart, Şartın üçüncü maddesi özerk yerel yönetim 

kavramını şu şekilde tanımlamıştır (md 3): 

“Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirtilen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin 

önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve 

yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır.  

2.3. Yerel Özerkliğin Kapsamı 

Merkezi yönetim ile ilişkileri açısından değerlendirildiğinde yerel yönetimlerin en önemli özelliği yerel özerkliğe sahip 

olmalarıdır. Yerel yönetimlerin, merkezi idare karşısında özerkliğe sahip olabilmeleri içinse üç temel şartın yerine gelmesi 
gerekmektedir. Bunlar;  

a. Merkezi idare ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımının yapılması ve başta mahalli müşterek hizmet 

kapsamında kalan kamusal hizmetler olmak üzere yerel yönetimlere bazı alanlarda önemli yetkilerin bırakılmış 

olması gerekmektedir. Bu özellik yerel yönetimlerin “fonksiyonel özerkliğine” referans etmektedir. 

b. Yerel yönetimlerin kendine has karar ve yürütme organına sahip olmaları, bu organların seçimle işbaşına gelmesi, 

bu organlar eliyle merkezi yönetimin ön iznine bağlı olmaksızın bağımsız ve icrai karar alma yetkilerinin 
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bulunması ve alınan icrai kararlar üzerinde yürütülen denetiminin hukukilik denetimi ile sınırlı olması 

gerekmektedir. Bu özellik yerel yönetimlerin “idari özerkliğine” referans etmektedir. 

c. Mahalli idarelerin kendilerine verilen yetkileri kullanbilmesi açısından kendilerine has mali kaynak ve bütçelere 

sahip olmaları ve bu kaynakları merkezi idarenin onayı ve iznine bağlı olmaksızın özgürce kullanabilmeleri 

gerekmektedir. Bu özellik ise yerel yönetimlerin “mali özerkliğine” referans etmektedir. 

Bu ilkelereden anlaşılacağı üzere yerel yönetimlerin kendine ait görevleri yerine getirirken ve hizmetlerini sunarken 

merkezi yönetimden bağımsız hareket edebilmesi, merkezi yönetimin müdahalesine gerek kalmaksızın kendini yönetme 

kapasitesine sahip olabilmesi, sundukları hizmetleri belirleyebilmesi ve hizmetlerin finansmanı için mali kaynağı 

oluşturabilmesi yerel özerkliğin kapsamını oluşturmaktadır (Sadioğlu ve Ömürgönülşen, 2013:348). Bu açıdan yerel 
özerkliği, yerel yönetimlerin yerel hizmetin kalitesini ve miktarını arttırabilecek şekilde rekabet edebilmesine uygun 

şartların varlığı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olacaktır (Ulusoy ve Akdemir, 2009:262). 

2.4. Yerel Özerkliğin Anayasal Çerçevesi 

Ulusal hukuk sistemi içinde yerel özerkliğin sağlanması ve korunması bakımından en üst metnin Anayasalar olduğu açıktır. 

Türkiye’de 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 11’nci maddesinde bir mahalli idare birimi, olarak düzenlenen vilayetin 

özerkliği ilkesi “vilayet, mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir” denilerek açıkça vurgulanmıştır. Buna 

karşın 1924, 1861 ve 1982 Anayasalarında “mahalli idarelerin özerkliği” diye bir ilkeden doğrudan bahsedilmemiştir.  

Buna karşın 1982 Anayasasının 127. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, 

yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” Bu maddede sözü edilen yerinden yönetim ilkesi, yerel 

yönetimler açısından özerklik kurumunun anayasal bir temele oturtulması anlamındadır. Buradan hareketle 1982 

Anayasasının ismini koymadan yerel yönetimlerin özerkliği ilkesini kabul ettiği ve 127. Maddenin diğer fıkraları ile 

“idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişileri” başlıklı 123. Maddesi ile birlikte bu özerkliği şekillendirdiği söylenebilir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi de Anayasanın 127. Maddesinde geçen “yerinden yönetim” ilkesini, “özerklik ilkesi” olarak 

yorumlamış ve şöyle demiştir: 

“Anayasanın 127. Maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen yerinden yönetim ilkesi, aslında özerklik 

kurumunun anayasal bir temele oturtulması anlamındadır. Bu ilke, yerel yönetimlerin tüzel kişiliğe sahip 

olmaları, görevli organlarını seçme hakkının verilmesi ve bu organlara karar verme yetkisinin tanınması gibi 

üç öğeden oluşur
2
”. 

Konunun açıklığa kavuşturulması açısından öncelikle Anayasanın 127. Maddesinin düzenleniş şeklini ele almak 

gerekmektedir. Anayasanın 127. Maddesine göre; 

Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla 
düzenlenir. 

(Değişik:23.7.1995-4121/12 md.) Mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir 

yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken 

mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel 

veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 

getirebilir. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve 

kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında 

soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, 

geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 

Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların 

gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine 

sahiptir. 

                                                 
2  Anayasa Mahkemesinin 22.06.1988 tarih ve E.1987/18, K.1988/23 sayılı kararı (İl Özel İdaresi Kanunu Hakkındaki Karar). Yüksek 

Mahkeme benzeri hükmü 17.07.1990 tarih ve E. 1990/1, K. 1990/21 karar sayılı GAP kararında da aynı şekilde tekrarlamış ve 

Anayasanın 127. Maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen yerinden yönetim ilkesi, aslında özerklik kurumunun anayasal bir temele 
oturutulması anlamındadır. Bu ilke, yerel yönetimlerin tüzel kişiliğe sahip olmaları,görevli organlarını seçme hakkının verilmesi ve 
bu organlara karar verme yetkisinin tanınması gibi üç öğeden oluşur”, demiştir. 
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Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni 

ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri 

kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. 

Yerel yönetimlerin özerkliğinin kapsamı kısmında açıklandığı üzere yerel yönetimlerin özerkliğinin üç önemli boyutu 

vardır. Bunlardan ilki yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği olup, merkezi idare ile yerel yönetimler arası görev ve yetki 

paylaşımının yapılmasını gerekli kılar. 1982 Anayasasının 127. Maddesinin birinci fıkrasında bu ilke “Mahallî idareler; il, 

belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere......oluşturulan kamu tüzelkişileridir” şeklinde 

yerini almıştır. Buna göre mahalli müşterek hizmet kapsamında yer alan kamu hizmetleri yerel yönetimler tarafından yerine 

getirilmesi anayasal ilke olarak belirlenmiştir. Hangi hizmetlerin mahalli müşterek hizmet kavramı içinde yer alacağı ve 

merkezi idare ile yerel yönetimler arası kamu hizmetlerinin bölüştürülmesinde hangi ilkelerin geçerli olacağına dair “yerel 

yönetimlerin fonksiyonel özerkliği” bölümünde detaylı açıklamalar yapıldığından burada detaya girilmeyecektir. 

Yerel yönetimlerin özerkliğinin ikinci boyutunu oluşturan idari özerklik ise öğretide de işaret olunduğu üzere; yerel 

yönetimlerin tüzelkişiliğe sahip olmaları, görevli organlarını seçme imkânının verilmesi ve bu organlara karar verme 

yetkisinin tanınması gibi üç ana öğeden oluşur (Yıldırm vd., 2012:135). Bu çerçevede 1982 Anayasası 127. Maddesinde 

yerel yönetimlerin idari özerkliğine ilişkin beş ilke benimsemiştir. Buna göre; 

 Mahallî idareler birer kamu tüzelkişileridir (127/1). 

 Yerel yönetimlerin karar organları kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulur (md. 127/1). 

 Mahallî idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara 

seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların 

üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır (md. 127/3). 

 Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, 

konusundaki denetim yargı yolu ile olur (md. 127/4). 

 Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, 

kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması 

amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir (md. 127/5). 

Yerel yönetimlerin özerkliğinin üçüncü boyutunu oluşturan mali özerklik ise mahalli idarelerin kendilerine has mali kaynak 
ve bütçelere sahip olmaları gerektirmektedir. Bu çerçevede Anayasanın 127. Maddesinin 6. Fıkrasında “mahalli idarelere, 
görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır” hükmü ile yerel yönetimlere mali özerklik sağlanmasının gerektiği 

öngörülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle 1982 Anayasasının 127. Maddesinde doğrudan yerel yönetimlerin idari ve mali 

özerkliği ifadesi yer almamasına karşın gerek yerinden yönetim kavramına yapılan atıf gerekse madde kapsamında yerel 

yönetimlerin fonksiyonel, idari ve mali özerkliğine yönelik düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi ile ülkemizde 

anayasal çerçevede bir yerel özerklik ilkesinin mahalli idareler için öngörüldüğü ifade edilmelidir. Dolayısıyla 127. 

Maddede “özerklik” kelimesi geçmemesine karşın , bu maddede düzenlenen hükümler mahalli idarelerinin özerkliğinin 

içeriği, yani kendisidir (Gözler, 2018:193). 

Anayasının 127. Maddesinde yerel yönetimler için özerkliğe yönelik düzenlemeler incelendiğinde bazı istisnalar dışında 

Avrupa Yerel Yönetimler  Özerklik Şartı ile belirlenen ilkelere paralel olarak şekillendirildiği görülmektedir. AYYÖŞ’nda 

da yerel yönetimlere kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka 
herhangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından takdir hakkı tanınarak 

(md.4) fonksiyonel özerklik verildiği, organlarının seçimle göreve gelmesi (md. 3) ve yerel makamların, kanunlarla 

belirtilen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında düzenleme ve yönetme 

hakkı (md. 3) tanınarak idari özerkilk sağlandığı, görevleriyle orantılı gelir sağlama kapasitesi verilmesi hakkı (md.9) ile 

mali özerklik sağlandığı görülmektedir. Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla veya anayasa ile 
belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebileceği (md. 8) belirtilerek yerel yönetimler üzerinde merkezi 

idareye vesayet yetkiside sağlanmıştır. 
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3. YEREL YÖNETİMLERİN FONKSİYONEL ÖZERKLİĞİ 

3.1. Hukuki Çerçeve 

Mahalli (yerel) nitelikli kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yetki ve sorumluluğun tek yönetsel kuruluş olarak yerel 

yönetimlere bırakılmasına yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği denir. 

Yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliğinin hukuki çerçevesini şekillendirilirken öncelikle bu özerkliğe duyulan ihtiyacın 

gerekçelerinin açıklanması önem arz etmektedir. Bu konuda ki en somut tespitlerden biri Anayasa Mahkemesinin 1976 

yılında vermiş olduğu bir kararında görülmektedir.  

Yüksek Mahkemeye göre;   

“Devletin, geniş sınırları içinde türlü görevlerini yapabilmesi için, alması gereken birçok kararı yalnızca 

kendisinin yürütmesi hem çok zaman kaybına yol açar, hem de yerel nitelikte birçok hizmetlerin öneminin 

merkezî idare tarafından değerlendirilmesi çok güç bir iştir. Belirtilen nedenlerle, devlet veya merkezden 
yönetim adına hareket edecek ve yerel nitelikte kuruluşları temsil edecek örgüt ve kişilere gerek vardır. 

Bunun için de, ya merkezden yönetimin merkeze bağlı ve birer memur olan taşra temsilcilerine merkez adına 

karar alıp iş yapmaları için geniş yetkiler verilir. Ya da merkezden yönetimin yükünü hafifletecek yerel 

yönetimler oluşturulur. Ne var ki, yetki genişliğine dayalı yönetim türünde, merkezden yönetimin katı 

uygulamasının sakıncaları vardır. Merkeze bağlı memurlar, yetki genişliğine sahip olmalarına karşın, yerel 

gereksinmeleri anlama, değerlendirme ve halka yakın olma yönünden yetersiz kalırlar, yerinden yönetim 

kuruluşları gibi dinamizm ve hareketlilik gösteremezler. Bu nedenle, organları halk tarafından seçilen 
yerinden yönetim kuruluşlarına gereksinme vardır. Yerel yerinden yönetim kuruluşları, yerel çıkarlara, 

ekonomik, coğrafî ve siyasal duruma göre değişken koşullara daha iyi uyabilme olanağına sahiptir…İşte bu 

gereksinimler sonucunda merkezi idare dışında özerk, tüzelkişiliğe, karar verme yetkisine sahip yönetim 

organları seçmenler tarafından seçimle oluşturulan mahallî idareler doğmuştur
3
”.  

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 2. maddesi de özerk yerel yönetim ilkesinin ulusal mevzuatla ve uygun olduğu 

durumlarda anayasa ile tanınması gerektiğini belirtmiştir. Bu çerçevede yerel yönetimlere fonksiyonel özerkliğin tanınması 

ve sınırlarının anayasa ve yasalarla çizilmesi, diğer bir deyimle yerel fonksiyonel özerkliğin kapsamının hukuki rejime 

oturtulması esastır. 

Bu kapsamda 1982 Anayasa’nın 127. maddesine göre yerel yönetimler, “il, belediye ve köy halkının yerel ve müşterek 

ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak 
tanımlanmışlardır. Anayasa, bu hükmüyle yerel yönetimlerin neler olduğunu belirttiği gibi, onları birer anayasal kurum 

haline getirmiştir. Anayasa yerel yönetimleri tanımlarken bir yandan karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi ilkesini 

getirerek diğer yandan aynı maddenin ikinci fıkrasında yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin yerinden 

yönetim ilkesine bağlı olarak kanunla düzenleneceğini esasa bağlayarak yerel özerklik ilkesini anayasal zemine taşımıştır.  

Yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği ilkesi 1982 Anayasasının 127. maddesinde mahalli müşterek ihtiyaçların yerel 

yönetimler tarafından yerine getirileceği belirtmek suretiyle yerini bulmuştur. Buna göre Anayasasının kurduğu sistem 

mahalli müşterek ihtiyaçların yerinden yönetimi ilkesine dayanır. İl, belediye ve köyde, mahalli müşterek ihtiyaçların 

üretilmesi yerinden yönetilecektir. Bu yönetim için iki temel ilke belirlenmiştir. Bunlardan ilki, mahalli müşterek 

hizmetlerin yürütümü için devletten ayrı tüzelkişiler oluşturulmasıdır. Bu tüzelkişilerin, devlet dışındaki diğer kamu 

tüzelkişilerinden en büyük farkı, karar organlarının genel oydan çıkmasıdır. İkincisi ise ortaya çıkan toplumsal ihtiyacın 

mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olması durumunda yer bakımından yerel yönetimler tarafından yerine getirileceği, 

toplumsal ihtiyaç yerel değil de ülkesel nitelikte olduğu takdirde merkezi idare ya da hizmet bakımından yerinden 

yönetimler tarafından üstlenileceği ilkesidir (Ulusoy, 2005:81).  

Anayasanın 127. Maddesi ile şekillendirilen yerel yönetimlerin özerkliği ilkesi yerel yönetimleri şekillendiren temel 

yasalara da yansımıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Maddesinde belediyeler; “belde sakinlerinin mahalli müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 

özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri” olarak tanımlanmıştır. Benzeri şekilde gerek 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 

3.a.maddesi ile gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 3.a.maddesi ile; hem il özel idareleri hem de büyükşehir 

yönetimleri açısından karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi ve idari ve mali özerkliğe sahip olmaları öngörülmüştür. 

 

 

 

                                                 
3    AYM, E.1976/57, K.1977/71, T. 10.05.1977. 
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3.2. Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arası Arasındaki Görev Paylaşımını Şekillendiren İlkeler 

Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile arasındaki görev ve yetki paylaşımında sınırın belirlenmesinde uluslararası 

uygulamalar açısından üç temel ilke mevcut olduğu görülmektedir. Bunlar; genel yetki ilkesi, yerellik ilkesi ve sayma 
(liste) ilkesidir.  

Genel yetki ilkesi, yerel yönetimlerin anayasa ya da kanunlarla açıkça yasaklanmamış, kendi yetki alanları dışında 

bırakılmamış veya başka herhangi bir idari kademenin görev alanına girmemiş ve başka herhangi bir idari makama 
verilmemiş olmak kaydı ve şartıyla, kendi sorumlulukları altında, yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni 

fonksiyonlara girişebilmek için her türlü görevi üstlenebilmeleri, bu konuda takdir yetkisine sahip olmalarıdır (Karaaslan, 
2008:186).  Bu ilkenin yerel özerklik açısından en elverişli tarafı yerel hizmetleri zamanın gereklerine ve yörenin 

özelliklerine uyum sağlamak bakımından son derece esnek olmasıdır (Ekşioğlu, 1966:98).  

Genel yetki ilkesi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4. maddesinin 2. fıkrasında “yerel yönetimler, kanun 

tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın 

görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip olacaklardır” şeklinde 

tanımlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere yerel yönetimlerin genel yetki ilkesi çerçevesinde faaliyette bulunmaları 

prensip olarak hedeflenmiştir. 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımında sınırın belirlenmesinde temel kural haline gelen 

ilkelerden biri de  “yerellik” ilkesidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel yönetimlerin görev ve yetki sınırının 

belirlenmesinde ismi sıkça geçen yerellik ilkesi; “karşılanması gereken kamusal ihtiyacın, kendisine en yakın yönetimce 

kullanılmasını” ifade etmektedir (Özel, 2000:41). Bu ilke Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4. maddesinin 3. 

Fıkrasına “kamu sorumluluklarının genelde ve tercihen vatandaşa en yakın makamlar tarafından kullanılacağını, 

sorumluluğun devredileceği durumlarda yetkinlik ve ekonominin göz önünde bulundurulması gereken temel kriterler olarak 

belirlenmesi” şeklinde yansımıştır. Şart’a göre kamu sorumluluklarının vatandaşa en yakın makamlar tarafından görülmesi 

ilkesini mutlak olmadığı gibi bu fıkrada kullanılan tercihen ifadesi de şarta taraf olan ülkelere geniş takdir yetkisi 

tanımaktadır (Karaaslan, 2008:186). Ancak aynı fıkrada sorumluluğun bir başka makama verilmesi durumunda, görevin 

kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomik gereklerin göz önünde bulundurulmasına işaret edilmiştir. 

Yerellik ilkesi gereği günümüzde Avrupa’da yürütülen kamu hizmetinin büyük bir bölümü yerel yönetimler tarafından 

yerine getirilmektedir. Geleneksel yerel hizmetler yanında çoğu ülkelerde refah devleti kavramıyla gelen sosyal hizmet, 

gençlik - spor, konut, eğitim, kolluk ve sağlık gibi hizmetler yerel yönetimler tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle 

ülkemizde de sağlık, kültür ve eğitim gibi devletin ve yerel yönetimlerin etkisine açık olan alanlarda ilkenin uygulanarak 

eylem önceliğinin yerel yönetimlere bırakılması ve yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı ölçüde merkezin müdahale etmesi 

gerektiği ileri sürülmektedir (Canatan, 2001:40). 

Liste yönteminde ise yerel yönetimler, yürütme yetkisi kanunlarla açıkça kendilerine verilmiş olan hizmetleri yerine 

getirebilmektedirler (Karaaslan, 2008:186). Bu ilkeye göre kanunla açık bir düzenlemeyle bir görev yerel yönetimlere 

verilmemiş ise, bu ihtiyaç mahalli müşterek hizmet kapsamında bile olsa yerel yönetimlerce gerçekleştirilemez. Özel yetki 

ilkesi olarak ta adlandırılan bu ilkeye göre yerel yönetimler parlamento karşısında özerkliğe sahip değildir. Yalnızca 

kanunlarda açıkça kendilerine verilmiş yetkileri kullanabilir ve hizmetleri yerine getirebilirler (Kalabalık, 2005:102). 

3.3. Türk Hukuk Sisteminde Yerel Yönetimlerin Fonksiyonel Özerkliği 

Merkezi idare ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımını şekillendiren yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği 
hukuk sistemimizde ilk olarak 1921 Anayasası ile tanımlanmış ve yerel yönetimlere “genel yetki” ilkesi verilmiştir (Yayla, 
1982:124). 1921 Anayasası ülkeyi il, ilçe ve bucaklara ayırmış, il ile bucakların “tüzel kişiliğe ve özerkliğe” sahip 

olduğunu ifade etmiş, bu yerlerde yönetimi meclislere vermiştir. Eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık, vakıf ve 

toplumsal yardımlaşma işlerinin yönetimi meclislere bırakılmıştır (Güler, 1998:24). Bu açıdan bakıldığında devletin iç ve 

dış siyaseti ile dini, askeri, adli konuları ile birden fazla ili ilgilendiren konular dışındaki tüm konular yerel yönetimlere 

teslim edilmiştir. Bu meclislerin yürütmenin başı sıfatıyla kendi içlerinden bir başkan seçmeleri esası belirlenmiş ve 

TBMM’nin ildeki temsilcisi olan vali sadece genel devlet işleriyle sorumlu tutulmuştur. Böylece 1921 Anayasası birer 

yerel yönetim birimi gördüğü il ve bucak yönetimlerine fonksiyonel özerklik anlamında bugün bile eşine rastlanmayacak 

şekilde yetki vermiş ve merkezi idareyi yerel hizmetlerde sınırlandırarak ona istisnai bir rol kazandırmıştır (Bozlağan, 

1998:175). 

Ancak daha sonraki anayasalarımızda yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliğine ilişkin bir ilkeye yer verilmemiş ve 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımı daha ziyade yasalara bırakılmıştır. 1982 Anayasasında 

“mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir (md.127)” 

hükmü ile yasa koyucu yerinden yönetim ilkesine uygun olmak kaydıyla yerel yönetim ile merkezi yönetim arası görev 

paylaşımı konusunda yasama organı yetkili kılınmıştır.  

Ülkemizde yasa koyucunun 2004 yılında gerçekleştirilen yerel yönetimler reformuna kadar tercihinin yerel yönetimlerin 

görev ve yetki alanının “genel yetki” yerine “sayma” usulüyle belirlenmesi yönünde olduğu görülmektedir (Karaaslan, 
2008:188). Doktrinde de (Karahanoğulları, 2013:75) yasa koyucu tarafından yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

845 
 

belirlenmesinde esas alınan “sayma” veya diğer adıyla “liste” yönteminin esasında anayasal bir zorunluluk olduğu ifade 

edilmiştir.  

“Yerel yönetimlerin yetkilerini düzenleyen yasada “mahalli müşterek ihtiyaçlar yerel yönetimlerce 

karşılanır” biçiminde bir kural yazılması yasama yetkisinin devri anlamına geleceği için anayasaya aykırı 

olacaktır. Yasama yetkisinin devredilmezliği ve idarenin yasallığı (yerel yönetimlerin yasallığı) ilkeleri ile 

Anayasanın 123. Maddesi buna engeldir. Yerel yönetimler mahalli müşterek nitelikte de olsa genel yetkili 

hale getirilemez. Yerel yönetimlerin mahalli müşterek ihtiyaçları belirleme yetkisi türevdir ve yasanın 

sınırları içinde kullanılabilir. Bu nedenle yerel yönetimlerin karşılayacağı mahalli müşterek ihtiyaçların tek 

tek olmasa da kategoriler halinde yasa ile belirlenmesi gerekir”. 

Türkiye’de 2004 yılında başlayan kamu yönetimi reform süreci özellikle yerelleşme ve yerel yönetimlerin özerkliğinin 

geliştirilmesi ile bağlantılı olarak kapsamlı yasal düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 14. maddesinin 2. fıkrası “Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahalli 

müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır” diyerek belediyelere genel yetki vermek istemiştir. 

Benzeri şekilde Belediye Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belediyeler “belde sakinlerinin mahalli 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” yetki ve ayrıcalığına sahip 

kılınmışlardır. Ancak Anayasa Mahkemesi Belediye Kanununun 14. maddesinin 2. fıkrasının yürürlüğünü 22.09.2005 

tarihli kararı
4 ile durdurmuş ve 24.01.2007 tarihli kararıyla

5 iptal etmiştir. Hatta iptal kararında bu fıkraların 

uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararlarının 

sonuçsuz kalmaması için gerekçeli kararın Resmi Gazetede yayınlanacağı güne kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar 

vermiştir. Yüksek Mahkemeye göre; 

“Belediyeler belediye sınırları içinde, Anayasanın 127. maddesinin birinci fıkrasına göre ‘mahalli müşterek 

ihtiyaçları’ karşılamakla görevlendirilirken, ikinci fıkrasına göre de bu görevlendirmenin yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak yasayla yapılması zorunlu kılınmaktadır. Belediyeler mahalli müşterek gereksinimleri, 

yasalarla sınırları belirlenmiş alanlarda özerk biçimde belirleyebilir. ..İptali istenen kuralla belediyelerin 

‘kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görevleri de’ 

yapmakla görevlendirilmeleri, herhangi bir görev alanı tanımlaması yapılmaksızın, 5393 sayılı Yasa'nın 14. 

maddesinde belirlenmiş görev alanları dışında kalan her tür görevin yerine getirilmesi sonucunu 

doğuracaktır.. Bu durumda çerçevesi çizilmeksizin belirsiz bir alanda idareye görev ve yetki veren kural, 

Anayasanın 2. ve 127. maddelerine aykırıdır; iptali gerekir
6
.” 

Yüksek Mahkeme söz konusu kararında merkez ile yerel arasındaki görev bölüşümüne ilişkin anayasanın getirdiği 

sınırlarının çerçeve analizini yapmıştır. Buna göre; Anayasa’nın 126. maddesinde, merkezi yönetimin örgütlenmesine 

ilişkin ölçütler ‘coğrafya durumu, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin gerekleri’  olarak sayılmıştır. Maddede, 

merkezi yönetimin görevlerini belirginleştiren ya da sınırlayan bir düzenleme yapılmamıştır. Buna karşın, Anayasa’nın 

127. maddesinde, yerel yönetimlerin örgütlenmesi hem ‘coğrafya’ hem de ‘konu’ yönünden sınırlandırılmıştır. Maddeye 

göre, yerel yönetimler, ancak yöresel olarak örgütlenebilmekte ve yalnızca yerel ortak gereksinimlerin karşılanması 

yönünden görevlendirilebilmektedir. Bu açıdan Anayasa’da, merkezi yönetimin, Devlet iktidarını yansıtacak biçimde tüm 

kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ülke genelinde; yerel yönetimlerin ise, sınırlı bir coğrafyada ortak yerel 

gereksinimlerin karşılanması gibi sınırlı bir konuda örgütlenmesi öngörülmüştür. 

Anayasa Mahkemesine göre; yönetsel örgütlenmede, merkezi yönetim konu yönünden genel, yerel yönetimler ise özel 

görevlidir. Bunun sonucu olarak, yasalarda, merkezi yönetimin görevleri soyut ve genel, yerel yönetimlerin görevleri somut 

ve belirgin biçimde düzenlenmelidir. Oysa 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinin birinci fıkrasında yerel ortak 

nitelikteki kimi görevler sayıldıktan sonra, ikinci fıkrasında, ‘Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna 

verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.’ denilerek, belediyenin görev ve 

yetkileri genel ve soyut olarak belirtilmiştir. Bu fıkra ile belediyelere, yasalarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna 

verilmeyen yerel ortak nitelikteki hizmetleri yapmak ya da yaptırmak görevi verilmiş; böylece belediyeler, kamu 
hizmetlerinin görülmesi yönünden ‘genel görevli’ kılınmıştır. Fıkrada, her ne kadar ‘yasalarla başka bir kamu kurum ve 

kuruluşuna verilmeyen’, ‘mahalli müşterek nitelikteki’ görevlerden söz edilerek konu yönünden sınır getirilmiş izlenimi 

yaratılmaya çalışılmış ise de, bu ölçütler soyut olup, belediyeleri ‘genel görevli’ konumdan çıkarmaya yetmemektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin 2. Fıkrasına benzer bir düzenleme 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

6. Maddesi ile de “il özel idaresi, kanunlarda başka bir kamu kurum veya kurulusuna verilmeyen mahalli müşterek 

nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar” şeklinde düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı geri gönderme gerekçesinde bu 

hükmün Anayasanın 127. Maddesine aykırı olacağını zira mahalli müşterek ihtiyaç deyimiyle yerel yönetimlerin faaliyet 

alanlarının hem konu hem de coğrafi yönden sınırlandırıldığı ifade edilmiş bu gerekçeleri göz önüne alan kanun koyucu bu 

hükmü 5302 sayılı Kanun metninden çıkarmıştır (Bahçeci, 2005:74). 

                                                 
4    AYM. E.2005/95, K.2005/14, T. 22.09.2005. 
5    AYM. E.2005/95, K.2007/5, T. 24.01.2007. 
6    AYM, E.2005/95, K. 2007/5, T. 24.01.2007. 
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Bu çerçevede bakıldığında ülkemizde genel yetki ilkesine kısmi dönemlerde geçiş denense de gerek yasama gerekse yargı 

organlarınca sıcak bakılmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de “Yasallık ilkesi gereğince yasama 

organının, her şeyden önce bir hizmetin yerel mi, yoksa ülke düzeyinde mi olduğunu belirlemesinin ancak yerel düzeyde 

görülen hizmetlerin yasada tek tek sayılması şeklinde gerçekleşeceğine; aksi halde yurttaşlara standart bir kamu hizmeti 

sunma olanaksızlaşacak, hizmetler yönünden bölgesel ve yerel dengesizliklerin artacağı
7
” tespitinde bulunmuştur. Anayasa 

Mahkemesinin bu kararından da anlaşılacağı üzere yerel yönetimlerin görevlerinin belirlenmesinde yasa ile liste yöntemi 

esas alınması zorunluluktur. 

 

4. MAHALLİ MÜŞTEREK HİZMET KAVRAMI VE HUKUKİ BOYUTU 

4.1. Mahalli Müşterek Hizmet Kavramı ve Anayasal Çerçeve 

Mahalli müşterek hizmet kavramı, 1982 Anayasasının 127. Maddesinde “mahalli müşterek ihtiyaçların yerel yönetimler 

tarafından yerine getirileceği” belirtilmek suretiyle hukuk sistemimizde yerini almıştır. Öyle ki 1982 Anayasa’nın 127. 

maddesine göre yerel yönetimler, “il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları 

yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak tanımlanmışlardır. Buradan hareketle 

mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayan kamusal hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesinin anayasal bir 

ilke olarak belirlendiği görülmektedir. Böylece ortaya çıkan toplumsal ihtiyacın mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olması 

durumunda yer bakımından yerel yönetimler tarafından yerine getirileceği, toplumsal ihtiyaç yerel değil de ülkesel nitelikte 

olduğu takdirde merkezi idare ya da hizmet bakımından yerinden yönetimler tarafından üstlenileceği anlaşılmaktadır.  

1982 Anayasası 127. Maddesinde mahalli ve müşterek ihtiyaçların karşılanması görevini yerel yönetimlere bırakmış fakat 

ne mahalli müşterek hizmet kavramını tanımlamış ne de mahalli müşterek ihtiyaçların neler olduğunu açıklamıştır. 

Anayasa Mahkemesi, İl Özel İdaresi Kanunu’na ilişkin kararının gerekçesinde bu sınırlığı açıkça belirlemiştir. 

“Anayasa'nın 127. maddesinde, yerel yönetimlerin çalışacakları alan belli bir coğrafya ile görecekleri 

hizmetler de mahalli müşterek ihtiyaçlarla sınırlandırılırken, mahalli müşterek ihtiyacın ne anlama geldiğine 

ve bu ihtiyaçları belirlemede kullanılabilecek nesnel bir ölçüte yer verilmemiştir
8
”. 

Gerek 1982 Anayasası 127. Maddesinde gerekse yerel yönetimleri şekillendiren temel kanunlarda mahalli müşterek 

ihtiyaçların neler olduğu veya diğer bir tanımla mahalli müşterek hizmetin kapsamının açıklanmamış olması nedeniyle 

mahalli müşterek hizmet kapsamında yer alan ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesi gerektiği ileri sürülen bazı kamusal 

hizmetlerin merkezi idare tarafından yürütülmesi yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği ilkesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

Kabul edilmelidir ki tüm kamusal hizmetler bir boyutuyla yerel nitelik taşımakta iken diğer bir boyutuyla ise ulusal nitelik 
taşımaktadır (Bahçeci, 2005:66). Bu açıdan pozitif hukuk düzenlemeleri karşısında hangi işlerin yerel hangi işlerin ise 

ulusal olduğunun tespit edilebilmesinde büyük bir güçlük olduğu görülmektedir (Karaaslan, 2008:184). Bu tespitin 
yapılmasında genel yetkili makam ise tüm gelişmiş ülkelerde yasama organı olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de 

Anayasanın 127. Maddesinin ikinci fıkrasına göre “mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”. Buradan hareketle merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev sınırlarını 
belirleme konusundaki yetkinin yasama organında olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de “yerel halkın 

ortak ihtiyaçlarının neler olduğunun Anayasa tarafından belirlenmediğinin, bunun belirlenmesinin yasaya bırakılmış 

olduğunun, yasa koyucunun kamu yararı ve Anayasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla merkezi yönetim ve yerel yönetim 

arasında görev sınırlarını belirleyeceğine
9
”, karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararı esasen 1982 Anayasasının 127. Maddesinin ikinci fıkrasında yerini bulan yerel 

yönetimlerin kuruluş görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla belirleneceği ilkesinin 

açıklamasıdır. Bu ilke ile 1982 Anayasası, Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartı 4. maddesinin 1. fıkrasında yerel 

yönetimlerin temel yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarla belirlenmesi gerektiğini hükme bağlayan düzenleme 

ile paralellik arz etmiştir.Anayasa Mahkemesinin bu kararı merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev ve yetki 

paylaşımının iki hukuki boyutu ortaya çıkarmaktadır. İlk olarak bir ihtiyacın karşılanmasının yerel yönetimlere yasa 

koyucu tarafından bırakılmasının tek başına yeterli olmadığı, bir görevin yerel yönetimlere verilebilmesi için mahalli 

müşterek ihtiyaç kapsamında yer almasının zorunlu olduğudur.  

İkinci olarak ise, kamu yararı ve Anayasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla yerel yönetimlerin görevlerini belirleme 

yetkisinin yasama organında olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceğidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi 3360 sayılı eski İl 

Özel İdaresi Kanununun 2. maddesiyle 1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78. maddesine yapılan ek düzenlemede, il 

özel idarelerinin görevli olduğu mahalli ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırının Bakanlar Kurulu tarafından tespit 

edileceğine ilişkin hükmü, yasama yetkisinin devredilemezliği ve idari vesayet yetkisini aşan hiyerarşi benzeri bir yetki 

olması itibariyle yerel yönetimlerin özerkliği ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir.  

                                                 
7    AYM, E.1987/18, K.1988/23, T. 22.06.1988. 
8    AYM, E. 2005/32, K. 2007/3, T. 18.01.2007. 
9    AYM, E. 1990/1, K. 1990/21, T. 17.07.1990. 
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Yüksek Mahkemeye göre;  

“Yerel yönetimlerin kuruluş esasları, karar organlarının oluşumu, görev ve yetkilerinin belirlenmesi, merkezî 

yönetimle bağ ve ilgileri, bunlar üzerinde uygulanacak idarî vesayet yetkisi, yasal bir düzenlemeyi 
gerektirmekte ve ‘yasallık’ vazgeçilmez bir koşul olmaktadır. Anayasa’nın 123. ve 127. maddeleri bu koşulu 

açık-seçik vurgulamaktadır. O halde: İl Özel İdaresi Kanunu (İUVKM.)’nun 78. maddesine, 3360 sayılı 

Yasanın 2. maddesiyle eklenen 13. bendin ikinci tümcesiyle ‘İl Özel İdarelerinin görevli olduğu mahallî ve 

müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı...’nın saptanması yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmesi, yasallık 

ilkesi ile çatışmaktadır. Burada Bakanlar Kurulu kararı, yasa yerini almaktadır”. 

Yüksek Mahkemeye göre;  

“Bakanlar Kurulu’na bu yetkinin yasayla verilmiş olması da, Anayasa açısından yasal düzenleme koşulunun 

yerine getirildiği biçiminde yorumlanamaz.’ Öyle ki yasallık ilkesi uyarınca, yerel yönetimlerin görevlerinin 

yasada sayılarak belirtilmesi gerekmektedir”. 

Anayasa Mahkemesi merkezi yönetimle yerel yönetimler arası temel yetki ve sorumluluklarının sınırını belirleme 

konusunda yetkinin yasama organında olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği tespitini yapmasına karşın, Danıştay, 

yasama organının bu konuda sınırsız takdir yetkisine sahip olmadığı ve bu takdirin anayasal kurallar ile sınırlı olduğu 

tespitini yapmıştır
10. 

Gerek 1982 Anayasasının 127. Maddesinin ikinci fıkrası, gerekse Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartı 4. maddesinin 1. 

Fıkrasına ve hatta yukarıda arz edilen Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen Belediye ve İl Özel idarelerini şekillendiren 

ilgili kanunlarda da mahalli müşterek hizmet veya ortak ihtiyaç tanıma yer verilmemiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu 

“belde sınırları içinde yaşayan vatandaşların mahalli müşterek ihtiyaçlarının belediyeler tarafından karşılanacağını” hüküm 

altına almış, ancak hangi hizmetin yerel hangi hizmetin ülkesel olduğunun tespitinin kim tarafından ve nasıl belirleneceğine 

dair bir düzenleme yapmamıştır. 

4.2. Mahalli Müşterek Hizmetin Hukuki Sınırları 

Mahalli müşterek hizmet kavramının sınırlarının tespiti yapılırken ilk olarak “mahalli müşterek ihtiyacın, aynı yörede 

yaşayan insanların birlikte yaşamaktan doğan fiili durumların yarattığı ihtiyaç” olduğu dikkate alınmalıdır. Bu tespiti 
Yüksek Mahkeme şöyle açıklamıştır. “mahalli müşterek ihtiyaç herhangi bir yerel yönetim biriminin sınırları içinde 

yasayan kişi, aile, zümre ya da sınıfın özel çıkarlarını değil, aynı yörede birlikte yaşamaktan doğan eylemli durumların 

yarattığı, yoğunlaştırdığı ve güncelleştirdiği, özünde yerel ve kamusal hizmet karakterinin ağır bastığı ortak beklentileri
11

” 

ifade etmektedir”. 

Birlikte yaşamaktan doğan ortak mahalli ihtiyaca dayalı görevlerin nasıl ayrıştırılacağı ise doktrinde şöyle açıklanmıştır. 

“Anayasanın 5. Maddesinde belirlenen ve Devlete genel olarak yüklenen görevler ile bu genel görevlerin somutlaştırılması 

niteliğinde olan ve Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan ikinci Kısmının Üçüncü 

Bölümünde öngörülen görevlerin esas itibariyle Merkezi idare tarafından yerine getirilmelidir. Buna karşılık bu görevlerin 

aynı yörede yaşayanların salt o yörede yaşamaktan kaynaklanan ortak beklentilerinin karşılanmasına yönelik olan ögeleri 

somut bir biçimde ayrılarak yerel yönetimlere görev olarak verilebilmelidir” (Günday, 2005:174). 

İkinci sınır; yerelde kamu yararı amacıyla gerçekleştirilen her faaliyetin mahalli müşterek hizmet kapsamında olmayacağı, 

mahalli müşterek bir ihtiyacı karşılamıyorsa kamu yararı olsa bile yerel yönetimce gerçekleştirilemeyeceğidir. Öyle ki 

genel kamu yararını takip etmek ile mahalli müşterek ihtiyacı karşılamak aynı nitelikte değildir. Yerel yönetimler sadece 

mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayacak hizmet üretebilirler. Mahalli idarelerin izlediği kamu yararının mahalli müşterek 

ihtiyaçlara bağlı olması zorunludur. Bu çerçevede Yüksek Mahkeme büyükşehir belediyesinin giderleri arasında, “Kamu 
yararı görülen konularda yurt içi ve yurt dışı kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak 

hizmetler ve diğer proje giderlerini de sayan yasa hükmünü”, kamu yararına olan faaliyetlerin, mahalli müşterek 

ihtiyaçların karşılanması ile herhangi bir bağının kurulmamış olması
12 gerekçesiyle iptal edilmiştir (Karahallıoğlu, 

2013:71)”. 

Benzeri şekilde Anayasa Mahkemesi, Belediye Kanunu ile belediyelere “okul öncesi eğitim kurumu açma” yetkisi veren 

kuralı mahalli nitelikte bir ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. 

Yüksek Mahkemeye göre; 

“Anayasanın 127. maddesinin birinci fıkrasındaki ‘mahalli müşterek ihtiyaç’ ölçütü, yerel yönetimlerin 

görev ve yetkilerinin sınırını çizmektedir. Yasa koyucu, yerel yönetimlerin görevlerine ilişkin bir düzenleme 

yaparken, bu ölçütü gözetecektir…Mahalli müşterek ihtiyaç, herhangi bir yerel yönetim biriminin sınırları 

içinde yaşayan kişi, aile, zümre ya da sınıfın özel çıkarlarını değil, aynı yörede birlikte yaşamaktan doğan 

eylemli durumların yarattığı, yoğunlaştırdığı ve sürekli güncelleştirdiği, özünde etkinlik, ölçek ve sağladığı 

yarar bakımından yerel sınırları aşmayan, bölünebilir ve rekabet konusu olabilen yerel ve kamusal hizmet 

                                                 
10  Danıştay 10. D., E.1996/5391, K.1998/6116, 05.11.1998. 
11  AYM, E.1987/18, K.1988/23, T. 22.06.1988. 
12  AYM, E.2004/79, K.2007/6, T. 25.01.2007. 
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karakterinin ağır bastığı ortak beklentileri ifade etmektedir…Okul öncesi eğitim, 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanununun 19. ve 20. maddelerine göre mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların ulusal 

öğretime hazırlanmasını sağlayıcı bir eğitimdir…Milli eğitim, program ve yöntem itibariyle ulusal nitelikte 

olduğundan, mahalli müşterek nitelikte bir ihtiyaç olarak görülemez…Açıklanan nedenlerle kural 
Anayasanın 127. maddesine aykırıdır, iptali gerekir

13
.” 

Ancak Anayasa Mahkemesi aynı yıl il özel idarelerine milli eğitim kamu hizmetine ilişkin görevler verilmesine ilişkin 

kararında yeni bir yorum geliştirmiş ulusal (genel) kamu hizmetinin yerel yönetim coğrafyasında görülmesini mahalli 

müşterek ihtiyaç olarak niteleyerek eski tanımını terk etmiştir. Yüksek Mahkeme bir hizmetin mahalli müşterek nitelikte 

olarak nitelenmiş olmasını mahalli idarelere görev olarak verilebilmesi için yeterli saymıştır. Bu kararla mahalli müşterek 

ihtiyacın, yasa koyucuyu da bağlayan anayasal bir nitelemesi bulunmadığı, yasal adlandırmanın yeterli olduğu kabul 

edilmektedir (Karahallıoğlu, 2013:73). 

 Anayasa Mahkemesine göre; 

“Yasa koyucu, Anayasal ilkeler çerçevesinde kendi takdiri ile mahalli müşterek ihtiyaç olarak nitelediği bir 

hizmetin görülmesini yerel yönetimlere verebilir. Yasa koyucunun koyduğu yasada, yerel yönetime yüklediği 

görevin mahalli müşterek niteliğini vurgulamış olması yeterlidir. Genel bir kamu hizmetinin mahalli 

müşterek ihtiyaç niteliği taşıyan bölümü, Anayasa'da yerel yönetimlerin görev alanı olarak belirlenen 

coğrafyayla sınırlıdır. Bu nedenle iptali istenilen maddede sayılan her bir kamu hizmeti bakımından mahalli 
müşterek nitelikte olanların tek tek sayılmasında Anayasal bir zorunluluk bulunmamaktadır

14
.” 

Anayasa Mahkemesinin bu görüş değişikliği doktrinde eleştirilmiştir. Bu kararla Yüksek Mahkeme Anayasada açıkça 

devlete yüklenen görevlerin, ulusal çapta, etki ve sonuçları itibariyle bölünebilir olmayan ve il sınırlarını aşan hizmetler 

gerektirdiğinde bile mahalli idarelere verileceğine hükmetmiştir. Oysa aynı yıl Belediye Kanununa ilişkin olarak aynı yıl 

verdiği kararda yasa koyucunun nitelemesi yeterli görülmeyerek belediyeye verilen okul öncesi eğitim kurumu açma 

görevinin niteliği değerlendirilmiş, ulusal nitelikte ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. Kararda “genel bir kamu hizmetinin 

mahalli müşterek ihtiyaç niteliği taşıyan bölümü” kabulü, milli eğitim hizmetine ilişkin olarak yapılmıştır. Karardaki 

yoruma göre, milli eğitim hizmetinin mahalli müşterek ihtiyaç niteliği taşıyan bölümü yerel yönetimlerin görev alanına 

girebilecektir. Anayasa Mahkemesi, iptali istenilen kuraldakilere ekler de yaparak bunları eğitim binaları için “arsa temini, 

binalarının yapım, bakım ve onarımı dışında, bahçe düzenlemesi, bahçeye ihata duvarı eklenmesi, spor alanları yapılması 

gibi diğer ihtiyaçları” biçiminde saptamıştır. Bu durumda aynı hukuksal/mantıksal çıkarımı, adalet hizmetleri, sağlık, 

güvenlik, yollar vb. için yapmak da mümkündür. Sanal (digital) ortamda gerçekleştirilen hizmetler dışında tüm hizmetler 

belli bir mekanda gerçekleşir, bu durumda mahalde (mekanda) gerçekleşen faaliyetler mahalli müşterek ihtiyaç olarak 
nitelendirilebilir. Genel kamu hizmetlerinin sunmakla görevli olan genel (merkezi) idarenin hizmetleri coğrafi örgütlenmesi 

ile yerel yönetimlerin coğrafyaları elbette kesişir. Genel kamu hizmetlerinin kullanıcıları da elbette aynı zamanda yerel 

yönetim birimlerinde yaşayan kişilerdir. Bu iki özelliğin bir araya gelmesi genel idarenin karşıladığı ihtiyacı mahalli 

müşterek ihtiyaca çevirmez. Milli Eğitim Bakanlığının okullarının tamamı yerel yönetim birimlerinin sınırları içindedir. 

Hizmet kullanıcıları da yerel yönetim birimlerinin sakinleridir. Bu durumda milli eğitimin yerel yönetim biriminde 

örgütleniyor ve bu hizmetten yerel yönetim biriminde yararlanılıyor olması onu mahalli müşterek ihtiyaç yapmaz  
(Karahallıoğlu, 2013:75). 

Üçüncü sınır ise; mahalli müşterek hizmet kavramı yer ve konu bakımından yerellik niteliği ile sınırlıdır. Mahalli müşterek 

ihtiyaçları karşılayacak kamu hizmetlerinin yerinden yönetim ilkesiyle örgütleniyor olmasının yarattığı kamu 

tüzelkişiliğine bu sınırlılık niteliğini verir (Karahallıoğlu, 2013:71). Anayasa Mahkemesi 2007 yılında verdiği bir 

kararında
15 “Anayasa'nın 127. maddesinde, yerel yönetimlerin çalışacakları alan belli bir coğrafya ile görecekleri 

hizmetler de mahalli müşterek ihtiyaçlarla sınırlandırıldığı” tespitini yapmıştır. Danıştay da bu çerçevede Diyarbakır İl 

Genel Meclisinin “Avrupa Birliği Müktesebatını İzleme Komisyonu” kurması kararı hukuka aykırı bulunarak iptal 

edilmiştir.  

“… İhtisas komisyonu kurma konusunda yetkili olan il genel meclisinin; ancak, il özel idaresine kanunla 

verilen görev ve yetki kapsamında ihtisas komisyonu kurabileceği; bu belirlemeler dışında, il genel 

meclisince görev ve yetkileri içinde bulunmayan konularda ihtisas komisyonları kurulmasının mümkün 

olmadığı … il özel idarelerinin dış politikalarla ilgili olarak yetkilendirilmediği ve görevlendirilmediği 

açıktır
16. 

Mahalli müşterek hizmet kavramını şekillendiren son sınır ise mahalli müşterek ihtiyaç olarak tanımlanan alanın bir 

özerklik çekirdeği olduğudur. Anayasa Mahkemesi kararları ile şekillenen bu ilke mahalli idareler açısından merkezi 

idarenin giremeyeceği bir mahalli müşterek ihtiyaç alanı (özerklik çekirdeği) bulunduğunu fikrinden hareket etmektedir. 

Buna göre bir hizmetin hem mahalli müşterek ihtiyaç olma özelliği hem de ülke çapında (ulusal) ihtiyaç olma özelliği 

                                                 
13  AYM, E.2005/95, K. 2007/5, T. 24.01.2007. 
14  AYM, E. 2005/32, K.2007/3, T. 18.01.2007. 
15  AYM, E. 2005/32, K.2007/3, T. 18.01.2007. 
16  D.8D, E. 2008/1180, K. 2008/5500, T. 26.09.2008. 
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taşıyabildiği durumlarda merkezi idare, mahalli idarelerle birlikte görev üstlebilir, ancak bu durumlarda da mahalli idarenin 
merkezi idarenin müdahale edemeyeceği bir çekirdek hizmet bulunmaktadır.  

Bu çerçevede Yüksek Mahkeme 3194 sayılı İmar Kanununun 9’uncu maddesine 3394 sayılı Kanunla eklenen “gerekli 

görülen hallerde imar plânı hususunda belediyelere verilen bütün yetkilerin, Başbakanın onayı ile geçici olarak Bayındırlık 

ve İskân Bakanına verilebileceği, bu durumda Bakan’ın planları ada ve parsel bazına kadar re’sen yapmaya yetkili olduğu, 

belediyelerin bu şekilde onanan plân ve değişikliklerine uymak zorunda olduğuna” dair hükmü yerel yönetimlerin 

fonksiyonel özerkliğinin çekirdek alanına müdahale görerek iptal etmiştir.  

“İtiraz konusu kural … yerel yönetimlerin yasa ile kendilerine verilen plânlama yetkilerini yerel 

gereksinimlere göre kullanmalarını olanaksız duruma getirmektedir. Yasada yerel yönetimlere ait olan 

yetkilerin geçici olarak alınabileceği belirtilmekle birlikte bunun için bir sınırlama - getirilmediğinden bu 

yetkilerin merkezî yönetimce çok uzun süre kullanılması olanağını getirmektedir. Bu durum, yerel 

yönetimlerin özerkliğine idarî vesayet yetkisinin kullanılması dışında bir müdahale olanağı tanımayan 

Anayasa’nın 127. maddesi ile bağdaşmamaktadır. İtiraz konusu düzenlemede bir idarî vesayet ilişkisinin 

varlığından değil, merkezî yönetimin yerel yönetimlerin plânlama yetkilerine … sınırı belirsiz biçimde 

gelişigüzel el atmasından söz edilebilir. / Yerel plânların ülke ve bölge düzeyindeki plânlarla, çevresel ve 

varsa metropoliten alan planlamalarıyla uyum içinde olması gerekir. Bu nedenle imar plânlamasının 

mutlaka ve yalnızca yerel bir gereksinim olarak nitelendirilmesi zordur. İmar plânlarının bu çok yönlü 

durumu nedeniyle Yasa koyucu, yetkileri merkezî yönetim ile yerel yönetim arasında paylaştırmıştır. Merkezî 

yönetime bırakılan yetkilerin kamu yararı ve ülke geneli ile ilgileri nedeniyle sayılan özellikleri taşıyan somut 

yerlerle sınırlı makro düzeyde yetkiler olduğu görülmektedir. … Buna göre yerel ortak gereksinimleri 

karşılamakla görevli yerel yönetimleri, yerel imar plânlarının, yapılmasında parsel düzeyine kadar ‘... 

gerekli görülen hallerde ...’ gibi takdire göre bir uygulamaya yol açan soyut bir anlatımla, karar süreci 

dışında bırakan itiraz konusu kuralı, genel ve makro düzeydeki imar plânlaması işinin bir bölümünü re’sen 

merkezî yönetime bırakan düzenlemelerin kapsamı içinde düşünmek de olanaksızdır
17

.” 

4.3. Merkezi İdarenin Mahalli Müşterek Hizmet Alanına Müdahalesi 

Merkezi idare gerekli gördüğü durumlarda mahalli müşterek kamu hizmetlerine ilişkin yerel yönetimlere ait görev ve 

yetkileri hizmetsel yerinden yönetim kuruluşlarına devredebilmekte ve gerektiğinde resen bu hizmetleri üstlenebilmektedir. 
Merkezi idarenin bu müdahalesinin ana nedeni pozitif hukuk düzenlemeleri karşısında hangi işlerin yerel hangi işlerin ise 

ulusal olduğunun tespit edilebilmesinde yaşanan güçlüktür. Nitekim tüm kamusal hizmetler bir boyutuyla yerel nitelik 

taşımakta iken diğer bir boyutuyla ise ulusal nitelik taşımaktadır. Bu açıdan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı kamu 
sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılmasını ilke olarak 

benimsemesine rağmen sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi 

gerekleri göz önünde bulundurulması gerektiğini ilke olarak belirlemiştir (md. 4/3). Buradan hareketle AYYÖŞ’na göre 

yerel yönetimlere bırakılması gereken bazı konularda görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz 

önüne alınarak merkezi idarenin görev üstlenmesini yerel özerklik ilkesine aykırı değildir.  

Ülkemizde de konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları incelendiğinde; kamusal hizmetin ülke tümlüğü içinde yeri, 

idarenin bütünlüğü ilkesi, idari vesayet yetkisi, mahalli idarelerin yeterli mali olanak ve teknik kadrolarının bulunmaması, 

bir bölgeyi ilgilendiren büyük ve çok yararlı bir projenin gerçekleştirilmesinde uygulama birliğini sağlamak, bölgesel 

kalkınmayı gerçekleştirmek, altyapıyı tamamlamak, etkinlik, ölçek ve sağladığı yarar bakımından yerel sınırları aşar 

nitelikteki işlerin söz konusu olması gibi nedenlerle ve yerel yönetimlere borç ve yükümlülük getirmemek koşuluyla 

merkezi idarenin mahalli müşterek hizmet üretiminde mahalli idarenin yerini alması veya onunla birlikte görev üstlenmesi 

anayasaya uygun sayıldığı görülmektedir.  

Anayasa Mahkemesinin imar yetkisinin münhasıran mahalli müşterek bir ihtiyaç olmadığına dair verdiği kararlar bunun en 
temel örneklerini oluşturur.  2985 sayılı Toplu Konut Kanunun 4’üncü maddesinde değişiklik yapılarak gecekondu 
dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan 
sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar 

planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye toplu konut idaresinin yetkili kılınması hükmüne dair açılan davada 

Anayasa Mahkemesi verdiği karar bu konudaki emsal kararlardan biridir. Yüksek Mahkeme’ye göre; 

“İmar planlarının düzenlenmesinde yerel ortak gereksinimlerin göz önünde tutulacağı, ancak gecekondu 

dönüşüm projesi ve toplu konut uygulamaları yerel ihtiyaç olmanın yanı sıra ülke düzeyinde çözümlenmesi 

gereken bir sorundur. Yerel yönetimler kendi olanakları ile bu sorunu çözemediklerinden çoğu kez devletin 

yardım ve desteğini istemektedirler. Anayasa, kişinin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamayı 

Devletin temel amaç ve görevleri arasında saymıştır. Nitekim Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 

Ödevler Bölümünün Konut Hakkı ile ilgili 57. maddesinde Devlete, şehirlerin özellikleri ve şartlarını gözeten 

bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alma ve toplu konut teşebbüslerini 

destekleme görevi verilmiştir. Toplu Konut İdaresi, ülkenin konut sorununu çözmek için kurulmuştur. 

Gecekondu dönüşüm projesi de konut sorununu çözmeye yöneliktir. Birçok belediyenin planlama dairesi ve 

                                                 
17  AYM, E.1990/38, K.1991/32, 26.9.1991. 
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elemanı olmadığı gibi yerel planı ihale ile yaptıracak maddi gücünün de bulunmadığı bir gerçektir. Ülkenin 

konut sorununu çözmek üzere kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na, gecekondu dönüşüm projesi 

uygulanacak alanlarla, toplu konut alanlarında çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde imar planı 

yapma yetkisinin verilmesi sosyal devlet olmanın gereğidir. Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na 

verilen imar planı yapma yetkisi yerel yönetimleri tamamen devreden çıkarıp dışlamamaktadır. Yasa, 

belediye meclislerine veya valiliklere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yapılan/yaptırılan imar planlarını 

üç ay içerisinde aynen ya da değiştirerek onaylama yetkisini vermektedir. Üç aylık sürenin ise yerel 

yönetimlerin planı incelemeleri ve ilgili kuruluş ve tarafların görüşlerinin de alınmasına yönelik olduğu 

anlaşılmaktadır. Öte yandan hak ve menfaatleri ihlâl edilen gerçek ve tüzelkişilerin yargı mercilerine 

başvurmalarını engelleyen bir hüküm de bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle, 2985 sayılı Yasa’nın 4. 

maddesinin birinci fıkrası Anayasa’nın 127. maddesine aykırı değildir
18

”. 

Benzeri şekilde Yüksek Mahkeme; “belli bir taşınmaz mal için her ölçekteki imar planı ve ruhsat yetkisinin bakanlığa 

verilmesine,  kesinleşen planların ilgili belediyelere tebliğ edilmesine ve bu planların uygulanmasının zorunlu olduğuna 

dair” yasal düzenlemenin iptali amacıyla açılan davada, imar yetkisinin münhasıran mahalli müşterek bir ihtiyaç 

olmadığına karar vermiştir.  

“Yerel imar planlarının ülke ve bölge düzeyindeki planlarla, çevresi ve varsa metropoliten alan 

planlamalarıyla uyum içinde olması gerekir. Bu nedenle imar planlamasının mutlaka ve yalnızca yerel bir 

gereksinim olarak nitelendirilmesi zordur. İmar planlarının bu çok yönlü durumu nedeniyle İmar Kanunu ile 
imara ilişkin yetkiler merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında paylaştırılmıştır…Yerel imar planlarının 

düzenlenmesinde yerel ortak gereksinimlerin göz ardı edilemeyeceği kuşkusuzdur. Ancak bundan hareketle, 

imar planlarının münhasıran belediyelere ait bir yetki olduğu, merkezi yönetim birimlerine bu yetkilerin 

verilemeyeceği sonucuna varılamaz…Anayasa'ya aykırılık bulunmamaktadır
19

”. 

Oysa Anayasa Mahkemesi 1991 yılında vermiş olduğu bir kararında
20 “gerekli görülen hallerde 3030 sayılı Kanun 

kapsamında Büyükşehir belediyeleri dahil imar plânı hususunda belediyelere verilen bütün yetkilerin, Başbakanın onayı ile 

geçici olarak Bayındırlık ve İskân Bakanına verilebileceği” hükmünü yerel yönetimlerin özerkliğine idarî vesayet 

yetkisinin kullanılması dışında bir müdahale olanağı tanımayan Anayasa’nın 127. maddesi ile bağdaşmadığı ve bu 

düzenlemede ile merkezî yönetimin yerel yönetimlerin plânlama yetkilerine … sınırı belirsiz biçimde gelişigüzel el 

atmasından söz edildiği gerekçesiyle iptal etmişti. 

Anayasa Mahkemesi yerleşik kararlarına paralel olarak özelleştirme kapsamında yer alan taşınmaz mallar için imar planları 

yapma yetkisinin bir kamu kurumu olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmesini anayasaya uygun bulmuş ve yerel 

yönetimlerin fonksiyonel özerkliğine aykırı bulmamıştır.  

“… kent imar planlarının etkinlik, ölçek ve sağladığı yarar bakımından yerel sınırları aşar nitelikte olduğu 

açıktır…Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca kullanılacak yetki, özelleştirme programına alınmış bulunan 

kurumlara ait arsa ve arazilerin imar planlarıyla sınırlıdır. Çevre imar bütünlüğünün herhalde korunacak 

olması kullanılacak imar yetkisinin sınırlı bir çerçevede geçerli olacağını göstermektedir…Anayasal sınırlar 
içinde kalınmak koşuluyla yasa koyucu kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerini genişletebilir ve 

daraltabilir, kurumlar arasında yetki aktarımı yapabilir. / İptali istenen kuralda öngörülen, özelleştirme 

programına alınmış bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait arsa ve arazilerin birden fazla imara yetkili 

kurumun yetki kapsamına girmesi durumunda, bu kurumların görüşlerine başvurulması, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması ve çevre imar bütünlüğünün bozulmaması gerekleri gözetildiğinde, 

imar planlarının yapılması ve değiştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınması 

keyfi uygulamalara yol açacak nitelikte görülmemiştir
21

”. 

Anayasa Mahkemesi imar planları dışında bir kamusal hizmetin ülke tümlüğü içindeki yerini dikkate alarak mahalli 
müşterek nitelik taşısa bile merkezi idare tarafından yerine getirilebileceğine karar vermiştir. Kıyının korunması ve 

düzenlenmesi bu konudaki önemli örneklerden birini oluşturmaktadır. Yüksek Mahkemeye göre kıyının korunması ve 
düzenlenmesi yalnızca mahalli müşterek ihtiyaç değildir. Bu açıdan kıyıların doldurulması, kenar çizgisinin saptanması, 

kıyı ve sahil şeridinde, doldurulacak alanlarda plan ve ruhsat yetkisine ilişkin olarak merkezi idare (devlet) birimlerine 

yetki veren düzenleme, kıyı kamu malının anayasal özelliği ve karşılanan ihtiyacın ülkesel niteliği esas alınarak anayasaya 

aykırı bulunmamıştır.  

“…Devletin hüküm ve tasarrufu altına bırakılan kamusal malların korunmasında, devletin merkezi 

örgütünde yer alan uzman ve yetkili kuruluşlarının görevlendirilmesi, kıyı rejiminin bir gereğidir. Yasa 

koyucu, anayasal rejimi kurarken, bu kamu malına özgü, devletin, merkezi ve yerel kuruluşlarının görev 

                                                 
18  AYM, E. 2010/41, K. 2012/19, T.  09.02.2012. 
19  AYM, E. 2008/39, K. 2008/134,  T. 22.07.2008. 
20  AYM, E.1990/38, K.1991/32, T. 26.09.1991. 
21  AYM, E. 2005/98, K. 2006/3, T. 05.01.2006. 
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alanını belirlemiş, Anayasa’nın 43. maddesinin gereğini yerine getirmiştir. Soruna, salt, yerel gereksinim 
açısından yaklaşılmamış aynı zamanda, kıyının ülke tümlüğü içindeki yeri gözetilmiştir

22
”. 

Danıştay, mahalli müşterek ihtiyacı karşılayan bir hizmetin merkezi idareye devredilmesinde devrin etkinlik sağlamayı 

amaçladığı ve genel kamusal etki yarattığı sürece hukuka uygun olduğunu kabul etmiştir. Danıştay “Belde sakinlerinin 

yerel mahiyetteki ortak ihtiyaçlarından en önemlilerinden biri olan gıda konusundaki yerel yönetimlerin yetkilerinin, 

Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Anlaşmasına aykırı olarak belediyelerin elinden 

alındığı iddiaları” ile ilgili açılan iptal davasında belli kamusal hizmetlerin hem yerel hem de ulusal nitelik taşıdığı tespitini 
yapmıştır. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin 

Denetlenmesi ve Ruhsatlandırılmasına İlişkin Genelgesi’ne ilişkin yargılamada genelgenin dayanağı olan KHK kuralının 

Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemi reddedilmiştir.  

“Yerel yönetimlere tanınan gıda denetim yetkisinin genel sağlığı ilgilendirmesi bakımından merkezi yönetime 

aktarılmasını öngören yasal düzenleme anayasanın yerel yönetimlerin özerkliği ilkesine aykırı değildir. 

…Gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretimi işlenmesi, depolanması ile ilgili esasların belirlenmesi 

ve denetiminin yapılması bir idari kolluk görevidir. Bu davada uyuşmazlığın çözümü için, kamu düzeninin bir 

unsuru olarak sağlık alanında "önleyici" önlemleri alacak olan yetkili organın belirlenmesinde yasa 
koyucunun takdirini sınırlayan Anayasal kuralların bulunup bulunmadığının saptanması gerekmektedir. 

Anayasanın 127. maddesinde yerel yönetimlerin (bu kapsamda belediyelerin belediye halkının) mahalli 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzel kişileri olduğu belirtilmiş, ikinci fıkrasında da yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin 

yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasayla düzenleneceği öngörülmüştür. Anayasal düzenleme 
karşısında, gerek kamu hizmetlerinin gerekse kolluk faaliyetlerinin merkezi idare veyahut yerel yönetim 

idareleri tarafından mı yürütülmesi gerektiği konusunda yasa koyucunun sahip olduğu takdirin anayasal 

kurallarla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle hangi hizmetin, hangi kolluk faaliyetinin 

yerel ve ulusal nitelikte olduğu ...Hiç duraksamada bulunmadan söylenebilir ki kolluk hizmetleri, özellikle 

sağlıkla ilgili olarak, hem ulusal hem de yerel düzeyde yürütülmekte olduğundan yasa koyucunun takdirine 
bağlı olarak, bazı konularda merkezi idare bazı konularda da yerel yönetim organları yetkili kılınmaktadır. 

Nitekim 560 sayılı KHK ile gıda maddeleri üretiminin ülke çapındaki etkisi göz önüne alınarak bu maddeleri 

üreten işyerlerine teknik ve hijyenik koşulları dikkate alarak çalışma izni verilmesi yetkisi Sağlık 

Bakanlığı'na tanınmış, gıda maddeleri satış yerleri ile ilgili olarak ise bu işletmelerin yerel düzeyde 

faaliyetlerini sürdürmeleri, faaliyet alanlarının belediye sınırları içinde olması gözönüne alınarak 

denetimlerinin Belediyeler ile işbirliği içinde yapılacağı KHK'nin 10. maddesinde öngörülmüştür…
23

” 

 

SONUÇ 

Yerel yönetim organlarının sorumlu oldukları sınırlar içerisinde yerel topluluğu ilgilendiren tüm mahalli müşterek kamusal 

hizmetlerden sorumlu ve yetkili olmaları yerel yönetimlerin özerkliğinin en önemli ilkelerinden biridir. Yerel yönetimlerin 

fonksiyonel özerkliği olarak tanımlanan bu ilke merkezi yönetim ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımını 

şekillendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır.  

Ülkemizde yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliği ilkesi 1982 Anayasasının 127. maddesinde “mahalli müşterek 

ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından yerine getirileceği” belirtmek suretiyle yerini bulmuştur. Böylece ortaya çıkan 

toplumsal ihtiyacın mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olması durumunda yer bakımından yerel yönetimler tarafından 

yerine getirileceği, toplumsal ihtiyacın ulusal nitelikte olması halinde ise merkezi idare ya da hizmet bakımından yerinden 

yönetimler tarafından üstlenileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle merkezi idare tarafından yerine getirilmesi gereken bir 
görevin yerel yönetimlere ya da yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi gereken bir görevin merkezi idareye 

verilmesi durumunda, Anayasaya aykırılık teşkil edeceği açıktır. 

Buna karşın gerek Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartı gerekse 1982 Anayasasında mahalli müşterek hizmet veya ortak 

ihtiyaç tanıma yer verilmemiştir. 1982 Anayasasının 127. Maddesinin ikinci fıkrasında yerel yönetimlerin kuruluş görev ve 

yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla belirleneceği ilkesi getirilmiş ama buna karşın Belediye ve İl 

Özel idarelerini şekillendiren ilgili kanunlarda da mahalli müşterek ihtiyaç tanımı yapılmamıştır. Kanaatimizce mahalli 

müşterek hizmet tanımına ilişkin doktrinde “Anayasanın 5. Maddesinde belirlenen ve Devlete genel olarak yüklenen 
görevler ile bu genel görevlerin somutlaştırılması niteliğinde olan ve Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

başlığını taşıyan ikinci Kısmının Üçüncü Bölümünde öngörülen görevlerin esas itibariyle Merkezi idare tarafından yerine 

getirileceği, buna karşılık bu görevlerin aynı yörede yaşayanların salt o yörede yaşamaktan kaynaklanan ortak 

beklentilerinin karşılanmasına yönelik olan ögeleri somut bir biçimde ayrılarak yerel yönetimlere görev olarak 

verilebileceği (Günday, 2005:174)” şeklinde belirlenen sınır en somut kriteri oluşturmaktadır.  

                                                 
22  AYM, E.1990/23, K.1991/29, T. 18.9.1991. 
23  D.10D., E. 1996/5391, K. 1998/6116, T. 25.11.1998. 
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Türk hukuk sisteminde merkezi idare ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımını şekillendiren yerel yönetimlerin 

fonksiyonel özerkliği ilkesi ilk olarak 1921 Anayasası ile tanımlanmış ve yerel yönetimlere “genel yetki” ilkesi verilmiştir. 

Ancak daha sonraki anayasalarımızda yerel yönetimlerin fonksiyonel özerkliğine ilişkin bir ilkeye yer verilmemiş ve 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arası görev ve yetki paylaşımı daha ziyade yasalara bırakılmıştır. Yasa koyucu ise 
2005 yılında gerçekleştirilen yerel yönetimler reformuna kadar tercihini “genel yetki” verme yerine görev ve yetkilerinin 

“sayma” usulüyle belirlenerek sınırlandırılması yönünde kullanmıştır. 2005 sonrası ise yerel yönetimleri güçlendiren yasal 
düzenlemeler ile yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliklerinin arttırılması ve yerel yönetimlerin üzerindeki vesayet 

denetiminin azaltılması yönünde ciddi adımlar atılmıştır. Bu adımlarla beraber, merkezi idare karşısında yerel yönetimlere 

de görev ve yetki paylaşımında “genel yetki” ilkesine geçiş denemeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak yerel yönetimlere 

kamusal hizmetlerin yürütümünde merkezi idare karşısında genel yetki verilmesine gerek yasama organının gerekse yargı 

makamlarının sıcak bakmadıkları görülmüştür. Nitekim Anayasa Mahkemesine göre; yönetsel örgütlenmede, merkezi 

yönetim konu yönünden genel, yerel yönetimler ise özel görevlidir. Bunun sonucu olarak, yasalarda, merkezi yönetimin 

görevleri soyut ve genel, yerel yönetimlerin görevleri somut ve belirgin biçimde düzenlenmelidir (AYM. E.2005/95, 

K.2007/5).  

Bu açıdan bakıldığında ülkemizde yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle iş başına gelmesi ve idari ve mali 

özerkliklere sahip olması Anayasa ile güvence altına alınmasına karşın merkezi hükümetin çizdiği hukuksal sınırlar 

içindeki faaliyetlerini yürüttüğü görülmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimler sadece kanunlarla açıkça kendilerine 

verilmiş olan mahalli müşterek nitelikteki kamusal hizmetleri yerine getirebilmekte, merkezi idare gerekli gördüğü 

durumlarda yerel yönetimlere ait görev ve yetkileri hizmetsel yerinden yönetim kuruluşlarına devredebilmekte ve 

gerektiğinde resen bu hizmetleri üstlenebilmektedir. Anayasa Mahkemesi bu konuda açılan iptal davalarında “idari 
faaliyetin etkin biçimde yürütülmesi” prensibinden hareket etmiş ve yerel yönetimlere tanınan bir yetkinin ulusal güvenlik, 

genel sağlık ve kamu yararını ilgilendirmesi bakımından, merkezi yönetime aktarılmasını öngören yasal düzenlemelerin 

Anayasa'ya aykırı olduğu yolunda açılan davaları iptal için yeterli görmemiştir. Bu açıdan başta imar düzenlemeleri olmak 

üzere mahalli müşterek hizmet kapsamında yer alan bazı yetkilerinin merkezi idareye devredilmesinde hukuka aykırılık 

görülmemiştir. 
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ÖZET 

Parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan yönetim 

şekillerindendir. Dünya üzerinde kimi ülkelerde başkanlık sistemi, kimi ülkelerde de bu iki sistemin karışımı 

olan yarı başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Ülkelerin yönetim şekillerini belirlemede söz konusu ülkenin 

toplumsal yapısı ve coğrafi özellikleri etkili olmaktadır. Bazı ülkeler ülkenin düzenine veya(VE) yapısına 

uymadığı gerekçesiyle veya daha demokratik olacağı düşüncesiyle yönetim şeklini değiştirme yoluna 

gidebilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ise ülkemizde uygulanmaya başlanan bir yönetim 

sistemidir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hangi yönetim şeklinin uygulanacağı ülkemizin koşullarına, 

yapısına ve özelliklerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla bu sistemlerden hangisinin ülke için faydalı 

olacağı uzun zamandır tartışma konusu olmaktadır. Yönetim sistemleri, uygulandığı ülkelerde farklılıklar 

gösterebilmektedir. Yani her ülkede aynı şekilde gelişim göstermemektedir. Bu nedenle bir ülkenin yönetim 

şekli incelenirken o ülkenin tarihine, coğrafi yapısına, toplumsal ve kültürel yapılarına bakmak son derece 

önemlidir. Bu çalışmada İngiltere ve ABD örnekleri üzerinden  parlamenter sistem ve başkanlık sisteminin 
özellikleri irdelenmektedir. Burada tartışılan konu, hangi sistemin daha demokratik ve ülke yapısına uygun 

olduğudur. Gerçekten de bu önemli bir sorudur ve ülkelerin hangisini seçmeleri gerektiği noktasında 

tartışmalar sürmektedir. Dünya üzerinde parlamenter demokrasi, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi ile 

yönetilen ileri ve gelişmiş ülke örnekleri bulunmaktadır. Tüm bu noktalar dikkate alınarak yapılan 

değerlendirmelerle ülke için en uygun sisteme karar verilmelidir. Bu bildiride öncelikle mevcut yönetim 

sistemlerinin özellikleri, avantajları ve dezavantajları açıklanmakta, ardından Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet sistemi hakkında bilgiler verilmektedir. Öte yandan söz konusu sistemlerden hangisinin ülke için 

daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi. 

ABSTRACT 

Parliamentary system, presidency and semi-presidency systems are used as a common governance style or 
regime in worldwide. Mixed of these two governance system, semi-presidency system is also could 
implement in some countries. The social structure and geographical feature can effect the determination 
process of countries governance system or regime. For some countries because of not conforming  that 
country’s construction and the thought of being more Democratic, it may goes in the way to change the 

government or regime. Presidential system is one of the governance system that is considered to be 
implement in Turkey. As all of other countries, also in Turkey choosing governance system is according to 
the country’s feature, construction and conditions. Therefore, which one of these governance system is more 

beneficial for the country has been the subject of a lot of discussions for a long time. The governance system 
might show alteration according to the country which it’s applied. It means, the  progress is not same in every 

countries. For this reason, when a country’s governance system has examined, it’s history, geographical 

construction , social and cultural features are extremely important. Parliamentary system and presidency 
systems has been examined in USA and England governance system comparisons. The topic that is going to 
be discussed is, which one of these governance system is suitable for country’s construction to be more 

democratic. Indeed this is a very important question and it will make  an argument when it comes to choose a 
governance system for country. There are some example of  developed countries that have  governed with 
Parliamentary system, presidency and semi-presidency systems in the world. All of these points must given 
care and with all the evaluations, a suitable system must be chosen for the country. In this report firstly, 
present features of governance systems, advantages and disadvantages are explained and after that some 
informations have given about Turkish type presidency government system that is considered to be apply. On 
the other hand, it is examined that which one of these governance systems that has mentioned would be more 
helpful for country. 

Key Words: Presidential System, Semi-Presidential System, Parliamentary System, Presidency Government 
System. 
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1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze dünya üzerinde yönetsel alanda pek çok gelişme yaşanmış, yönetim şekilleri çağlara ve toplum 

yapılarına göre değişim göstermiştir. Her ülke kendisine uygun olan yönetim şeklini benimsemiş ve o doğrultuda hareket 

etmiştir. Yönetim şekli bir ülkenin işleyişini ve gelişimini etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

nedenle ülkenin gelişimi ve işleyişi açısından en uygun yönetim şeklini benimsemek önemlidir. Başkanlık sistemi ve 

parlamenter sistem önemli yönetim şekillerindendir. Parlamenter hükümet sistemi yasama ve yürütme kuvvetlerinin 
yumuşak bir şekilde birbirinden ayrılması sonucu oluşan hükümet sistemidir, kuvvetlerin işbirliği esastır. 

Başkanlık sistemi ise en basit tanımı ile devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükümet etme ve devleti yönetme 

esasına bağlı siyasi bir sistemdir. Bir parlamenter sistem, mutlak ve birleşmiş bir çoğunluğun desteği olmadığı için, 

kaçınılmaz olarak “ortaklık demokrasisi”  adı altında kurumsallaştırılan öğeleri içerecektir. Başkanlık rejimleri de ortaklık 
demokrasisi öğeleri içerebilir ve bu öğeler bazen yazılı olmayan anayasanın bir parçası olabilir (Linz, 2015:16). 

Her iki sistemde kendi içinde önemli işlevlere sahiptir ancak ikisi arasındaki farkları ortaya koyarak değerlendirmek daha 

iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Türkiye’de 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında uygulanmaya başlayan 

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sisteminin neler getireceği, yapılacak değişiklikler, demokrasi üzerindeki etkileri gibi pek çok 

konu, halkın bir kısmının zihninde soru işareti olarak kalmıştır. Bu nedenle bu çalışmada parlamenter demokrasi, yarı 

başkanlık, başkanlık sistemleri açıklanarak yeni bir sistem olan Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel 
özelliklerine değinilecektir. 

 

2. PARLAMENTER SİSTEM 

Parlamenter sistem 18. Yüzyıl’da İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Doğrudan uygulama olarak başlamış, doktrini daha sonra 

oluşturulmuştur. Bu sistem daha sonraki dönemlerde diğer Batı ülkelerinde de benimsenmeye başlanmıştır. Doğuş 

itibariyle parlamenter sistem liberal ve seçkinci temellere dayanmaktadır. Liberaldir, çünkü mutlak krallıkların yıkılması ve 

siyasi özgürlüklerin kabul edilmesine dayanır. Seçkincidir, çünkü ilk parlamentolarla temsil edilebilmek, belli miktarda 

servet sahibi olmayı gerektirir. Ancak parlamenter sistemin kuruluşunun, tüm ülkelerde aynı aşamada 

gerçekleştirilemeyeceği gibi, günümüzde de tek tip bir parlamentarizmden söz edilemez 
(https://www.paranomist.com/parlamenter-sisteminin-genel-tanimi-ve-olusum-bicimi.html).  

Parlamenter sistemlerde yürütme erki, yasama içinden seçilir ve parlamentoya karşı sorumludur. Bu açıdan yürütme ve 

yasama erkleri arasında bir güç kaynaşması vardır. Hükümetin göreve başlaması için parlamento tarafından güvenoyu 

alması gerekir. Yürütme işlevini devlet başkanı(Cumhurbaşkanı) ve başbakan ve Bakanlar Kurulu birlikte gerçekleştirir. 

Ancak başbakanın yetkileri devlet başkanına göre daha fazla ve kapsamlıdır. Başbakan hükümetin başkanıdır aynı zamanda 

da en fazla oy alan partinin lideridir. Devlet başkanı partiler üstü ve tarafsızdır, en önemli görevi devleti ulusal ve 

uluslararası düzeyde törensel makamlarda temsil etmektir (Musıl, 2013:190).  

Parlamenter sistemin avantajları şunlardır; 

 Parlamenter hükümet sistemi esnektir. Bu nedenle devlet başkanının güvenoyu alması gerekir, alamadığında görevi 

biter.  

 Parlamenter sistem kutuplaşmaya yol açmaz. Partiler birinci sırada yer almasa dahi, kabinede bazı bakanlıkları elde 

edebilmekte ve siyasi süreçteki etkinliğini devam ettirebilmektedir.  

 Devlet başkanı, uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol oynayabilir. Devlet başkanı aynı zamanda birlik ve 

beraberliğin sembolüdür.  

 Parlamenter sistemde yürütme organı yasama organının içinden çıktığı için tıkanıklıkların çözüm yolu vardır.  

Parlamenter sistemin dezavantajları şunlardır; 

 Yasama organı hükümete, hükümet parlamentoya üstünlük kurabilir.  

 Yürütme (cumhurbaşkanı ve başbakan), seçmenlere karşı doğrudan sorumlu değildir. Çünkü seçmenler sadece 

temsilcileri belirler.  

 Hükümet istikrarı yoktur. Devlet başkanı parlamentodan güvenoyu alamazsa feshedilebilir. 

 Parlamenter sistemlerde yürütmeye karşı etkin bir yasama denetimi yapılmamaktadır.  

Parlamenter sistemin avantajları ve dezavantajları bu şekilde sıralanabilir. Faydalı ve zararlı yönleri vardır, ancak ülkeden 

ülkeye başarılı olması veya olmaması değişebilir. Dünyada en çok tercih edilen yönetim sistemi parlamenter sistemdir.  
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Tablo 1. Parlamenter Sistemle Yönetilen Ülkeler 

Almanya Slovenya Moldova Kosova 

Arnavutluk Tonga Nepal Letonya 

Bahamalar Türkiye Papua Yeni Gine Lübnan 

Barbados Yeni Zelanda Saint Vincent ve Grenadinler Makedonya 

Birleşik Arap Emirlikleri Andora Singapur Marşal Adaları 

Bulgaristan Avustralya Solomon Adaları Monako 

Danimarka Bahreyn Trinidad ve Tobago Norveç 

Etiyopya Belçika Ürdün Saint Kitts ve Nevis 

Finlandiya Bosna Hersek Yunanistan Samoa 

Güney Afrika Butan Antigua ve Barbuda Slovakya 

Hollanda Dominika Avusturya Tayland 

İrlanda Fas Bangladeş Tuvalu 

İsveç Grenada Belize Vanuatu 

İzlanda Hırvatistan Botsvana  

Kamboçya Irak Çek Cumhuriyeti  

Kırgızistan İspanya Estonya  

Kuveyt İsviçre Fiji  

Lihtenştayn Jamaika Guyana  

Lüksemburg Kanada Hindistan  

Malezya Kiribati İngiltere  

Mauritius Lesoto İsrail  

Nauru Litvanya İtalya  

Pakistan Macaristan Japonya  

Saint Marino Malta Karadağ  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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3. BAŞKANLIK SİSTEMİ 

1970’li yıllarda İngiltere’nin sömürüsü altında olan ve giderek daha da güçlük çeken Amerika’daki 13 sömürge halkı 

istiklallerini ilan etmişlerdir. Bu 13 koloninin çoğu, İngiltere örneğine göre yönetiliyordu. Kralın yerini kralın atadığı çok 

yetkili bir vali, Lordlar Kamarası’nın yerini yine kralın atadığı bir meclis tutuyor, Avam kamarası örneğine uygun olarak da 

halkın seçtiği bir meclis bulunuyordu (Eroğul, 2006:67-68). Bu 13 sömürge, 1787 yılında yapılan anayasa ile federasyon 

devlet şekline geçmiş ve bu yasa başkanlık sistemini öngörmüştür. Başkanlık sistemi üzerine önce düşünülmüş, doktrin 

oluşturulmuş daha sonra uygulamaya koyulmuştur. Başkanlık sisteminde asıl kuvvet anayasanındır. Bu sistem, kuvvetler 
ayrılığı prensibini sert bir şekilde uygulayan, kuvvetleri birbirine kontrol ettirmekle beraber, icra organının üstünlüğünü 

sağlayan temsili bir hükümet biçimidir (Kuzu, 2017:20). 

Başkanlık sisteminde devlet başkanı ve parlamento halk tarafından ayrı seçimlerde seçilerek göreve gelir. Hükümetin 

başkanı devlet başkanıdır, belli bir partiye mensup ve yürütme yetkisini elinde bulunduran kişidir. Hükümet devlet 

başkanının seçtiği üyelerden oluşur ve bakanlar meclis dışından da atanabilir. Başkanlık sistemlerinde yasama ve yürütme 

arasında katı bir güçler ayrılığı vardır. Güçler ayrılığı ilkesine göre, yürütme ve yasamanın hem görev alanları hem 

çalışanları birbirinden bağımsızdır. Gücün bölünmesinin bir sonucu olarak politikaların oluşturulması sürecinde her ikisi 

arasında oluşan gerilim, birbirleri arasında kontrol ve denge sağlar. Bu kontrol ve denge, yasama ve yürütmenin güçlerini 

kötüye kullanmasına karşı bir engel oluşturarak vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasına da yardımcı olur 
(Musıl, 2013:190-191). 

Başkanlık sisteminin avantajları şunlardır; 

 Kuvvetler ayrılığı ilkesi nedeniyle her iki organda kontrollü bir şekilde hareket etmek zorundadır.  

 Denge ve denetim mekanizmaları vardır.  

 Kuvvetler ayrılığı sebebiyle yasama organı sadece kendi görev alanıyla ilgili konularda faaliyet yürütecek ve 

böylece yasama organı üyelerinin bakan olma beklentisi olmadığı için daha bağımsız hareket edeceklerdir.  

 İstikrarlı bir yönetim sağlar. 

 Etkin bir yönetim sağlar. Başkan doğrudan halk tarafından seçildiği için güçlü bir yürütme organına sahiptir.  

 Yürütmede tek kişi olduğu için güçlü bir yönetim sağlar. 

  Doğrudan halkoyuyla seçildiği için daha fazla demokrasi sağlar. Başkan halkın hesap soracağını bilir, bu nedenle 

önceden bilinebilirlik açısından başkanlık sistemi daha demokratiktir. Diğer bir neden ise, yasama ve yürütmenin 

birbirlerinin güvenine dayanmıyor olmasıdır.  

Başkanlık sisteminin dezavantajları şunlardır; 

 Kuvvetler ayrılığı, anayasal organlar arasındaki kriz ve tıkanıklıkların demokratik yolla çözülmesi ihtimali güçtür.  

 Çifte meşrutiyet sorunu vardır. Her iki organ birbirinin üstünde etkilidir. Bu nedenle biri diğerinin üstünde üstünlük 

kurmaya çalışacaktır.  

 Başkanın yetkileri hürriyet açısından tehlike oluşturur.  

 Katılık problemi vardır. Bu durum siyasal sürecin donmasına sebep olur.  

 Başkan kongre ile iyi geçinmezse sıkıntı oluşur. 

 Kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin ise her şeyi kaybettiği bir durum söz konusu olmaktadır. 

Başkanlık sisteminin avantajları ve dezavantajları da bu şekilde sıralanabilir. Sistemin uygulanışında kongre ve başkanın 

iyi geçinmesi sıkıntısız bir şekilde işleyişini sağlamasına yardımcı olur. 
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Tablo 2. Başkanlık Sistemi ile Yönetilen Ülkeler 

Afganistan Ruanda Kosta Rika Filipinler 

Arjantin Sudan Maldivler Gine 

Benin Tacikistan Mozambik Güney Sudan 

Burundi Uruguay Nikaragua Kenya 

Ekvator Zimbabve Panama Komor 

Endonezya ABD Seyşeller Liberya 

Gambiya Azerbaycan Surinam Meksika 

Guatemala Bolivya Türkmenistan Myanmar (Burma) 

Honduras Çad Venezuela Özbekistan 

Kıbrıs Ekvator Ginesi Porto Riko Paraguay 

Kongo Fildişi Sahili Angola Sierra Leone 

Malavi Gana Belarus Şili 

Mikronezya Güney Kore Brezilya Uganda 

Nijerya Kazakistan Dominik Cum. Zambiya 

Palau Kolombiya El Salvador  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

           Şema 1:Başkanlık Sistemi                                                  Şema 2: Parlamenter Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

     Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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4. YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ 

Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin karışımıdır. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet başkanı  ile meclis 
güvenine dayanan hükümet başkanı arasında paylaşılmaktadır. Fiili olarak ise yürütmenin başı devlet başkanıdır. Başkanlık 

sisteminden bazı farklılıklarla ayrılan hükümet sistemidir. Temel olarak "cumhurbaşkanının halk  tarafından seçildiği 

parlamenter sistem" olarak tanımlanabilir (https://www.kuyerel.org/). 

Yarı başkanlık sisteminde güçler ayrılığı ilkesi vardır ve güçler ayrılığı ilkesi hem demokrasiye hem de hukuk devleti 

ilkesine uygundur. Fakat güçler ayrılığı ilkesi olmasına rağmen yarı başkanlık sisteminde aynı kişi hem yasamada hem 

yürütmede olamaz. Aynı zamanda yarı başkanlık sisteminde yasama yürütmeye güvensizlik oyu verebilir. Başkanlık 

sisteminin aksine yarı başkanlık sisteminde iki başlı bir yürütme vardır. Yarı başkanlık sisteminde devlet başkanını yani 

cumhurbaşkanını halk seçer. Dünya üzerinde yarı başkanlık sisteminin uygulandığı bazı ülkeler: Rusya, Suriye, Fransa, 

Tunus, Gürcistan, Tacikistan, Senegal, Sri Lanka, Tayvan, Cezayir, Kongo, Ukrayna ve Cibuti’dir. 

4.1. ABD ve İngiltere Örnekleri Üzerinden Temel Farklar 

İngiltere temel bir temsili demokrasi modeli olarak yaşayan bir siyasal sisteme sahip olmuştur (Kalaycıoğlu, 2014:58). 
ABD ise dünyadaki çoğu demokrasi parlamenter seçimi benimserken başkanlık sistemini benimsemiştir. Bu iki ülkenin 

yönetim şekilleri açısından temel farkları şu şekilde sıralanabilir: 

1. ABD’de devlet başkanı (yürütmeden sorumlu) ve Senato ve Temsilciler Meclisi (yasamadan sorumlu) ayrı 

seçimlerle göreve gelir. 4 yıl görev yaparlar ve en fazla 2 dönem görev yapabilirler. Devlet başkanları görev 

sürelerini tamamlamadan görevden ayrılmazlar. İngiltere’de, hükümet ve başbakan parlamento içinde çoğunluğu 

oluşturan partiden ve parlamentoya sorumlu olarak göreve gelir. Westminster modeli olarak da bilinen İngiltere 

parlamentosu, Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası olarak ikiye ayrılır. Görev süresi 5 yıldır ancak esnektir. Yani 

başbakan ve parlamentonun görevine son verebilir. Böyle bir durumda yeniden seçime gidilir. Avam kamarasının 

3’te 2 çoğunluğu ile erken seçime gidilebilir (Musıl, 2013:193). (Bazı durumlarda hükümet seçimi kazanma 

ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünde de erken seçime gidebilir).  

2. ABD’de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Parlamentonun hükümeti feshetme yetkisi yoktur. İngiltere’de Kraliçe’nin 

yürütmedeki görevi kapsamında, parlamentoyu feshetme yetkisi vardır.  

3. ABD iki partili sistemin bir sonucu olarak, iktidar ve muhalefet arasındaki mücadelede İngiltere ile benzerlik 
gösterir. İngiltere’de iktidar partisi parlamentoda baskın olduğu için, yasa tasarıları meclisten kolaylıkla 

geçmektedir. İktidar ve muhalefet partileri arasında gerginlik olabilir. ABD’de başkanlık ve kongre seçimlerinin 

farklı dönemlerde yapıldığı zamanlar bulunmaktadır ve devlet başkanının görev dönemi kimi zaman kendisine 

muhalif olan partinin senatoda çoğunluğu kazandığı zamana denk gelir. İstediği yasa tasarısının kongre tarafından 

kabul edilmesi zorlaşır (Musıl, 2013:194). 

 

5. TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkın hem devlet başkanını hem de milletvekillerini seçtiği, güçler ayrılığı 

ilkesinin uygulandığı sistematik ve istikrarlı bir hükümet sistemidir. Genel anlamda başkanlık sistemine yakın özelliklere 

sahip olsa da Türkiye’ye özgü bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denmesinin bir nedeni, Türkiye’ye özgü 

bir model olması, diğer nedeni ise milletin bu kelimeye alışık olmasıdır. Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

hazırlık aşamasında diğer yönetim şekilleri ve uygulandığı ülkelerdeki faydaları ve zararları incelenmiş bunun yanında 

ülkenin sorunlarının ne olduğu, yönetim sistemimizde hangi alanlarda sıkıntı yaşadığımız, ülkemizin geleceği gibi konular 

dikkate alınarak oluşturulmuş, Türkiye’nin bir yönetim modeli olarak karşımıza çıkmıştır. 16 Nisan 2017’de yapılan 

referandumda kabul edilen sistem 24 Haziran 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak 

seçilmesiyle kesinlik kazanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’de TBMM’de yemin etmesiyle birlikte 
Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olurken, kendisinin ikinci; yeni sistemin de ilk cumhurbaşkanı olarak görevine 
başlamıştır (https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44849124, Erişim Tarihi: 22.07.2018).  

Bu sisteme Türk modeli denmesinin nedenini, Burhan Kuzu şöyle ifade etmektedir; 

“Bu sistem Amerika’da doğup büyüdü ve biliyorsunuz ki  orada federal bir yapı var. Türkiye’de de federal 

yapılı bir model kuramayacağımıza göre o zaman demek ki üniter yapıda bir model kurmalıyız. Bizim 

savunduğumuz Fransız modeliyle, Amerika modeli arasında bir yerde duran bir model. Türk modeli 

dememizin sebebi de bu. Kendimize ait bir takım değerleri sisteme dâhil ediyoruz" 
(https://www.kuyerel.org/). 

Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin diğer ülkelerde uygulanan başkanlık sistemlerinden farkını ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte ülkemizin toplumsal yapısının dikkate alınarak böyle bir sistemin ortaya koyulduğunu 

söylemek mümkündür.  
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Yeni yönetim sistemiyle birlikte bakanlık sayısı 16’ya düşürülmekte ve böylece daha verimli hale getirme 
hedeflenmektedir. Bunun yanında kurumlar, ofisler ve başkanlıkların nasıl bir düzenlemeden geçtiği de ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. Tabi ki, yeni sistemle birlikte gerçekleşecek olan değişiklikler bunlarla sınırlı değildir. Türk tipi 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel faydaları ve değişen anayasa maddelerinin açıklanmasıyla sistemin nasıl bir 

yapıda olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

5.1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Genel Faydaları 

 Kalıcı Siyasi İstikrar: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kalıcı siyasi istikrar sağlanmış olacak çünkü 

iki seçim arasında kesintisiz icraat olacak, uzlaşma kültürü gelişecek ve hükümet kurulmama sorunu olmayacak. 

 Hızlı ve Etkili İcraat: Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınma gelişim gösterecek. 

 Güçlü Yasama Güçlü İcraat: Hükümet icraat yapacak, meclis kanun yapacak ve hükümeti denetleyecek, meclis ve 

hükümet gerçek anlamda ayrılmış olacak böylece çift başlılık ortadan kalkacak. 

 Güvenli ve Huzurlu Türkiye: Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımız daha etkim bir şekilde 

işletilebilecek. 

 Güçlü Meclis Güçlü Temsil: Meclis asıl işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve hükümeti millet adına 

denetleyecek. Böylece meclis daha da güçlenecektir. 

 Birlik ve Uzlaşma: Cumhurbaşkanı %50’nin üzerinde bir oy ile doğrudan halk tarafından seçileceği için, siyasette 

birliktelik artacak, kutuplaşma azalmış olacak. 

 Güçlü Yönetim Güçlü Türkiye: Güçlü hükümet sistemi, ülkemizin bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir 

konuma yükselmesine katkı sağlayacaktır (http://www.yenicbsistemi.com/). 

5.2. Yeni Sisteme Geçişle Birlikte Yaşanan Değişimler 

1. Yargı alanının "bağımsız" olduğunu hüküm altına alan Anayasa'nın 9. maddesine "tarafsız" ibaresi eklenmiştir.  

2. 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılmıştır.  

3. Seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülmüştür. 

4. Meclis ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılacaktır. 

5. Meclisin yetkilerini düzenlemektedir.  Meclis, kanun yapacak bütçe ve kesin hesap kanunlarını görüşerek kabul 

edebilecek. Ayrıca savaş ilanına, para basılmasına karar verme hakkı vardır. Uluslararası onaylanmasını uygun 

bulabilecektir. Beşte üç çoğunluk ile genel veya özel af ilanına karar verebilecektir.  

6. Meclisin denetim ve bilgi edinme hakkını düzenlemektedir.  

7. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü kaldırılmıştır. (Partili cumhurbaşkanlığı 

gelmiştir).101 ve 102. Maddeler, 101 olarak birleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı adaylığını düzenlemektedir. 
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını aşmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanının seçim süresi 5 + 5 yıl olarak 

belirlenmiştir. En son yapılan genel seçimlerde oyların %5'ini tek başına ya da birlikte almış siyasi partiler, mevcut 

durumda %10'unu almış partiler. Yüz bin seçmen aday gösterebilir. Mevcut durumda böyle bir imkân yoktur. 

8. Cumhurbaşkanı, üst kademe yöneticilerinin atamasını yapar. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 

Kararname yayınlayabilir. Yürütme görevini Cumhurbaşkanı kullanır. Anayasa'da yer alan, Temel Hak ve 
Hürriyetler ile Siyasi Haklar ile ilgili konularındaki hükümlerine yönelik kararname çıkartılamaz. Kanunla 

düzenlenen konularda ve anayasada kanunla düzenleneceği öngörülen konularda kararname çıkartılamaz. 

Kanunlarla kararnameler arasında farklı hükümler bulunursa kanun hükümleri geçerlidir. Meclis, kararname 
çıkartılan bir konuda kanun çıkartırsa kararname hükümsüz kalır.  

9. Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu düzenlenmektedir. Yüce Divan yargılamayı 3 ay içinde tamamlamak 

zorundadır. Bu süre içinde yargılama tamamlanmazsa Yüce Divan'a bir seferliğine 3 aylık ek süre verilebilir. 
Cumhurbaşkanı'nın re'sen imzaladığı kararlara yönelik yargı yolu açılmakta. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı'nın 

re'sen imzaladığı kararlar ile ilgili hiçbir yargı kurumuna başvurulamıyordu. Soruşturmanın tamamlanmasından 

sonra Meclisin üçte iki çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı yargılanmak üzere Yüce divana sevk edilebilecek. Mevcut 

durumda dörtte üçün oyuyla Yüce divana sevk edilebilir. Cumhurbaşkanı'nın işlediği bir suç iddiasıyla Meclis'in salt 
çoğunluğu soruşturma önergesi verebilir Mevcut durumda sadece vatana ihanetten suçlanabilir.  

10. Mevcut durumda TBMM Başkanı vekâlet ediyor. Soruşturma açılmasına karar verilmesi, meclis üye tam sayısının 

beşte üçünün gizli oyuyla mümkün olacak. Soruşturma raporunun tamamlanıp görüşülmesinden sonra üçte iki 

çoğunlukla Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Yüce Divan'a sevk edebilecek. Meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun vereceği önergeyle Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlar hakkında soruşturma açılması 

istenebilir. Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı yardımcılarının vekâlet etmesi ile Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve 

bakanların yargılanmasını düzenlemektedir.  



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

861 
 

11. Cumhurbaşkanı ve Meclis'in birbirlerini aynı anda feshedebilmesini düzenliyor. Cumhurbaşkanı'nın ikinci 

döneminde Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı yeniden aday olabiliyor. Seçimlerin 

yenilenmesine karar verilmesi halinde, hem cumhurbaşkanı hem Meclis seçimi yenileniyor. Buna göre Meclis beşte 

üç çoğunlukla ve Cumhurbaşkanı da aldığı kararla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.  

12. Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hal ilan etmesini düzenliyor. Sıkıyönetim kaldırılıyor. OHAL döneminde her 

konuyla ilgili kararname çıkarılabilir. Bu kararnameler 3 ay içinde Meclis'te görüşülmek zorundadır. Eğer Meclis 
kabul etmezse ya da görüşülmezse kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

13. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kaldırılmaktadır. 

14. Bu turda da üyelerin seçilmemesi durumunda kura usulü uygulanacak. Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı 

Kurul'un doğal üyesi olacaklar. Yargı kurumları içerisinde yapılan seçimler, bundan sonra olmayacak. Meclis'in 

seçeceği üyelikler için Yargıtay ve Danıştay üyeleri bireysel olarak aday olabilecek. Geri kalan 11 üyenin 4'ünü 

Cumhurbaşkanı atarken, 7'sini Meclis seçecek. HSYK 'nın 22 üyesi varken, yeni sistemde 13'e düşürülüyor. Meclis 
adaylar için ilk turda üçte iki çoğunluk arayacaklar. Üçte iki çoğunluk bulunamadığı takdirde ikinci turda beşte üç 

çoğunluk aranacak.  HSYK 'nın yapısı değiştirilerek HSK adını alıyor.  

15. Milletvekilleri, bütçe teklifi için gelirleri azaltıcı giderleri arttırıcı önerilerde bulunamazlar. Takvimi dönemi 

içerisinde bütçe Meclis tarafından yapılamazsa önceki yılın bütçesi oranına göre artırılarak sonraki yılın bütçesi 

yapılmış olur. Bütçe teklifini Cumhurbaşkanlığı yapıp Meclis'e gönderecek. Bütçe ve kesin hesap kanunu teklifini 

düzenliyor.  

16. Kanun Hükmünde Kararname yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geliyor. Jandarma Genel Komutanı'nın Yüce 

Divan'da yargılanması sona eriyor. Tüzük ifadesi anayasadan kaldırılmaktadır. Yeni sistemin Anayasa'ya 
uyarlanması için kimi maddeler çıkarılıyor. Kimi maddelerde yer alan ifadeler de değiştirilerek uyarlanıyor. 

Sıkıyönetim tabiri, Anayasa'dan tamamen çıkartılmaktadır. Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanı geliyor. 

Bakanlar Kurulu'nun kanun tasarısı gönderme yetkisi kalkıyor. Kanun değişiklikleri sadece milletvekillerinin 

teklifiyle mümkün olabiliyor. Askeri mahkemeler kalktığı için Anayasa Mahkemesi'ne askeri yargıdan atanan 2 

üyelik de sora eriyor. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'e düşüyor. Jandarma Genel Komutanı, MGK'dan 

çıkartılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, MGK Üyesi oluyor. Devlet Denetleme Kurulu'na İdari Soruşturma 

yetkisi veriliyor. Silahlı Kuvvetler de, Devlet Denetleme Kurulu'nun yetki alanına dâhil ediliyor. Seçimlerden önce 

3 bakanın görevden çekilmesi uygulaması kaldırılıyor. Bütçeyle ilgili maddeler ayrıca düzenlendiği için yürürlükten 

kaldırılıyor. Askeri Yargı ve Askeri Yüksek Yargı ile ilgili maddeler kaldırılıyor. Tüzüklerle ilgili maddeler 

kaldırılıyor. Olağanüstü Hal'le ilgili maddeler, ayrıca düzenlendiği için yürürlükten kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu'yla 
ilgili düzenlemeler kaldırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılıyor. Cumhurbaşkanlığı teşkilatıyla 

ilgili düzenlemeler, kararname ile yapılacak. Yerel seçimlerin, genel seçimlerle aynı yıla denk gelince, seçimlerin 

beraber yapılması hükmü kaldırılıyor. Genelkurmay Başkanı'nın Başbakana karşı sorumlu olması kalkmaktadır. 

17. İlk genel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 Kasım 2019'da yapılmasını ve HSYK üye seçimlerini 

düzenlemektedir. 

18. Yargıdaki değişiklikler ile Cumhurbaşkanı'nın partili olabilmesine yönelik düzenleme hemen yürürlüğe giriyor. 

Diğer maddeler, ilk seçimle beraber yürürlüğe giriyor (https://www.youtube.com/).  

Bu 18 madde ile daha iyi bir yasama ve yürütme gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Yürütme, yasamanın dışında kalacak 

böylece kuvvetler ayrılığı ilkesi net bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu sistemle birlikte meclisin yetkisi azalmayacak 
aksine yasamadan tek başına sorumlu olan meclis daha da güçlenecektir. Böylece güçlü milletvekili profili ortaya 

çıkacaktır. Milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla komisyonlar işlevli hale gelecektir. Yargı da bağımsız ve tarafsız 

olacaktır. Bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları yüce divanda yargılanabilecektir. Bunların yanı sıra kurumsallaşmış 

istişare ve koordinasyon ile politika önerisi geliştiren 9 kurul oluşturulmuştur. Kurullar eliyle icrai faaliyetler izlenip 

ilerleme raporu hazırlanmıştır. STK’lar, akademi ve sektör temsilcileri politika yapım sürecine dâhil olma fırsatını 

yakalayacaktır. Diğer yandan ekonomi alanında yapılan değişiklikler ile yatırımların ve yatırımcıların önü açılacak böylece 

milli gelir ve istihdam artacaktır. Bu şekilde bir ilerleme gerçekleştirilirse yoksulluk ortadan kalkacaktır. Bunun dünyada 

örnekleri vardır. Güney Kore başkanlık sistemine geçtikten sonra kişi başına düşen milli gelir artmış ve ülke ekonomik 

anlamda büyüme sağlamıştır. Tüm bu durumlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte yapılan 

değişikliklerin sağlayacağı faydalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yönetim sistemi değişikliği gerçekleştirirken 

muhakkak yeni sistemin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak karar verilecektir. Ülkemiz böyle bir 

değişimin içerisindedir ancak bu değişiklikler uygulamaya geçtikten sonra hedeflenen durumlara ulaşılabilir. Tüm bunların 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği uygulanmaya başladıktan sonra görülebilir. Ülkemizin toplumsal yapısı bu sistemi 
kaldırabilecek mi? Siyasetçiler buna ayak uydurabilecekler mi? Tüm bu soruların cevabı gelecek yıllarda gözlemlenebilir. 
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5.3. Hangi Sistemin Daha Yararlı Olacağının Değerlendirilmesi 

Ülkemiz kuruluşundan itibaren pek çok siyasi değişimin eşiğinden geçmiştir. 1950’de çok partili hayata geçen Türkiye’de 
dinamik bir siyaset ortamı oluşmuştur. Bunun ardından 10 yılda bir yaşanan darbeler ülkenin sarsılmasına sebep olmuş, 

ekonomik anlamda gerilemeler yaşanmıştır. Ülkemizde uygulanan parlamenter sistem iki başlı bir yönetim şeklini meydana 

getirmiştir. Hem cumhurbaşkanının hem de başbakanın yürütmeden sorumlu olmasıyla bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkmış 

bu durum pek çok olumsuz durumla sonuçlanmıştır. Örnekler üzerinden gidilecek olursa, dönemin cumhurbaşkanı ile 
başbakanı arasında yaşanan Anayasa kitapçığı fırlatma sorunu, 2001 ekonomik krizine sebep olmuştur. Bu krizle birlikte 
ülke gerileme yaşamış ve işsizlik artmıştır. Bunun yanında yaşanan darbeler ile anayasa değişiklikleri meydana gelmiş bu 

durumda koalisyon hükümetler sorununu gündeme getirmiştir. 

1971 ile 1980 yılları arasında 11 hükümet değişmiştir. Bu durum istikrarlı bir yönetimi engellemiştir. Ayrıca ordu 

içerisinde cuntacıların oluşmasına ortam hazırlamış ve böylece darbeler gerçekleşmiştir. Koalisyon dönemlerindeki bu 
karışıklık ülkenin sağ-sol olarak ayrılmasına sebep olmuş ve anarşi, terör ve kaos ortamı oluşmuştur. Tabi yine bu 
koalisyon hükümetleri sebebiyle 1978, 1994 ve 2001 ekonomik krizleri ülkenin gerilemesine sebep olmuştur. Parlamenter 

sistemin bu yönü siyasette istikrarın kaybolmasına neden olmuştur. 

Başkanlık sistemi ile karşılaştırıldığında 5 yılda bir belli tarihlerde ve hem devlet başkanının hem de meclisin aynı gün 

seçileceği seçimlerle bu istikrarsız siyaset ortamı ortadan kalkabilecektir. Ayrıca koalisyon hükümetlerin yerine tek bir 

devlet başkanının yürütmeden sorumlu olmasıyla çift başlılık ortadan kalkmış olacak ve böylece darbelere fırsat 

verilmeyecektir. Parlamenter sistemde yürütme yasama organının içerisinden çıktığı için tıkanıklıkların çözüm yolu vardır. 

Parlamenter sistemde de güçler ayrılığı ilkesi olmasına karşın daha esnek bir yapıya sahiptir. Bu durum bazı avantajlar 

sağlayabilir. Başkanlık sisteminde ise yasama ve yürütme birbirinden tamamen bağımsızdır. Devlet başkanı doğrudan halka 

karşı sorumlu olduğu için herhangi bir durumda çözüm önerilerini kendisi ortaya koyacaktır. Cumhurbaşkanın cezai 

sorumluluğu vardır. Bu da cumhurbaşkanının halka ve devlete karşı görevlerini daha özenli bir şekilde yerine getirmesini 

sağlayacaktır. Ancak başkanlık sisteminin şöyle bir dezavantajı da vardır, eğer meclis ve başkan arasında bir anlaşmazlık 

çıkarsa bu büyük sorunlar doğurabilir. 

Parlamenter sistem düzenli bir şekilde işlediği ülkelerde verimli bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en bariz 
örneği İngiltere’dir. Ancak bizim ülkemizde parlamenter sistem verimli bir şekilde işlev gösterememiştir. Başkanlık 

sisteminin düzenli bir şekilde uygulandığı ülke olan ABD ise, gelişmiş bir ülkedir ve sistemin işleyişi her anlamda 

gelişmenin önünü açmaktadır. Ancak, doğal olarak başkanlık sisteminin verimli bir şekilde işlemediği ülkeler de vardır. 

Fransa’da ise, yarı başkanlık sistemi etkili bir şekilde uygulanmaktadır. ABD federal yapılı bir devlet olması sebebiyle 

başkanlık sistemini bu yapıya uygun olarak ortaya koymuştur. Fransa ise, kendi toplum yapısına uygun olarak sistemi 

dönüştürmüştür, bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ise kendi ülkemizin yapısına ve geçmişine uygun olarak bu iki 

modelin arasında bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Özellikleri bakımından Türkiye’ye özgü bir model olması sebebiyle Türkiye için en uygun yönetim şeklinin 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu söylenebilir. Çünkü parlamenter sistem olsun başkanlık sistemi olsun bu 

sistemleri kendi ülkelerinin toplumsal yapısına uygun bir şekilde gerçekleştiren ülkeler başarıyı elde etmiştir. Bizde kendi 
içimizden oluşturduğumuz bu sistem ile gelişen ve büyüyen bir ülke haline gelebiliriz. Sistem daha yeni uygulanmaya 
başladığı için dezavantajları henüz bilinmemekte, ancak zaman içerisinde sistemin olumsuzlukları tespit edilerek 
giderilebilir.  

Hangi sistem daha demokratiktir? Gerçekten de bu önemli bir sorudur ve ülkelerin hangisini seçmeleri gerektiği tartışılan 

bir konudur. Her ikisinin de bu noktada avantajlı olduğuyla ilgili görüşler mevcuttur. Başkanlık sistemi istikrarlı olması 

sebebiyle daha demokratik bir süreç içerebilir. Parlamenter sistem ise muhalefeti içinde barındırmasıyla oluşturduğu 

çatışma ortamı, demokrasiyi güçlendirebilir. Bununla ilgili olarak Chantall Mauffe (2010) siyasetçilerin yansız olarak çıkar 

değer çatışmalarını uzlaştıracak kurumlar oluşturmak yerine, kamusal alanı canlı bir agonistik mücadeleye açarak daha 

demokratik bir siyasetin gerçekleşeceği düşüncesini ortaya koymaktadır. Yani demokrasi için çatışmanın gerekliliğinden 

söz etmektedir. Ancak bu durum bazen de parlamentoyu yıpratarak olumsuz sonuçlara yol açabilir böyle bir durumda da 

sadece tek bir başkanın yürütme yetkisini elinde bulundurması daha avantajlı olacaktır. Sonuç olarak ülke siyasetçilerinin 
kendi ülkelerine en uygun sistemin hangisi olduğuna dair en ince ayrıntısına kadar düşünerek karar vermeleri 
gerekmektedir. 
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Dünya üzerinde yaklaşık iki yüz devlet bulunmakta ve bunların her biri farklı sistemlerle yönetilmektedir. Ağırlıklı yönetim 

sistemleri, krallık, emirlik, başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter demokrasi şeklinde sıralanabilir. Hangi ülkenin ne tür 

bir yönetim sistemi ile yönetileceği ülkenin tarihi, coğrafi konumu, etnik yapısı gibi pek etken tarafından belirlenmektedir. 

Her sistem her ülkede aynı oranda başarıya ulaşmış değildir. Öte yandan özellikle başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter 

sistemin demokrasi açısından birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır. Eğer başkanlık sistemi anti demokratik denilirse o 

zaman iki süper güç sayılan ABD ve Rusya için antidemokratik ülkeler demek gerekecektir. Bu söylem kanımızca yanlış 

bir söylemdir. Öte yandan yarı başkanlık sisteminin en iyi işlediği Fransa için de bu örnek geçerlidir.  

Bu çalışmada öncelikle Başkanlık sistemi ve parlamenter sistem arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulmaya 

çalışılmış, Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel özellikleri, faydaları ve yaşanan değişiklikler ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında hangi sistemin Türkiye için faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Şunu söylemek 

gereklidir ki, ülkelerin hangi sistemi benimseyeceği ülkenin yapısına bağlıdır. Sistemler uygulandığı ülkelerde farklılıklar 

gösterebilir yani her ülkede aynı şekilde gelişim gösterememektedir. Bu nedenle bir ülkenin yönetim şekli incelenirken o 

ülkenin tarihine ve toplumsal, siyasal yapılarına bakmak son derece önemlidir. İngiltere ve ABD örnekleri üzerinden 

yapılan karşılaştırmada da bu hususlara dikkat çekilmiştir. Türkiye için oluşturulan, Türkiye’ye özgü bir sistem olan 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ise hem ülkemizin toplumsal yapısına uygun, hem de geçmişteki yönetim biçimlerimize 
yakındır.  

Ülkemizin kuruluşundan bu yana yaşamış olduğu darbeler, muhtıralar, ekonomik krizler gibi durumlar ülkemizin zor 

günler geçirmesine sebep olmuştur. Bürokratik bir cumhuriyet yerine demokratik bir cumhuriyet ortamının oluşmasıyla bu 

tür karmaşa ortamlarına fırsat verilmeyecektir. Geçmiş dönemlerde başkanlık sistemini gündeme getiren siyasetçiler 

olmuştur. Bu siyasetçiler daha önce başkanlık sisteminin ülkemizin refahı açısından daha uygun ve iyi işleyen bir sistem 

olduğunu ifade etmişler ancak o dönemlerin şartları nedeniyle uygulamaya geçirememişlerdir. 16 Nisan 2017’de yapılan 

referandum ile kabul edilen bu sistem artık halkın isteği doğrultusunda uygulamaya geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemiyle ülkemizin ekonomi, eğitim, yönetim, demokrasi ve diğer pek çok alanda gelişim göstermesi beklenmektedir. 
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ÖZET 

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal sürecinde belediye 

yönetimleriyle ilgili birtakım önemli kararlar alınmıştır. 1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı belediyelere kayyım atanması, bu kararların 

en önemlileri arasında yer almaktadır. Kayyım kavramı, Türk hukuk mevzuatı içerisinde özellikle özel hukuk 

nezdinde sıklıkla kullanılan bir kavram olmakla birlikte; günümüzde yerel yönetimler için de geçerli bir 

kavram haline gelmiştir. Çalışma, ilgili dönemde söz konusu uygulamanın ilk örneklerinden biri olan Van 

Büyükşehir Belediyesi’ni ve kayyım atanmasına ilişkin süreci merkez-yerel etkileşimi içerisinde ele 

almaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından büyükşehir belediyesinin 

uygulamalarının nasıl dönüşüme uğradığı ve ne yönde ilerlediği, kurumsal dokümanlar çerçevesinde geçmiş 

dönemle karşılaştırılarak aktarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Olağanüstü Hal, Kayyım, Belediye. 

 

ABSTRACT 

During the period of Emergency State which was declared after the coup attempt on 15 July 2016, lots of 
important decisions had been taken related to municipal administrations. Appointment of trustee to some 
municipalities was one of the most important decisions by the Decree Law No. 674 which was published in 
the Official Gazette on 1 September 2016 and then entered into force. The concept of trustee is a concept that 
is frequently used in Turkish Law and Legislation, especially in private law; it is valid for local governments 
today. This study deals with Van Metropolitan Municipality which is one of the first cases of the mentioned 
application in related period and process related to the appointment of trustee to the municipality within the 
center-local interaction. After the appointment of trustee, it will be tried to explain that how the applications 
of Van Metropolitan Municipality has a transformation and how it is going forward within the framework of 
institutional documents and in a comparison with past period. 

Key Words: Emergency State, Trustee, Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Çalışma, kamu yönetimi alanında yeni bir uygulama olan kayyımlık müessesini teorik, hukuki ve toplumsal açıdan ele 

almayı; sonuçlarıyla birlikte değerlendirmeyi amaç edinmektedir. Bazı hukuki metinlerde var olan bu kavram, nasıl oldu da 
yönetim hukuku içerisinde ele alınmaya başlandı? Gerçekten yönetim literatüründe hatırı sayılır bir yer edinebildi mi? Bu 

sorular, güncel kamu yönetimi bilgimizin dışında ortaya çıkan bir gelişmenin sonuçları olarak araştırılmayı hak etmektedir. 

Bu noktadan hareketle önümüzdeki dönemde yeni bir yönetim anlayışının var olacağını söylemek mümkün müdür? 

Çalışmanın çıkış noktası ve ele alınma nedeni, tam olarak budur.  

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi ile birlikte birtakım yasal düzenlemeler, hayata 

geçirilmiştir. Bu düzenlemeler, darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen olağanüstü hal sürecinde çeşitli Kanun 

Hükmünde Kararnameler (KHK) ile uygulamaya konmuştur. İzleyen süreçte bazı yerel yönetim birimlerinin kendi öz 

yönetimlerini ilan etmelerinin ardından merkezi yönetim tarafından bir tedbir olarak ilgili belediyelere idari amirler 
atanmıştır. Seçimle başa gelen yöneticilerin görevden alınması ve yerlerine atama yoluyla görevlendirmeler yapılması 

sonrasında tartışmalar başlamıştır. Van Büyükşehir Belediyesi de böyle bir süreç sonucunda kayyıma devredilen 

büyükşehir belediyelerinin ilk örnekleri arasında yer almaktadır.  

Kayyımın atanması ile birlikte hem yönetim hem hizmet anlamında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Merkezden doğrudan 

kayyıma verilen yetkiler çerçevesinde, eskinin bürokratik yapısı değişime uğramış; ayrıca hizmetlerin ivedilikle 

görülebilmesi için ciddi bir kaynak akışı olmuştur. Gerek işleyişi gerek henüz sonu henüz öngörülemeyen bir uygulama 

olması açısından kayyımlık, tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

 

2. KAYYIM KAVRAMI 

Kayyım kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde kayyum olarak geçmekte (Arapça; kayyim) ve hukuk 

terminolojisinde belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse olarak yer almaktadır. 

Bir diğer anlamı da ezeli ve ebedi olan, değişmeyendir (www.tdk.gov.tr, 10.08.2018).  Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan İslam Ansiklopedisi’nde ise Allah’ın isimlerinden biri olarak kayyım 

sözcüğüne yer verilmektedir (http://www.islamansiklopedisi.info/, 10.08.2018). Dolayısıyla dini anlamının yanı sıra idari 

bir anlamı da olduğu görülmektedir. TDK’da belirtilen haliyle en basit anlamda kavramın, yönetim ve bir çeşit 

görevlendirmeyle ilgili bir konuyu içerdiği sonucuna varılabilir. 

Kayyımın Batı dillerindeki karşılıkları; Fransızca ‘administrateur’, İngilizce ‘trustee’, Almanca ‘pflegschaft’ ve son olarak 
Latince ‘cura’ kelimeleridir. Latincesi kavramın belki de en temel anlamını ifade etmektedir; ilgilenmek, itina göstermek ve 

bakım anlamlarına gelmektedir (Bora, 2016:1). Tüm bu kullanım farklılıklarının yanı sıra kayyım mı kayyum mu 

şeklindeki tartışmaların halen devam ettiğini, gerek basında gerek günlük dilde her iki şekilde de kullanıldığını söylemek 

mümkündür. Kimi akademisyenler, kayyum yerine kayyım sözcüğünün kullanılması gerektiğini ve bunun daha doğru bir 

kullanım olacağını ileri sürmektedir1. Biz de bu nedenle çalışmamızda kayyım kavramını kullanmayı tercih ettik.  

2.1. Hukuki Metinler Açısından Kayyım 

Kayyımlık, ilk kez hukuksal bir kurum olarak literatürde yer almıştır ve Roma hukukuna dayanmaktadır (Elpe, 1967:1). 
Kavramın temelinde hukuksal bir işlem vardır ve bu işlemleri yapan kişi, bir başkası adına onu temsilen kararlar alarak 

işleme koyar (Yücel, 2009:5). Kayyım, sınırları belirli olan bir görev alanı içerisinde hukuki normlar çerçevesinde işleyen 

bir vesayet organıdır (Öztan, 2004:787).  

Kavram, başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere pek çok kanunda ele alınmaktadır. Özel hukuk ve ayrıca kamu 

hukukundan örneklerin yer aldığı bu kanunların ilgili maddeleri, sırasıyla aşağıda ele alınmaktadır. 

Türk Medeni Kanunu açısından; Türk Medeni Kanunu’nda kayyımlık, ‘Vesayet’ başlığı altında ele alınmaktadır. 

Kanunun 403.maddesine göre kayyım, yasayla belirlenmiş işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için 

atanmaktadır (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2001). Kayyım, gerçek hak sahibinin temsilcisi olarak onun yerine 
işlem yapmakla yükümlüdür (Keleş ve Özgül, 2017:301). 

Türk Ticaret Kanunu açısından; Kayyım kavramı, Türk Ticaret Kanunu’nun pek çok maddesinde dağınık olarak 

yer almaktadır (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2011). Gemi ipoteğiyle ilgili düzenlemeler altında ele alınan 

kavram, çift yönlü olarak hem kayyım olarak atandığı kişinin yararlarını hem de karşı tarafın yararları korumakla 

yükümlüdür (Yücel, 2009:7). 

Ceza Muhakemesi Kanunu açısından; Kanunun 133.maddesinde şirketler için kayyım tayinini düzenleyen 

hükümlere yer verilmiştir (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2004). Yasayla belirlenen durumlarda hakimin 

                                                           
1   Kayyım şeklinde kullanımı tercih eden çalışmalardan birine örnek olarak; Keleş ve Özgül, (2017), Belediye Organlarına Kayyım 

Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.72 No.2: 299-313. 
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veya mahkemenin şirket işlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için kayyım atayabileceği vurgulanmıştır (Keleş 

ve Özgül, 2017:301).  

Anayasa’da kayyım kavramının yeri; 1982 Anayasası’nda kayyımlık müessesesi ile ilgili herhangi bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde yerel hizmetlerin yürütülmesinde idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun olarak hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu hükme göre kamu yararı ve yerel 

ihtiyaçların karşılanması önceliklidir. Merkezi yönetim, mahalli yönetimler üzerinde idari anlamda bir vesayet 
yetkisine sahiptir (1982 Anayasası, m.127).  

2.2. Yönetim Biliminde Kayyım Kavramı 

Türk Medeni Kanunu’na göre kayyımlık ikiye ayrılmaktadır; temsil kayyımlığı ve yönetim kayyımlığı (Velidedeoğlu, 

1955: 549). Yönetim açısından kayyımlığı ele aldığımız bu çalışmada, bu konuya biraz daha ayrıntılı değinilecektir. 

Yönetim kayyımlığı, Türk Medeni Kanunu’nun 427 ve 428.maddelerinde düzenlenmektedir. Amaç, yönetme becerisinin 

kaybedilmesi durumunda malvarlığının yönetiminin devam edilmesidir (Gümüş, 2006: 63-64). Ancak kayyım atamalarının 

mahkeme kararıyla gerçekleştiği düşünüldüğünde içinde bulunduğumuz dönem içerisindeki uygulamaların farklılık arz 

ettiği görülmektedir.  

Ülkemizde 2016 yılı Temmuz ayındaki darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal dönemi Kanun Hükmünde 

Kararnameleri2 çerçevesinde terör ve terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, göreve devam 

etmesi uygun bulunmayan belediye başkanlarının yerine vesayet makamları tarafından atama yapılması uygun 
görülmüştür (Keleş ve Özgül, 2017:302).   

Vesayet, yasa tarafından belirlenmiş sebeplerin varlığı durumunda korunmadan yoksun kişilerin kısıtlanarak vasi tarafından 

(vesayet makamları adına) denetlenmesidir. Kayyım ise hukuki işlem yapma ehliyetinden ziyade bazı sebeplerle işlerini 

göremeyen kişiler için kurulmuş bir kurumdur (Elpe, 1967:51). Kısacası hukuk açısından kayyımlığın vasilikten farkı; 

yetkinin sınırları belli bir işle tanımlanması ve belli bir süre için geçerli olmasıdır. Vasi, atandığı kişinin ehliyet 

yetersizliğini ortaya koyarken; kayyımda ise böyle bir durum söz konusu değildir (Bora, 2016:1). Vesayet makamlarına 

yerel yönetim birimlerinin yerine geçerek işlem yapma yetkisi tanınması, aslında yeni bir oluşum değildir. 2008 yılında 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle istisnai durumlarda da olsa ‘yargı kararına dayanarak’ bu yetki, 

Yönetim Hukuku içerisinde mümkün kılınmıştır (Keleş ve Özgül, 2017:302). Ancak günümüz kullanımında kavramın 

bunun ötesine geçtiğini, yargı kararına dayanmadan uygulamaya konduğunu ve adeta yeni bir teamülün gelişmekte 

olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla kavramın asıl anlamı adeta eritilmiş ve gelinen noktada kayyımlık, siyasi terminoloji 
açısından yeni bir anlam kazanmıştır. 

2.3. Yerel Yönetim Birimlerine Kayyım Atanması Süreci, Süreci Doğuran Nedenler 

Kayyım atamalarına giden süreç, dört dönemde ele alınabilir
3; 

1.  2012 yılı sonlarında başlatılan ‘Uyum Süreci’ndeki normalleşme çabaları, 

2. Terör örgütü PKK tarafından 2013 yılı Mart ayında ilan edilen ateşkes kararının 2015 yılının yaz aylarında 

sonlandırılması ve bazı belediyelerin özyönetimlerini ilan etmeleri, 

3.  Buna karşılık terörle topyekun yürütülen mücadele ve  

4.  Terörle ilişkili belediyelere kayyım atanması sürecidir. 

2013 yılı itibariyle aktif olarak uygulamaya konan Çözüm (Uyum) Süreci, Kürt sorunu olarak bilinen probleme yönelik en 

kapsamlı ve sistematik bir girişimdir. Açılımın resmi olmayan başlangıcı, 21 Mart 2013 tarihli Nevruz kutlamaları olarak 

kabul edilmiştir. 2 gün sonra da terör örgütü PKK, tek taraflı olarak ateşkes ilan etmiştir (Köse, 2017:13-19). 

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerde %10 barajını aşarak Meclise 

girmesinin ardından PKK terör örgütü; kamuoyunda beklenen olumlu gelişmelerin aksine silahlı mücadeleye devam 

edeceğini beyan etmiş, 10 Ağustos itibarıyla da özyönetim ilanları ülke çapında ses getirmeye başlamıştır. Çalışmamıza 

konu olan Van ilinin Edremit ve Başkale ilçe belediyeleri de bu süreçte ilk olarak özyönetimlerini ilan eden belediyeler 
arasında yer almıştır (Alptekin ve İlhan, 2018:14-15). Diğer yandan neredeyse eş zamanlı olarak 2 Ağustos 2016 tarihinde 

TBMM’ye sunulan Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 20 Ağustos’ta Mecliste kabul edilerek 7 Eylül’de yürürlüğe girmiştir (6745 
sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, 2016). Kanun metninde yer alması öngörülen ancak kabul edilmeyen birtakım düzenlemeler ise 1 

Eylül 2016 tarihindeki 674 sayılı KHK ile yürürlüğe sokulmuştur (674 sayılı KHK, 2016). Bu düzenlemeler arasında en 

önemlisi, belediye başkanları veya belediye meclis üyelerinin yerine vesayet makamlarınca görevlendirme yapılabilecek 

                                                           
2  OHAL sürecindeki tüm kanun hükmünde kararname metinleri için bkz. https://www.memurlar.net/ozelkategori/2016/ohal-ve-kanun-

hukmunde-kararnameler/, 10.08.2018. 
3  Sürecin tasnifinde SETA Vakfının ‘Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü’ başlığını taşıyan rapo-rundan 

yararlanılmıştır (Alptekin ve İlhan, 2018:14). 
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olmasıdır (Keleş ve Özgül, 2017:302-303). Ardından KHK ile 5393 sayılı Belediye Kanunu değiştirilerek yasa dışı 

faaliyetler içerisinde olan belediyelere kayyım atanabilmesi adına yeni bir düzenleme getirilmiştir (5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 2005). Asıl amaç, terörle mücadele ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan belediyelere yönelik düzenlemelerdir 
(Alptekin ve İlhan, 2018:9).   

674 sayılı KHK’nın 39.maddesinde terör ve şiddet olayları nedeniyle mücadelenin olumsuz etkilendiği ya da 

etkilenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda yargı kararına gerek duyulmaksızın, yerel hizmetlerin yerine getirilemediğinin 

tespitinin ardından vali tarafından doğrudan müdahale imkanının tanınması şeklinde bir uygulama getirilmiştir. Böylece 

Anayasa ile tanınan vesayet denetiminin yerine hiyerarşik bir uygulama getirilmiştir (Keleş ve Özgül, 2017:304). Hali 
hazırda devam eden soruşturmalarla birlikte (terör örgütüne destek oldukları tespit edilen yerel yönetim birimlerinin 

seçimle başa gelen temsilcileri hakkında) söz konusu KHK ile de görevden uzaklaştırılanların yerine yeni görevlendirmeler 

yapılması karara bağlanmıştır (Alptekin ve İlhan, 2018:19).   

2.4. Kayyım Atanan Belediyeler 

Kayyım atamaları, ilk olarak 8 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ve Silvan ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 

bu iki ilçe belediyesi ile birlikte 28 belediyeye daha kayyım atanmıştır
4. Hakkari ve Batman, il belediyeleri olarak bu grup 

içerisinde yer almaktadır (https://www.ntv.com.tr, 11.09.2016 tarihli NTV haberi).  

11 Eylül 2016 tarihi itibariyle terörle bağlantıları sebebiyle kayyım atanan belediyeler arasında Diyarbakır, Ağrı, Van, 

Şırnak, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Erzurum ve Iğdır’da bulunan bazı ilçe belediyeleri ile Batman ve yine Iğdır’da 

bulunan iki belde belediyesi de yer almaktadır (Alptekin ve İlhan, 2018:20). Görevlerinden alınan belediye başkanlarının 

yerine kaymakamlar ya da vali yardımcıları görevlendirilmiştir. İlerleyen günlerde de görevden uzaklaştırmalar hızla 

devam etmiştir. 2017 yılının ilk aylarına dek yeni görevlendirmeler yapılarak kayyımlar, çeşitli belediye yönetimlerine 

atanmıştır. 

Belediyelere kayyım atanması sürecinde yalnızca PKK değil, FETÖ ile de ilişkisi bulunan belediye başkanlarına yönelik 

operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 93’ü PKK, 8’i FETÖ ile ilişkili olmak üzere 101 belediye başkanı görevden alınmıştır 

(https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-fetonun-devlet-icine-sizmis-uzantilari-buyuk-olcude-
temizlendi/966209, 15 Kasım 2017 tarihli AA haberi).  

 

3. VAN HAKKINDA 

Van’ın tarihini M.Ö. 10.yüzyıla dek götürmek mümkündür
5. Van; Hurriler, Urartular, Persler, Bizanslılar, Emeviler, 

Abbasiler, Büyük Selçuklular, Eyyubiler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevi Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu’na dek 

pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır (100.Yılında Gelişen Üreten Büyüyen Huzurlu Van, Van Büyükşehir Belediyesi, 
Tanıtım Kataloğu, 2018: 6). Van şehrinin, kadim bir Türk şehri olduğu vurgulanmalıdır (21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Van 

Raporu, 2013: http://www.21yyte.org/arastirma/terorizm-ve-terorizmle-mucadele/2013/07/04/7097/van-raporu, 
10.08.2018). Urartu medeniyetine başkentlik yapan Van, tarih boyunca stratejik konumda yer almış; tek yönlü bir ivme 

göstermemiş, zaman zaman yükselişe geçmiş zaman zaman da ekonomik, savaş, deprem gibi nedenlerden dolayı zayıf bir 

profil göstermiştir (Demirci ve Parin, 2016:15). 

Görsel 1. Van İdari Yapısı 

 

Kaynak: Van Büyükşehir Belediyesi, 2018:8. 
                                                           
4  İlgili belediyelere ait tabloların yer aldığı  detaylı bir çalışma için bkz.Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücade-ledeki 

Rolü Raporu (SETAV), 2018;20-24.  
5  Van şehrinin tarihi ile ilgili örnek çalışmalar için bkz. Talay, A. (1996), Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi; Talay, A. (1997), Bizim Eller 

Van, Van Belediye Başkanlığı Yayınları. 
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Van ili; 13 ilçe, 14 belediye ve 690 mahalleden oluşmaktadır ve Türkiye’nin 5. büyük ili konumundadır. Nüfusu, 

1.106.891’dir. Van nüfusunun %66’sı 30 yaş altındadır. Dolayısıyla oldukça genç nüfusa sahip bir il olduğu görülmektedir. 

Nüfus büyüklüğüne göre Van’ın ilçeleri ise şöyledir; İpekyolu, Erciş, Tuşba, Edremit, Özalp, Çaldıran, Başkale, Muradiye, 

Gürpınar, Gevaş, Saray, Çatak, Bahçesaray’dır (100.Yılında Gelişen Üreten Büyüyen Huzurlu Van, Van Büyükşehir 

Belediyesi, Tanıtım Kataloğu, 2018: 8-11). 2013 yılında yayınlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması’’ araştırmasında Van, altıncı sıradadır; son kademede gelişmiş iller arasında ise (81 ilde) 75. sırada yer 

almaktadır (SEGE-2011, Tablo 20, s.70). Yüksek işsizlik ve düşük istihdam oranlarının görüldüğü Van, gelişmişlik endeks 

değeri açısından da 26. ve son sırada yer almaktadır (SEGE-2011, Tablo 21, s.74).6 

3.1.Van Büyükşehir Belediyesine Kayyım Atanması Süreci, Öncesi ve Sonrası ile Karşılaştırmalar 

3.1.1.Kayyım Atanma Süreci 

Van’ın Edremit ve Başkale ilçe belediyelerinin özyönetimlerini ilan eden ilk belediyeler arasında yer aldığını daha önce 

belirtmiştik. 11 Eylül 2016 tarihi itibariyle terörle ilişkileri sebebiyle kayyım atanan ilçe belediyeleri ise Edremitle birlikte 
Van’ın diğer ilçelerinden olan Erciş, İpekyolu ve Özalp ilçe belediyeleri olmuştur (Alptekin ve İlhan, 2018:20). Başkale 

ilçe belediyesine ise Tablo 1’de de görüleceği üzere daha ileri bir tarihte kayyım atanmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi ve 

ilçe belediyelerine kayyım atanma tarihleri ile ilgili genel bir tablo ortaya koymak gerekirse; 

Tablo 1. Kayyım Atanma Tarihleri (Van Ve İlçeleri) 

VAN İli Ve İlçeleri Kayyım Atanma Tarihi 

Van Büyükşehir Belediyesi 17 Kasım 2016 

Özalp Belediyesi 11 Eylül 2016 

İpekyolu Belediyesi 11 Eylül 2016 

Erciş Belediyesi 11 Eylül 2016 

Edremit Belediyesi 11 Eylül 2016 

Çatak Belediyesi 6 Ocak 2017 

Muradiye Belediyesi 17 Ocak 2017 

Başkale Belediyesi 22 Ocak 2017 

Gürpınar Belediyesi 3 Şubat 2017 

Çaldıran Belediyesi 15 Şubat 2017 

Saray Belediyesi 15 Şubat 2017 

Bahçesaray Belediyesi 16 Şubat 2017 

Kaynak: Alptekin ve İlhan, 2018:20. 

Tablo 1’e göre Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 12 belediyeye çeşitli tarihlerde kayyım atandığı görülmektedir. 
Van’ın diğer ilçe belediyeleri arasında yer alan Tuşba ve Gevaş ilçeleri ise bu listede yer almamaktadır. 

3.2. Kayyım Döneminde Yapılan Hizmetler ve Harcamalar 

Kayyımlar, atandıkları yerel yönetim birimlerinde ekonomik yapının iyileştirilmesi, istihdam olanaklarının yaratılması, 

şehrin projelerle zenginleştirilmesi ve eğitime yönelik faaliyetlerin yapılmasından sorumludur (Alptekin ve İlhan, 2018:41). 
Yerel yönetimlerin etkin ve verimli çalışması, yerel hizmetlerin kalitesinin arttırılması, tahsis edilen kaynaklarda tasarruf 
sağlanması, israf ve kötü yönetim önüne geçilmesi de bu alandaki sorumluluklar arasına dahil edilebilir. 

Kayyım atanan belediyelerde öne sürülen hizmet odaklı belediyecilik anlayışının Van ölçeğinde ne şekilde gerçekleştiğini 

ortaya koymak adına bu bölümde, yapılan hizmetler ve hizmet harcamalarına değinilecektir. Klasik belediyecilik 
anlayışının ötesine geçilerek bu dönemde yalnızca yol yapımı ile uğraşılmadığını belirtmek gerekir. Bu ve benzeri 
hizmetler dışında Van Gölü ve çevresinin düzenlenmesi (gölün mavi bayrak alması), ilaçlama (göl ve çevresinin hijyenik 

hale getirilmesi), mezarlıkların genel bakımı, toplu taşımada araç sayısının arttırılması ve elektronik bilet uygulamasına 

geçilmesi, il genelindeki mahalle okullarının bakım ve onarımı, park sorununa çözüm bulmak adına büyük bir katlı otopark 

                                                           
6  Konuyla ilgili veriler, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında hazırlanan 

araştırma çerçevesinde metne aktarılmıştır. 
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yapımı, sokak hayvanlarının bakımı, yaşam merkezleri ve tarımsal destekler gibi pek çok alanda 100 milyon TL’leri aşan 
yatırım harcamaları gerçekleştirilmiştir. Kayyım sonrası duyurulan mega projeler kapsamındaki gelişmeler ise şöyledir: 

Devam eden çalışmalara ek olarak yeni başlayacak çalışmalar arasında; Van Gölü’ne dökülen atık suların tam biyolojik 

arıtma tesisi aracılığıyla temizlenmesi, çöpten enerji elde etmek için katı atık entegre tesisinin kurulması, sahip parkının 
sosyal ve kültürel alanlarla genişletilmesi, modern bir kent meydanı inşası, kent müzesinin kurulması, ulaşım planları, tarihi 
Peynirciler Çarşısının canlandırılması gibi hizmetler de yer almaktadır (100.Yılında Gelişen Üreten Büyüyen Huzurlu Van, 

Van Büyükşehir Belediyesi, Tanıtım Kataloğu, 2018:15-99). 

3.2.1. Öncesi ve Sonrasıyla Karşılaştırma 

Van özelinde kayyım öncesi ve sonrasında hizmetler için ayrılan bütçe miktarı, bütçenin kullanılan kısmı, yatırımlar 

çerçevesinde hizmetlere yapılan harcamalar, aşağıdaki tabloda aktarılmaktadır. 

Tablo 2. Bütçe-Yatırım Dengesi 

 2016 2017 2018 

Bütçe 660 milyon 663 milyon 650 milyon 

Gerçekleşen 452 milyon 624 milyon - 

Yatırım 138 milyon 369 milyon - 

Kaynak: Van Büyükşehir Belediyesi, 2018:13. 

Tablo 2’ye göre 2016 yılına göre 2017 yılında hem bütçede hem de yatırımlarda bir artış olduğu görülmektedir. Van’a 

ayrılan bütçe 2017’de 3 milyon; yatırımlar ise 231 milyon arttırılmıştır. 2018 yılında ayrılan bütçenin düşürülmüş olmasına 

karşın 2016 ve 2017 yıllarını karşılaştırdığımızda gerçekleşen bütçenin 172 milyona ulaştığını görmekteyiz. Tüm bu veriler 

ışığında; bütçe yatırım dengesinin de önemli bir göstergesi olarak kayyım öncesi (2016 yılında) yapılan 490 km yola 

karşılık kayyım sonrası, yalnızca 1-1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde (yaklaşık 500 km daha yol yapılarak) 967 km yol 

yapıldığını; şehrin önemli ana caddelerinin yeniden düzenlendiğini, şehirdeki çevre düzeni ve aydınlatma çalışmalarının 

tüm hızıyla devam ettiğini ayrıca belirtmek gerekmektedir. 

 

4. SAHA ÇALIŞMASI 

4.1. Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı şehirlerin aksine Van ilinde, ciddi terör olayları ve uyum süreci sonundaki hendek 

kazma hadiseleri yaşanmamıştır. Bu anlamda Van, farklı bir profil sergilemektedir. Araştırma, Van özelinden hareketle 

hem Van’ın sosyo-kültürel ve yönetsel yapısına ilişkin bilgi vermeyi hem de kayyım öncesi-sonrası Van’ın ve yerli halkın 

konuya bakışını ortaya koymaya çalışacaktır.  

Kuşkusuz şehrin demografik yapısı, politik iklimi, pek çok değişkenle iç içe ele alınması gereken bir konudur. Dolayısıyla 

kayyımla gelen yönetim değişikliğinin; öncesi ve sonrasıyla birlikte ele alındığında demografik yapıdan iktisadi boyuta, 

kültürel dokudan belediyecilik anlayışına dek birçok alanda yansımaları olmuştur/olmaya da devam etmektedir.  

Bu çalışma, yeni bir uygulama olan kayyımlık müessesine dair ilk ve dikkat çekici örneklerden biri olmasının yanı sıra 

Türkiye’ye özgü bir yönetsel değişikliğin tezahürü olması ile de literatüre katkıda bulunacak bir alan araştırmasını 

içermektedir. Teori ve uygulama anlamında her iki unsuru da içeren bu araştırmanın; alana bir katkı sağlayacağı, en 

azından konuya ilişkin bir merak ve farkındalık oluşturacağı beklenmektedir. 

4.2. Araştırmanın Metodolojisi 

İçinde bulunduğumuz süreç, güncel ve tartışmalı bir konu olması nedeniyle hem gözleme hem de uygulamaya yönelik bir 

araştırmayı gerekli kılmaktadır. Bu noktadan hareketle Van Büyükşehir Belediyesi ziyaret edilerek gerekli raporlar ve 

çalışma için önem arz eden istatistiklerin yer aldığı çeşitli dokümanlar temin edilmiş; ayrıca saha çalışması yapılarak gerek 

kamu sektörü gerek özel sektör çalışanları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış 

mülakatlar aracılığıyla kayyım dönemi öncesi ve sonrasıyla birlikte gözlemlere dayalı olarak aktarılmıştır. 

4.3. Literatür İncelemesi 

Konuyla ilgili olarak tam anlamıyla bir literatür henüz oluşmadığı için öncelikle kavramsal olarak kayyımlığın şimdiye dek 

nasıl işlendiği hukuki metinler aracılığıyla ele alınacak; ardından yönetim mekanizması içerisindeki yeri 
konumlandırılmaya çalışılacak, kayyım atanan belediyeler hakkında bilgi verildikten sonra Van’da yürütülen alan 

araştırması, tüm detaylarıyla aktarılacaktır. 
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4.4. Uygulama 

Saha çalışması kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi’nde görevli personel, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerle 
(Beş katılımcı; ikisi belediye personeli, ikisi akademisyen ve biri de gazeteci olmak üzere)7 görüşülmüştür. Görüşülen 

kişilerin seçiminde Van’ın yerli halkından olmasına özen gösterilmiş, bunun dışındaki tüm kriterler ya da özellikler göz 

ardı edilmiştir. Dolayısıyla yaş, cinsiyet ya da eğitim düzeylerine dair özellikler üzerinde durulmamış; destek olabilecek her 
meslek grubundan katılımcılara yer verilmeye çalışılmıştır.  

Yerli halk, Van ölçeğinde değişen koşulları, öncesi ve sonrasıyla yakından gözlemlemekte ve teyit etmektedir. Bu nedenle 
görüşmeler esnasında ses kaydı ve notlar alınmış; son aşamada ise tüm bilgiler, özü değiştirilmeden bizlere aktarıldığı 

haliyle birleştirilmiş ve yazıya geçirilmiştir. Böylece şehirde yaşayanların gözünden aktarılan bir Van ile çalışma 

zenginleştirilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış mülakat soruları, temel olarak üç bölüm halinde hazırlanmış ve katılımcıya yönetilmiştir. Güncel 

gelişmeler ve toplumsal olayların vatandaş üzerindeki etkisini ölçebilmek adına soruların, keskin sınırlar içerisinde 

yöneltilmediğini ve katılımcıların rahat olması için sohbet ortamında yürütüldüğünü belirtmek gerekir. İlk soru, kayyım 

kavramına yönelik algıyı ölçmeye yarayan, aynı zamanda OHAL süreciyle ilgili olarak gelebilecek değerlendirmelere açık 

bir şekilde; ikinci soru, Van özelinde kayyıma duyulan ihtiyaç ve bu süreçte Van’ın genel durumu hakkında derinlemesine 

mülakat imkanı taşıyacak şekilde; son soru ise doğrudan yönetsel anlamda farkındalığı ölçmeyi amaçlayan birtakım alt 
başlıklar halinde katılımcılara yöneltilmiştir.  

İlk soruya verilen cevaplar, genel olarak kayyım kelimesinin başlangıçta bölge halkını oldukça ürküttüğü ve aynı zamanda 

da merak uyandırdığı yönündedir. İpekyolu İlçe Belediye Başkanı’nın kayyım olarak atanmasının ardından halkı, sokağa 

çağırıp belediyelerine sahip çıkması yönünde telkin ettiği, ancak o dönemde yerel halktan hiç kimsenin iştirak etmediği; 

hatta sokağa dahi çıkmadığı mülakatlarda dile getirilmiştir. Ancak ilerleyen dönemde halk nezdinde bir rahatlama olduğu 

ve öncesinde lanse edilen ‘devlet, burayı bırakıp gitti’ algısının zamanla ortadan kalktığı belirtilmiştir (A2, B1, G1; 23-24 
Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van).  

Öte yandan kavramın kullanım şekli konusundaki karmaşıklık da sıklıkla dile getirilmiştir. Ancak ‘bir makama vekaleten 

bakmak’ şeklinde bir kavramsal algının tüm katılımcılar arasında kısa zaman içerisinde yerleştiğini söylemek mümkündür 

(23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van). 

Van’da kayyıma duyulan ihtiyacın sorgulandığı ikinci soruya verilen cevaplar ise genel anlamda yerel hizmetlerde çeşitlilik 

ve Van’da belediyecilik anlayışında son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusundadır. Bu noktada güvenlik 

endişesinin ortadan kalktığı bir şehir olarak Van, tüm katılımcıların üzerinde durduğu bir konudur. Kayyımlık müessesi ile 
yerel iktidarların teröre desteklerinin önüne geçilmesi, böyle yöneticilerin yönetimden/bölgeden uzaklaştırılmaları ve 

toplumsal anlamda bir rahatlama yaşandığı vurgulanmıştır. Kayyım, bir anlamda bölgede ihtiyaç duyulan düzen 

değişikliğini sağlamıştır.  

15-20 yıl gibi uzun bir süredir Van’da yapılmayan hizmetlerin, son 2 yılda yapıldığı; bölgenin hizmet ve yatırım anlamında 
önemli bir gelişme katettiği katılımcılar tarafından da dile getirilmiştir. Ayrıca Van’da HDP çizgisinde olanların bu 

gelişmelere sıcak bakmadığı; anti-demokratik uygulamalarla göreve gelmiş yerel yöneticilerin yaptıklarını eleştirdikleri de 

ifade edilmiştir (23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van). Ancak Tablo 2’de görüldüğü üzere Van’a ayrılan 

bütçenin kayyım öncesinde de (2016 yılı verisi) azımsanmayacak ölçüde olduğu açıktır. Dolayısıyla eğer hizmet ve 

vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı var olsaydı, bütçenin o amaçla kullanımının mümkün olduğu da açıktır. 

Üçüncü ve son sorunun alt başlıkları ise şöyledir: 

Kayyım atanmasıyla birlikte yaşanan süreci;  

 Belediye organlarının dönüşümü açısından 
 Belediye personelinin değişimi ve dönüşümü açısından 
 Belediye hizmetlerinin değişimi ve dönüşümü açısından nasıl değerlendirirsiniz?  

Belediye organlarının dönüşümü açısından görüşmeler esnasında sıklıkla üzerinde durulan konu, kayyım atanmasının 

ardından Belediye Meclisinin danışma özelliğinin ortadan kalkması; kayyımların tek başına ivedilikle kararlar alıp 

uygulaması şeklinde dile getirilmiştir (23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van). Gerçekten bu durum, bürokratik 

anlamda yerel yönetimlerin işleyişinde bir rahatlama sağlarken; kayyımlık müessesinin demokratikliğini de tartışmaya 

açmıştır. Çünkü valilik, kaymakamlık ve belediye başkanlığı, bu uygulama ile adeta tek bir kişide/makamda toplanmıştır. 

Diğer alt başlıklardaki soruların daha teknik konuları içermesi bakımından Van Büyükşehir Belediyesi’nden istatistiki 

anlamda veri talep edilmiş ve resmi belgeler üzerinde yapılan analizlerle cevaplar desteklenmiştir. Tablo 3, bu konudaki 
sayısal bilgileri içermektedir. 

 

                                                           
7  Saha çalışmasına katkıda bulunan katılımcılar arasında akademisyen olanlar A1, A2; belediye personeli B1, B2; yerel gazete temsilcisi 

ise G1 olarak kodlanmıştır. 
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Tablo 3. Personel Sayıları (Van Büyükşehir Belediyesi) 

Personel Durumu 2016 yılı 2017 yılı 

Memur 447 371 

İşçi 530 430 

Sözleşmeli Personel 167 147 

Hizmet Alımı 1978 1738 

Şirketler (Mavikent, Belvan)
8 278 257 

Toplam 3.400 2.943 

Kaynak: Van Büyükşehir Belediyesi, 2018:13. 

Tablo 3’te kayyım öncesi ve sonrası Van Büyükşehir Belediyesinin personel sayılarına ilişkin bilgi paylaşılmıştır. 

İstatistiklere göre her türlü personel sınıfında bir azalma olduğu, toplam azalışın ise 2016 yılına göre %12 civarında olduğu 

görülmekle birlikte hizmetlerin hem nitelik hem nicelik olarak arttığı, yapılan mülakatlar doğrultusunda da teyit edilmiştir.  

Personel sayısında ciddi bir azalma olduğu görülmemekle birlikte Büyükşehir Belediyesinin bu konuda ‘Az Personel, Çok 

Yatırım’ sloganıyla yola çıktığını ve bunu açıkça belirttiğini de ifade etmek gerekir. Diğer yandan katılımcılarla yapılan 

mülakatlarda belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personelin, gündüz ve akşam adeta iki ayrı karakterli olduğu ve 

maaşını direkt örgüte yönlendirdiği, hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde bu durumun ortaya çıkarıldığı ve bu 

nedenle görevden alındıkları ifade edilmiştir. İki katılımcı bu konuyla ilgili olarak; 

‘…Sanmıyorum ki Van’da tek bir aile olsun; o ailenin hiçbir bireyi örgüte destek olmasın. Eminim her ailede 

vardır bir PKK sempatizanı ya da doğrudan aktif şekilde örgüt içerisinde yer alan en az bir kişi. Van’da 

hane başına düşen kişi sayısının 6-7 civarında olduğunu düşünürsek bunun ne kadar geniş bir kitleyi 

kapsayabileceğini de öngörebilirsiniz…’, 

‘…Kayyım sonrası belediyede çalışan kişilerin hesap dökümleri incelendi ve maaşlarını nerelere 
gönderdikleri açıkça belgelenmiş oldu. Hepsini belediyeden ayıklamak maalesef mümkün olamaz çünkü az 

önce dediğim gibi öyle olursa belediyede adam kalmaz. Çalışacak insan bulamayız…’’  

şeklindeki yorumları, oldukça dikkat çekicidir (B1, B2;23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van). 

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak verilen cevaplar, büyük oranda ikinci soruya verilen cevaplarla örtüşmekle birlikte 

burada önemli olan ve sıklıkla vurgulanan konu, hizmet ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının hayata geçirildiği 

yönündeki ortak kanaattir. Önceki yıllarda vatandaşın, yol dışında başka bir hizmetle karşılaşmadığı mülakatlarda dile 

getirilmiştir. Ayrıca festivaller, ve sosyal etkinliklerde bir artış olduğu; Çatak ilçesinde düzenlenen ve geçmiş yıllarda 
devasa bir PKK mitingine dönüşen uluslararası off-shore festivalinin artık rahatlıkla organize edilebildiği; yalnızca PKK 

değil, aşiretlerin de bölgeden geri püskürtüldüğü tarafımıza aktarılmıştır  (A2, G1; 23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme 

notları, Van).  

Diğer yandan bölgede yoğun olarak görülen uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık, sonlandırılmış; bölgeden giden işadamları 
geri gelerek yeniden Van’da iş yapmaya başlamıştır (A2, G1; 23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van). Bu 

konunun mülakatlar esnasında yoğunlukla dile getirilmesi, toplumsal açıdan ne kadar önemli olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir. Son olarak Erdoğan’ın gönül belediyeciliği söyleminin Van’da kayyımlarla hayat bulduğu ve 

Van’ın devletle barıştığı, görüşmeler esnasında vurgulanmıştır (G1; 23-24 Temmuz 2018 tarihli görüşme notları, Van). 

 

 

 

 

 

                                                           
8   Mavikent, Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde temizlik faaliyetlerini yürüten A.Ş.; Belvan, Van Büyükşehir Belediyesi 

sınırları içerisinde geçerli olan toplu ulaşım sistemini yürüten A.Ş. olarak hizmet vermektedir. 
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SONUÇ 

Saha çalışması kapsamında gerçekleştirilen mülakatlar, yapılan gözlemler, resmi kurumlardan alınan bilgi, belgeler ve 
kaynak taraması sonucu elde edilen veriler derlenerek kayyım konusu; Van örneğinden hareketle ortaya konmuştur. Güncel 

ve dinamik bir konu olmakla birlikte kayyımlığın oldukça yeni bir yaklaşımla ele alınması, konuyu ilginç kılmaktadır. 

Ancak diğer yandan konuya ilişkin henüz bir literatür oluşmadığı için çalışmanın yürütülmesinde de teorik düzeyde 

birtakım zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Van Büyükşehir Belediyesi, kayyım atanan 93 belediye arasında en aktif hizmet veren ve bu nedenle de yerel hizmetlerin 
çeşitliliği ve hizmetlere yapılan harcamalarla birlikte ele alındığında en çok öne çıkan belediyelerden biri konumundadır. 

Kayyım atanmasıyla birlikte Van ili ve ilçelerindeki belediyelerin personel alımları, hizmet alanları ve sağlanan imkanlar 

stratejik bir plan dahilinde yeniden organize edilmiştir. Terörle ilişkili personelin belediyelerle ilişiği kesilerek terör 

örgütlerinin belediyeler üzerindeki tahakkümü, büyük ölçüde sonlandırılmıştır. Diğer yandan merkezi yönetimin kayyım 

uygulamasıyla birlikte terör örgütlerine yönlendirilen kaynakların ve imkanların yolu kesilmiştir. Bu kaynaklar, belediye 
hizmetlerine aktarılmış ve planlanan şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Kayyım atanmasının ardından yerel hizmetler içerisinde yer alan faaliyetler, terör örgütlerinin istekleri doğrultusunda ve 

onların amacına yönelik değil; yörenin ihtiyaçları ve halkın günlük hayatını kolaylaştıracak uygulamalar doğrultusunda 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Böylece bölgenin mamur hale getirilmesi sağlanmıştır. Örneğin; iç sularımızda bir ilk 

olarak Tuşba ilçesinde yer alan Mollakasım köyü sahili, mavi bayrak alarak halk plajına dönüştürülmüş; yerel halkın ve 

yerli turistin kullanımına açılmıştır. İlerleyen zamanda da yabancı turistlerin bölgeye ilgisinin arttırılması planlanmaktadır.  

Belediyelerin terörden arındırılmasıyla birlikte yerel yönetim-vatandaş işbirliği sağlanarak vatandaşın ilgisi, katkısı ve 

desteği alınmıştır. Hem vatandaşın devlete olan güveni tazelenmiş hem de hizmetlerin daha verimli ve vatandaş odaklı 

yapılması sağlanmıştır. Van’da yaşanan terör ve asayiş olaylarının azalmasında, bu yaklaşımın etkisi bulunmaktadır. 

Terörün bölgeden tamamen silinmesiyle hayat da normale dönecek, ülkemizde yaşanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemine uygun olarak yerel yönetim birimlerimiz de demokrasi içerisinde hak ettiği yeri alacaktır. Kayyım uygulaması, 

ilanihayet devam etmeyecek; yerel hizmetler, yine seçimle göreve gelmiş başkan ve meclisler aracılığıyla yönetilecektir. 
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ÖZET 

Siyasetname 1091 yılında Nizamü’l-Mülk tarafından yazılmıştır. Politika ve yönetim alanındaki en önemli 

klasik eserlerden biridir. Devlet ve toplum hakkındaki Türk-İslam yaklaşımını açıklar. 30 yıl gibi uzun bir 

süre vezir olarak Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na hizmet etmiş olan Nizamü’l-Mülk’ün bu eseri; Selçuklu 

hükümdarı Sultan Melikşah’a sunulmuştur. Siyasetname Türk hükümdarları için merkezi ve yerel yönetimler 

açısından önemli bir rehber kaynak rolüne sahiptir. Örneğin 5. fasıl,  ikta sahipleri ve reayaya nasıl 

davrandıklarına dairdir. 7. fasıl,  amil, kadı, reis, şahne ve muhtesibin vaziyetlerini teftiş ve şartlarına dairdir 

ve 50. fasıl 2. kısım, vilayetlerden hasıl olan gelirin hesaplanmasına ve tanzimine dairdir. Çalışmanın amacı 

bu klasik esere dayanarak yerel yönetimler için öneriler sağlamaktır. Çalışma literatür taraması kaynaklı 

teorik bir çalışmadır. Bildirideki tartışmada birincil veri kaynağı olarak Siyasetname kullanılırken; araştırma 

aynı zamanda şaheserle ilgili ikincil kaynaklardan faydalanılarak güçlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasetname, Nizamü’l-Mülk, Yerel Yönetimler, Öneriler. 

 

ABSTRACT 

Siyasat-nama had been written in 1091 by Nizam Al-Mulk. It is one of the most important classical piece in 
the fields of politics and management. It explains the Turkish-Islamic approach on state and society. This 
work, written by Nizam Al-Mulk who served about thirty years as the vezier of Great Seljuk Empire, and was 
as important as a guide book for Sultan Malikshah. Siyasat-nama was an important guiding source on the 
central and local governments for Turkish Sultans. For example, chapter 5, Concerning assignees of land and 
enquiry into their treatment of the peasantry. Chapter 7, On obtaining information about the conduct of tax-
collectors, judges, prefects of police and mayors and keeping them in check. Chapter 50-Section 2, On 
keeping account of the revenue of the provinces and the method of doing it. The aim of the study is to provide 
advices for the mayors based on this classical piece. This study is a theoretical one that is rooted in the 
reladed literature. While Siyasat-nama is the primary data source for the discussions, the research also uses 
secondary sources on this master piece to strengthen the arguments of this article. 

Key Words: Siyasat-nama, Nizam Al-Mulk, Local Governments, Recommendations. 
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1. GİRİŞ 

Kamu yönetimi, modern devlet yapısının olduğu kadar geleneksel devlet anlayışının da özünde bulunmaktadır. Toplum 

halinde yaşamanın ve devlet çatısı altında birleşmiş olmanın en önemli temelini kamu yönetimi oluşturmaktadır. Gündelik 

yaşantı içerisinde vatandaş olarak kamu kurumlarının sunmuş olduğu mal ve hizmetlerle sürekli muhatap olunmaktadır. 

Yürütme aracı olarak kamu yönetimi; aktif rolü sebebiyle sürekli hayatın içerisinde göz önünde bulunmaktadır (Eryılmaz, 

2013:XVII). Kamu yönetiminin en önemli unsuru yerel yönetim mekanizmalarıdır. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin elinde 

bulundurduğu güç; o ülkenin demokrasi düzeyi ile doğru orantılıdır. Yerel yönetimlerin demokrasi ile olan ilişkisi; yerel 

hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde icra edilmesi gerekliliğini meydana getirmektedir ve bu özelliğiyle vazgeçilmez 

kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Eryılmaz, 2013:171). Yerel yönetimler, varoluş itibariyle siyasal, yönetsel ve 

toplumsal niteliklere sahiptir.  

Temelde aynı hedefler doğrultusunda çalışmalarına rağmen farklı yapılara sahip yerel yönetim türleriyle karşılaşmak 

mümkündür. Bu yerel mekanizmalar amaç ve işlevlerine göre; niteliklerine göre ve dizgelerine göre olmak üzere 

birbirinden farklı türler olarak ayrılmaktadır. Amaç ve işlevlerine göre yerel yönetimler; genel amaçlı ve özel amaçlı olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel amaçlı yerel yönetimler; yerel bir topluluğun yerel niteliğe sahip tüm ihtiyaçlarını 

karşılamakla yükümlüdür. Türkiye, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya’nın belediye sistemleri bu kategoriye örnek teşkil 

etmektedir. Özel amaçlı yerel yönetimler ise; eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu ihtiyaçlarının yerinden karşılanması ile 

yükümlü birimlerdir. Yerel yönetimler niteliklerine göre ise temsil ilkesine dayalı yerel yönetimler ve temsili nitelikte 

olmayan yerel yönetimler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Temsil ilkesine dayalı birimler; yerel demokrasiye katkı sunması 

ile önemlilik taşımaktadır. Karar organları seçim ile işbaşına gelmektedir ve en tipik örneği belediyelerdir. Temsili niteliği 

olmayan yerel yönetimlerin karar mekanizmaları ise atama ile görev başına gelmektedir. İç güvenlik ve posta hizmetleri 
gibi faaliyetlerin yürütülmesini için oluşturulmuş kuruluşlar bu tipe örnek teşkil etmektedir. Bu tür birimlere az 

rastlanmakla birlikte güncel siyaset anlayışındaki yeri ve önemi de gitgide azalmaktadır. Yerel yönetimler dizgelerine göre 

de tekdüze bir sisteme ve ayrımlı birimlerden oluşan bir sisteme sahip olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tekdüze bir sistemde 

her bir birim aynı yasal statüden beslenirken; ayrımlı birimler yetki, görev, gelir, gider vb. konularda yasalarla işlev sınırı 

çizilmiş birimler olarak faaliyet göstermektedir. Tekdüze yerel yönetimlerde yasalar ile çizilmiş net sınırlar yoktur. Bu tip 
yerel birimlerin görev, hak, sorumluluk ve yetki bakımından yasalar önünde bir ayrımı bulunmamaktadır (Keleş, 2012:29-
31). Bu çalışmada yönetim ve siyaset alanında bir klasik temel eser olan Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname’sinden tüm yerel 

yönetim türlerini kapsayacak öneriler derlenmeye çalışılmıştır. Nizamü’l-Mülk sadece yazıldığı devir için değil günümüz 

için de yol gösterici özelliğe sahiptir. Öte yandan eser içerisindeki öğütler sadece merkezi yönetim unsurları için değil yerel 

yönetimler için de oldukça önemlidir.  

Asıl adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî olan Nizamü’l-Mülk; devrin en iyi imkanları ile yetişmiştir. 
Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan ve sonrasında oğlu Sultan Melikşah dönemi olmak üzere 30 yıl boyunca iki 

hükümdara da vezirlik yapmıştır. Sultan Melikşah, 18 yaşında tahta geçtiği için Melikşah’ın hükümdarlık yaptığı ilk 7 yıl 

hükümdarın sağ kolu olmanın yanı sıra bizzat kontrol ettiği devlet meseleleri de olmuştur. Bu nedenle Selçuklu’nun 

geleceği için çok önemli rol oynamış; deneyimli bir siyasi karakter olduğunu söylemek mümkündür. 1091 yılında 

Melikşah; yaşının ilerlemesi ve tecrübe kazanmasının etkisiyle devlet meselelerinde aktif rol üstlenmeye başlamıştır. 

Devletin selameti için aralarında Nizamü’l-Mülk’ün de bulunduğu devlet erkânına şu şekilde ferman buyurmaktadır (Ayar, 

2017:v-xi):  

“Her biriniz memlekete dair düşünüp saltanatımız devrindeki aksaklıkları tespit ediniz. Dergâh, divan ve 

sarayımızda yerine getirilmesi gerekirken es geçilen yahut gözümüzden kaçan durumları gözden geçiriniz. 

Ayrıca evvelki padişahların icra etmiş oldukları halde bizim de yapmamız gerekirken icrasından geri 

kaldığımız durumları saptayınız. Üzerlerinde fikirler eyleyelim, bu fikirleri hayata geçirelim de din ve dünya 

işlerimiz yolunca yordamınca idame etsin diye gerek Selçukluların gerek başka padişahların töre ve âdetleri 

üzerinde mütalaalar edip bu mütalaaları açık seçik olarak kaleme alarak bize sununuz. Bize arzı yapılan bu 

çalışmalardan makul olanını hayata geçirelim ki her bir iş kuralınca yapılsın. Mevla’ya ısmarlayalım 

işlerimizi ardından. İlahi gazaba uğramamak içün memlekette hakkıyla yapılan yahut fesada bulaşmış her ne 

var ise haberdar olalım. Zira Allahü Teâlâ bu memleketi bize ihsan buyurmuştur, Allahü Teâlâ bizden dünya 

nimetlerini esirgememiştir. Zira Allahü Teâlâ düşmanlarımızı kahr u perişan eylemiştir. Bundan ötürüdür ki 

memleket dâhilinde bundan böyle Hakk Teâlâ’nın şeriat ve emirlerine muhalif yahut mugayir bir iş ne olmalı 

ne süregelmelidir”. 

Bu ferman üzerine Nizamü’l-Mülk; tüm tecrübe ve bilgi birikimini dini ve tarihi verilerle pekiştirerek Siyasetname’yi konu 
itibariyle 1091 yılında tamamlamıştır. 1092 yılında Bağdat yolculuğundan önce eserini saray kitapları yazıcısı Muhammed 

b. Nasıh’a emanet ederek, kendisine herhangi bir şey olduğu takdirde bu eserin Melikşah’ın bizzat kendisine verilmesi 

şeklinde uyarıda bulunmuştur. Büyük vezir Bağdat yolculuğu sırasında Ebu Tahir-i Errani isimli; Hasan Sabbah’ın bir 

fedaisi olduğu düşünülen şahıs tarafından hançerlenerek öldürülmüştür. Cenazesi İsfahan’a götürülerek oraya 

defnedilmiştir. Vezire yapılan bu saldırı halk ve asker arasında büyük bir hüzne yol açmıştır.  Hatta askerlerin bizzat Sultan 

Melikşah tarafından teselli edildiği rivayet edilmektedir (Ayar, 2017:xi-xii).  
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Eserde anlatılmak istenen hususlar fasıllara ayrılarak aktarılmaktadır. Toplam elli fasıldan oluşan Siyasetname’ de son 

bölüm iki parçaya ayrıldığı için bazı kaynaklar bu eseri elli bir fasıl olarak değerlendirmektedir. Çalışmamız çerçevesinde 

fasılların sayısının değil, içeriği önem arz etmektedir. Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname adlı eseri yönetimin unsurlarına 

doğu perspektifiyle bakan çok önemli eserlerden biridir. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın kültürel birikimini 

taşımaktadır. Nizamü’l-Mülk’ün 11.yüzyılda kaleme aldığı bu eser, yönetim ve siyasetin nasıl icra edilmesi gerektiği 

üzerine nasihatler içermektedir. Adaletli bir yönetimin gerçekleşmesi için dini ve dünyevi ilimlerin bilgi akışına ve bu 

bilgileri elde edebileceği kişilerle yapacağı istişareye özellikle vurgu yapmaktadır. 

 

2. ADALET 

Adalet kavramı Siyasetname’nin merkezinde yer almaktadır. Tüm yönetim esasları bu merkez çevresinde gelişmektedir 

(Sezer ve Sezer, 2016:515).  Adalet, Nizamü’l-Mülk’ün idare teorisinde “olmazsa olmaz” bir şart olarak sunulur (Ayar, 

2017:xxiii). Siyasetname’de akıl/ilim ve adil sıfatlarından beraber bahsedilir. Doğru-yanlış, iyi-kötü arasındaki farkları 

anlayabilecek bir hükümdar, aynı zamanda adalete yönelmeli ve tümünü birden kapsayacak biçimde “orta yol”u 

bulabilmelidir (Önder, 2014:27-28). Hükümdarın yerine getirmesi gereken en önemli görevin, düzeni getirmek ve barış ve 

adaleti sağlamak olduğu belirtilir (Menekşe, 2005:207) Selçuklularda, devletin ve yönetimin özünü, hükümdarların “adil 

olması” ve “adalet dağıtması” anlayışı oluşturmaktadır (Ekiz, 2010:9).  

Nizamü’l-Mülk adil hükümdarın bizzat Allah tarafından zulümleri, haksızlıkları kaldırmak için gönderildiğini vurgular. 

Siyasetname türü eserlerde “Allah tarafından yetkilendirme” genel bir kabuldür. Adil bir hükümdarın ahiret hayatındaki 

durumu hadis, kıssa ve hikayelerde tasvir edilmeye çalışılır. Bu hikayelerde özellikle yönetici konumunda bulunmanın 

sorumluluklarına vurgu yapılır (Önder, 2014:30-31). “Bu cihanda halka idarecilik yapanlar, mahşer günü huzura elleri bağlı 

getirilirler. Şayet adil imiş ise, adalet onun ellerini çözüverir ve cennete ulaştırır; yok eğer zalim imiş ise zulmü ellerini 
bağlar ve elleri boynundan zincire vurulmuş bir şekilde onu cehenneme götürür.” Sözü örnek olarak verilmektedir 
(Nizamü’l-Mülk, 2017:15-16). Nizamü’l-Mülk “Bir taraftan adalet bağlamında sorumluluğu doğrudan (Allah’a) bağlayarak 

hükümdarı uyarırken diğer taraftan söz konusu sorumluluğun hesabının (Allah’a) verileceğini işaret ederek halkın da 

dikkatini çekmektedir.” (Kömürcüoğlu ve Kömürcüoğlu, 2009:58). Siyasetname’de bir başkaldırı, ilahi kuralları hafifseme 

veya Allah’ın emirlerini yerine getirmekte bir gevşeme ortaya çıkması durumunda Allah’ın onları cezalandıracağı ve 

yaptıkları çirkin işlerin karşılıklarını vereceği belirtilmektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:11). Nizamü’l-Mülk’ün ortaya 

koyduğu siyaset belli bir adalet ve düzen anlayışının üzerinde yükselmektedir. Bu anlayışın ise “fıkhi boyutlarıyla İslam 

dini ve teorik boyutlarıyla İslam felsefesi” üzerinde yükseldiği söylenebilir  (Kömürcüğlu ve Kömürcüoğlu, 2009:64). 

Sorumluluğun yükü gereği hükümdarın mümkün olduğunca yönetim ile ilgili görevleri bürokratik mekanizmalara terk 

etmeyip, yönetim işleriyle doğrudan ilgili olması tavsiye edilmektedir (Sezer ve Sezer, 2016:518). Mülk(ülke), üzerindeki 

milletle birlikte, Siyasetname’nin bakış açısıyla, liyakatı ölçüsünde hükümdara emanettir. Allah’ın bu emaneti hükümdara 

vermiş olması da onun buna ehil olduğunun göstergesidir. Hükümdar da benzer şekilde yönetim yetkisini kullanırken, 

görevlendireceği kişilerin seçiminde liyakate önem verip emaneti ehline teslim etmelidir. Çünkü onun hükümdarlık 

meşruiyeti kendisi gibi görev verdiği kişilerin de emanete ehil olmasına bağlıdır.  

Siyasetname’ye göre, Allah’ın takdiri ile kullardan birisi saadet ve devlete erişir. Allah bu kişinin bahtını açarak talihini 
ona yaver kılar, ona verdiği akıl ve fikirle eli altındakileri layığıyla istihdam eder, onları başarılı olabilecekleri makam ve 

mevkiye yerleştirir. Bu kişi halk arasından hizmetkarlarını ve adamlarını tek tek seçerek her birine birtakım rütbeler, 

dereceler verir. Din ve dünya meselelerine yeterliklerinde onlara güvenir (Nizamü’l-Mülk, 2017:12). Siyasetname’de adalet 

temsili bir dille de anlatılır. Zulüm yıkım, harap olma, adalet ise bayındır kılma ve inşa etme anlamında sembolize edilir 

(Önder, 2014:34). Örneğin Siyasetname’ye göre Ömer bin Abdulaziz’e Hums Valisi, Hums çarşısının duvarının harap 

olduğu ve imar edilmesi gerektiğine dair mektup yazarak “ne buyurursunuz?” diye sormuştur. Ömer bin Abdulaziz aynı 

kağıda şöyle yazmıştır: “Hums çarşısının duvarını adaletle yükselttiğinde, yolları da korku ve zulümden arındırıp tertemiz 

ettiğinde ortaya çıkacak yapının çamur ve tuğlaya ihtiyacı yoktur.” (Nizamü’l-Mülk, 2017:341). Toplumsal dengeyi-düzeni 

korumak adil bir hükümdarın yapması gerekendir. Adalet bu düzeni korumanın kendisidir (Kömürcüğlu ve Kömürcüoğlu, 

2009:63). Siyasetname’de benimsenen adalet teorisinin pratik boyutunu genellikle memurlarla halk (reaya) arasındaki 

ilişkiler oluşturur. Nizamü’l-Mülk adaletin uygulanmasında “hükümdar adına söz söyleyen, karar veren ve çeşitli 

tasarruflarda bulunan bürokrasi”yi ve onun işleyişini hayati bir konumda görür. Öncelikle bürokrasiye egemen olmak 

gerekir. Adil bir yönetimin sergilenmesi açısından hükümdarın ülkede olup biten her şeyden haberdar olması çok 

gereklidir. Siyasetname ülkesinden habersiz hükümdarlardan haberleri sık sık aktarır. Örneğin birinde zulme uğramış bir 

kadın, hükümdara, hakkında bilgi sahibi olup idare edebileceği ve koruyabileceği kadar memleket fethetmesini 

önermektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:86; Önder, 2014:40-41). Maiyetindekileri idare etmeye ve düzeltmeye gücü yetmeyen 

hükümdar, halkı da yönetemeyeceğini bilmelidir (Nizamü’l-Mülk, 2017:78). Eserde bahsedilen hikayede halktan bir kadın 

hükümdara: “Mademki tebayı kollayamıyorsun cihanın jandarmalığına ne diye soyundun, daha koyunları kurttan 

koruyamıyorken bu ne çobanlık davasıdır?” (Nizamü’l-Mülk, 2017:87) ifadeleriyle seslenmektedir.  
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Siyasetname dolayısıyla halktan alınacak vergilerin sistemine ilişkin tavsiyelerde de bulunur (Sezer ve Sezer, 2016:518). 

“İkta
1 sahiplerinin, kendilerinden tahsil etmeleri istenen mal dışında reayadan bir şey almaya hakları yoktur” (Nizamü’l-

Mülk, 2017:41). Adalet mekanizmasının temellerinden biri emektir (Sezer ve Sezer, 2016:518). Siyasetname’de emek her 

daim koruma altında tutulmaktadır. Nizamü’l-Mülk’ün Osmanlı Devleti tarafından da uygulanan “askeri ikta sisteminin” 

temellerini attığı bilinmektedir (Canatan, 2009:197). Alışverişlerin adil bir şekilde gerçekleşmesinden tartı ve fiyatların 

düzgün işlemesine kadar her türlü hususun adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yapılması hüküm altına alınmak 

istenmektedir (Özmen, 2014:210). Siyasetname’ye göre tartı ve fiyatların adil bir biçimde tutulması, alışveriş ilişkilerinin 

sağlam bir zeminde yapılması, taşradan pazara getirilen malların eksiksiz denetimi, ölçü taşlarının ağırlığının doğruluğu ve 

“iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten men’etmek” emrini yerine getirmek için her şehre bir muhtesip
2 görevlendirilmelidir. 

Mülkün ve adaletin temelinde yatan genel kuralların başında hükümdarın ve memurların muhtesibi himaye etmeleri gelir. 
Bundan gayrı bir tavır takınılırsa fakir fukara güçlük çeker. Tacirler keyfince alışverişe koyulursa halkın başına dertler 

açarlar (Nizamü’l-Mülk, 2017:56-57).  

Hükümdara ilişkin şikayetlerde, içerik iyi düzenlenmemişse ve kadı şikayeti beğenmezse şikayetçi cezalandırılmaktadır 

(Bıçak, 2016:17).  Halkın hükümdardan şikayeti kişisel ilişkilerle ilgili değildir. Çünkü hükümdar halktan kişilerle çok az 

ilişki içindedir ve bu ilişkide suç teşkil edecek bir eylemin bulunması çok zordur. Hükümdar memurların yaptıklarından 

sorumlu tutulursa başka sorunlar oraya çıkmaktadır. Devletin genel olarak uyguladığı siyaset, hukuk ve iktisat 

anlayışlarından haksızlığa uğrayanlar hükümdardan şikayet edebilmektedirler. Memurlar işlerini namuslu ve adil 

yapmazlarsa karışıklık çıkar ve ülke sıkıntıya girer (Canatan, 2009:210). Devlet ve din, Nizamü’l-Mülk’e göre “iki kardeş” 

gibidir. Dini yasaları ve kuralları hükümdar çok iyi bilmelidir. Daha adil ve isabetli kararlar almaya dini bilmek yardımcı 

olacaktır. Bu tavsiyelerine karşın Nizamü’l-Mülk gelenek ve din arasındaki çelişkili durumlarda, kimi eski geleneklere 

boyun eğmekten kurtulamamıştır. Zamanında devletin bir geçiş dönemi yaşadığını bilmek, onun bu konudaki tutumunu 

anlamak için gereklidir (Canatan, 2009:219).  

Siyasetname’ye göre “hükümdarın atadığı vezirin/memurun onun kumaşından olması gerekir”. Dolayısıyla hükümdarın, 

atamalarda ehliyetli ve liyakatli görevlileri tercih etmesiyle, adaleti tüm devlet ve toplum katmanlarında tesis edebilmesi 

ilişkilidir (Önder, 2014:40).   Siyasetname’de “din ve dünya işlerinin uyumlu yürümesi için herkesi[n] liyakatlerince 

istihdam” edilmesi, herkese yeterliliği ölçüsünce iş” buyurulması (Nizamü’l-Mülk, 2017:254) kısaca “işin ehline” verilmesi 

gerektiği belirtilir (Önder, 2014:40). Buna aykırı hareket edildiğinde “hükümdarın müsaade etmemesi ve tıpkı kadim 

zamanlardaki gibi işleri adalet dengesi ve idare kılıcıyla tanzim etmesi gerekir” (Nizamü’l-Mülk, 2017:254). Örneğin 

Sasaniler, büyük işleri ehil olmayan ve cahil kimselere bırakmaktaydılar. Öte yandan akıllı, uyanık ve alim insanları satın 

almamaktaydılar. Dolayısıyla yıkıldılar (Nizamü’l-Mülk, 2017:259). Liyakat yanında ahlak da halka hizmet edecek 

kişilerin seçiminde önemli bir kriterdir. Nizamü’l-Mülk ahlaken düşük ve günahkar kişilere görev verilmemesi gerektiğini 

sıklıkla hatırlatır (Önder, 2014:40). Örneğin sahib-haberler; memleketin esenliği ve felaketi kendilerine bağlı olduğu için 

(Nizamü’l-Mülk, 2017:85-86): 

● Büyük ölçüde kişisel menfaatleri peşinde koşmayan kişilere, 

● Hiçbir zan altında bulunmayan ellere, 

● Doğrudan hükümdara karşı sorumlu dillere, 

● Yazarlara (kalem erbabı) verilmelidir. 

● Maaş ve aylıkları hazineden temin edilmelidir. 

● Kanaatlerini hükümdardan başkası bilmemelidir. 

Siyasetname adaletin meydana çıkmasını sağlayacak kadıların seçimine ve konumuna özen gösterir (Sezer ve Sezer, 

2016:521). Çünkü kadılar, Müslümanların canlarından ve mallarından sorumlu tutulmuş kişilerdir. Görevli memurların 

kadıya saygıda kusur etmemeleri, saray içinde kadıyı saygılı ve aziz tutmaları gerektir (Nizamü’l-Mülk, 2017:53). Öte 

yandan adaletin sağlanması ve yönetimin denetlenmesi açısından hükümdarın yargılanması düşüncesi de oldukça 

önemlidir. Nizamü’l-Mülk, adaletin iyi işlediğini göstermek için hükümdarın da yargılanmasının gerekliliğini 

anlatmaktadır (Bıçak, 2016:16). Nizamü’l-Mülk, adil bir yönetim bağlamında halkla hükümdarların arasındaki engelleri 

kaldırdığı ve hakkı ihlal edilenlere davacı olabildiği tarihsel hikayeleri sunar. Acem Şahları sıkça verilen örnekler arasında 
önemli bir yer tutar. Halkın saraya gelmesine, Mihrigan

3 ve Nevruz günlerinde izin veren Şah, birtakım yargılama 

seremonisini takip ederek dilekçeleri inceler ve “hakkın yerini bulması için davalı konumda yargılanmayı” göze alır. 

Yargılama başlamadan önce Şah tahtından iner, tacını çıkarır ve başyargıç konumundaki (sağ yanına oturttuğu) mûbed-i 
mûbedânın önünde diz çökerek oturur (Önder, 2014:44) ve ona “Evvelemirde zatımın gadrine uğradıkları için hak talep 

edenlerin haklarını teslim eylemekten perva etme…Allah aşkına beni kendinden evla görmeden, kayırmadan bak şunların 

                                                 
1
  İkta: “Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve 

maaşlarına karşılık verilmesi” (www.tdk.gov.tr). 
2
   Muhtesip: “İslam şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru” (www.tdk.gov.tr). 

3
  Mihrigan:  “İran’da Ferîdun’un Dahhâk’i yendiği gün olarak kabul edilen Mihrigân (Arapça şekliyle Mihricân) bayramı Nevruz gibi 

kabul edilir” (Yazıcı, 1995:396). 

http://www.tdk.gov.tr/
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şikâyetlerine! Allahü Teâlâ yarın hesap günü bana her ne soracak ise senden bilirim”, diye seslenir (Nizamü’l-Mülk, 

2017:54). “Hükümdarın kişiliğinde gerçekleşen adalet, onu yargılarken hükümdar kisvesinden soyutlayıp” halk ile aynı 

seviyeye indirir. Bu ortamı oluşturan temel sebep semavi bir hesap verme duygusudur (Önder, 2014:44). Kadı tarafından 

hükümdarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve uygun kararlar vermesi gerektiği düşüncesi çok önemli bir aşamadır. 

“Ancak hükümdar kendi isteğiyle mahkeme önüne çıkmaktadır.” Hukuk kaidesi gereği,olması gereken hükümdardan 

şikayet olduğunda mahkeme kurulması ve hükümdarın sıradan bir vatandaş gibi yargılanmasıdır (Bıçak, 2016:17). 

Hükümdar kadılardan da sorumludur. Siyasi idarenin önemli bir unsuru adaletsizliğin düzeltilmesidir, “Çünkü Allah onu 

kanunda emretmiştir”. Bundan dolayı Nizamü’l-Mülk hukukçulara karşı hükümdarın görevinde ısrarlıdır. Hükümdar onlara 

saygı göstermeli, danışmalı, onları saraya almalı ve onların geçimlerini sağlamalıdır (Rosenthal, 1996:119-120). Nizamü’l-
Mülk adalet sisteminde “dönemin ihtiyaçlarına uyulmasının hassas bir mesele olduğunu, cehaletin aşılmasının önemli 

olduğunu” belirtmektedir (Ekiz, 2010:25). Hükümdarın memleket genelinde görevli kadıların durumlarından tek tek 

haberdar olması gerektir. Görev; onlardan alim, zahit
4 ve halkın malında gözü olmayanlara teslim edilerek ihtiyaçları 

olduğu miktarda maaşa bağlanmaları gerekir. Zira bu çok önemli ve hassas bir noktadır. Çünkü onlar Müslümanların 

canlarından ve mallarından sorumlu kılınmış kişilerdir. İster cahilce, ister kasıtlı yahut tabiatları gereğince bir hüküm veya 
fetva verdikleri zaman diğer kadıların, verilmiş yanlış karara şerh düşerek hükümdara iletmeleri, söz konusu hakimin de 
görevden alınarak cezalandırılması gerekmektir. Görevli memurların kadıya saygıda kusur etmemeleri, saray içinde kadıyı 

değerli ve aziz tutmaları gerektir. Gösterişli-kuvvetli, efendiden biri olduğu için bir kişi, hüküm günü saklanıp mahkemede 
hazır bulunmaz ise o şahıs sertlik ile ve zor kullanılarak kadının huzuruna getirilmelidir (Nizamü’l-Mülk, 2017:53).   

Selçuklulardaki bu durum, “ ‘hukukilik’ ilişkisi bağlamında, daha genel olarak, meşruiyet temelinin modern devlettekine 

benzer ‘hukuk devleti’ yapısı ele alınarak düşünülebilir”. Hükümdar ve onun buna yetkili kıldığı makamlar “adalet 

dağıtma” yetkisini elinde bulundurup, diğer memuriyetlerden bu makamların farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu durum modern devletteki yargı bağımsızlığına bazı yönlerden benzetilebilir. Ancak Siyasetname’nin günümüz anlayışı 

ile bu konuda asıl kurduğu bağ, rejimin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş adalet sistemi ve hukuki yapıdır. Ayrım 

noktalarının doğru olarak ortaya konması ve ücret/maaş rejiminin yargı mensuplarında “farklı” olması açısından Selçuklu 

Devleti’nin adalet hizmetlerine önem vererek geliştirmeye çalıştığı söylenebilir. Bunun yanında günümüz çağdaş hukuk 

devletinin parçalarından biri olan “dilekçe verme hakkı” işlenmektedir (Ekiz, 2010:25). Siyasetname’ye göre haklarını 

aramak için her zaman dergaha gelen kalabalıklar olur. Her ne kadar dilekçelerine (arzuhallerine) cevap verilse dahi 

dergahtan ayrılmazlar. Dergaha gelen her elçi ve yabancı bunların patırtılarını ve inlemelerini duyunca memlekette ne 
büyük zulümler yapıldığı kuruntusuna düşerler. Bundan ötürü bu kapının şehirden yahut taşradan olsun böylesi halk 

yığınlarına kapalı tutulması çok gereklidir. Bütün halkın ikamet ettiği yerde dilekçelerini kaleme alması ve dergahtan 5 
kişinin bunları toplayıp dergaha arz etmesi, aldıkları cevabı ve fermanın sahiplerime iletmeleri gerekir. Böylece dergahtaki 

o kuru gürültü ve patırtının önüne geçilmiş olur  (Nizamü’l-Mülk, 2017:339).   

Nizamü’l-Mülk devlet idaresinde temiz toplum ve temiz yönetim anlayışını sergileyerek toplumun saadeti ve huzuru için 

herkesi kuşatan bir adaletin sağlanmasını öngörür (Menekşe, 2005:206). Hem hükümdarın kendisi zulümden kaçınmalı 

hem de emrindekilerin kaçınmasını sağlamalı ve gerekli önlemleri almalıdır (Canatan, 2009:209). Nizamü’l-Mülk devlet 

felsefesinde en temel ve çatı unsur adalettir. Dolayısıyla devlet devamlılığını öncelikle adil bir yapı arz etmek suretiyle 

sağlayabilir (Özmen, 2014:210). Siyasetname’ye göre hükümdarın haftada iki gün divan-ı mezalime oturup, zalimden 

mazlumun hakkını alarak ona vermesi, konuyu aracısız bir şekilde halktan dinleyip ona hükmetmesi gerekir. Nispeten 

önemli olanlar yazılı olarak kendisine arz edilmeli ve hükümdar bu sorunların hepsinin sonuçlarını kâtiplere yazdırmalıdır. 

Hükümdarın haftada iki gün haksızlığa ve haksız davranışlara uğrayanları huzuruna çağırıp onları bizzat kendisinin 

dinlediği haberi memlekette yayılınca zalimler dehşete kapılır, ayaklarını denk alırlar ve cezaya çarptırılma korkusundan 

dolayı hiç kimsenin haksızlık ve yolsuzluk yapmaya gözü kesmez  (Nizamü’l-Mülk, 2017:17). 

 

3. İLİM 

Siyasetname; yönetmeyi akıl, ilim ve hikmet kavramlarıyla bir bütün olarak ele almaktadır. Türklerin İslam dinini kabul 

etmesi ve Anadolu’nun Türkleşmesi süreciyle beraber kültürel ve siyasi olarak önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Ortaya 

çıkan bu yeni medeniyet, ilim ve din, madde ve mananın başarılı bir birleşimidir (Orhun, 2018:565). Hükümdarlık 

vazifesini sürdürmedeki en önemli esas ilimdir (Önder, 2014:61). Siyasetname’ye yakın dönemlerde Yusuf Has Hacib 
tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig adlı eserde, aklın ve bilginin önemi metaforik bir anlatımla aktarılmıştır ve akıl; 

karanlık geceleri aydınlatan bir meşaleye benzetilerek, bilginin kişiyi aydınlattığından söz edilmiştir. Siyasetname’de de 

adından sıkça söz edilen Nurşirevan’ın aklıyla cihanı aydınlattığından bahsedilmektedir (Hacib, 2017:43). Benzer şekilde 

Nizamü’l Mülk; tarihten verdiği bir örnekte övgüyle Sultan Mahmud’tan bahsederken hükümdarda olması gereken 
özellikler arasında akıllı ve ilim sever olmayı da sıralamaktadır (Nizamü’l-Mülk, 2017:63-64). Bilgi, İslam içerisinde 

üstünlük ve fazilet olarak karşılık bulmaktadır. Bilginler ve alanında uzmanlaşmış ilim erbapları, dinde şirke yol açmadığı 

sürece, yetki sahibi olarak değer görmektedir. Bunun nedeni ise verdikleri karar ve hükümlerin belirli dayanaklara sahip 

olmasıdır (Kutlu, 2018:19).   

                                                 
4   Zahit: “Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)” (www.tdk.gov.tr). 
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Hükümdar ilim ve hikmet sahibi olduğu zaman yanlışı doğruların içerisinden ayırt edebilecek önemli bir özelliğe sahip 
olur. Devletin yönetiminde ilime gereken önem verildikçe hükümdara yardımcı basiretli idareciler de toplum içerisinde 

filizlenmeye başlayacaktır (Önder, 2014:62-63). İlim ve ahlak senteziyle yoğrulan bireylerin oluşturduğu toplumun; kendi 

içerisinden faziletli yöneticiler çıkararak önü aydınlık bir devlet geleceğine sahip olacağı aşikârdır (Sezer ve Güzel, 

2018:417). Nizamü’l-Mülk; hükümdarın Allah’ın lütfunu ve iki cihanda mutluluğunu ilimden uzak olan işlerden 

kaçınmasına ve ilme yardımcı olmasına bağlamaktadır. Örnek olarak ise tarihte ilimle halkını yöneten yöneticilerden; Ömer 
bin Abdulaziz, Harun Reşid, Me’mûn, Mu’tasım, İsmail b. Ahmed Sâmânî, Mahmud bin Sebüktekîn’den örnekler 

verilmektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:79-81). Hükümdar siyasetini ortaya koyarken en fazla ihtiyaç duyduğu şey, ilimdir. 

İlim; hükümdara ahiretin ve dünyanın kapılarını açan bir anahtardır. Hayırlı sonuçlara ilim ile ulaşılırken, şer işlerin 

ardında ise ilim eksikliği yatmaktadır (Önder, 2014:65-69). Nizamü’l-Mülk’ün Lokman Hekim’den aktardığı bir sözde 

ilimin koruyuculuğuna ve ilmin hazineden daha önemli bir etkiye sahip olduğuna vurgu yapılmaktadır. Koruyucu sıfat 

yüklenen ilme ise bütüncül yaklaşılması gerekmektedir. İlim bilmek yalnızca belirli şeyler üzerinde bilgi birikimine sahip 
olmak demek değildir. Bunun ile ilgili olarak da Hasan Basri’nin yalnızca Kur’an dili olan Arap diline hakim olmanın ilim 

sahibi olmakla nitelendirilemeyeceğine ve ilme bir bütün olarak yaklaşılması gerektiğine yönelik sözlerine yer verilmiştir 

(Nizamü’l-Mülk, 2017:79).  

Hükümdar, din ve dünya işleri ile ilgili konular üzerinde sürekli araştırma yapmalı ve bilgiyi aramalıdır. Adil ve düzenli bir 
yönetim için önceki hükümdarlar ile ilgili tarihi verilere de hâkim olmak gerekmektedir (Canatan, 2009:206-207). Tarihten 
ders çıkarılması ülkelerin geleceği için oldukça etkileyici bir role sahiptir. Geçmiş zaman diliminde yapılan doğruların ve 

yanlışların tahlil edilmesi; etkili ve başarılı bir siyasetle devletin yönetilmesine katkı sağlamaktadır. Belirli bir bilgi 
donanımına sahip hükümdarın yanında çalışan yardımcıları da ilim ile sıkı bir bağ içerisinde olmalıdır. Çünkü hükümdara 

yardımcı bürokratlar; halkın gözünde hükümdarın temsilcisidir ve muhatap oldukları devlet görevlilerinin tavırlarını 

hükümdarın tavrı olarak anlamlandırmaktadırlar. Bu nedenle hükümdarın siyasetini halka dosdoğru yansıtan ve halkta 

yanlış izlenimler bırakmayacak karaktere sahip görevliler iş başına getirilmelidir. Hükümdarların devlete ve mutluluğa 

kavuşması; etrafında yer alacak bilgiye ve bu bilgiyi kullanacak yeteneğe sahip kişilerin varlığıyla mümkündür (Şeker, 

2018:113). Hükümdarın aynası olan bürokratik karakterlerin de ilim ile yoğrulması; iktidar ve ilim ilişkisini tamamlayıcı 

kılmaktadır. Bu bağlamda belirli bir mevkiden daha üst mevkilere geçişin temelinde kıdem ve bilginin yattığı 

görülmektedir. Bu duruma yönelik olarak Kutadgu Bilig’de ise bilgisiz kişinin üstün olduğu yerde bilgilinin bahtına kapı 

eşiği düşmüşse bilgilinin nereden olduğunun önemli olmadığı; saygının makama değil bilgiliye olması gerektiği 
aktarılmaktadır (Hacib, 2017:41).  

Nizamü’l-Mülk; akla ve ilme uygun karar vermeye vurgu yaparken aklı ve ilmi engelleyen durumları da esere konu 

yapmıştır. Bunlardan biri öfke durumunda karar almanın yanlış olacağına yönelik tutumdur. Emirül-mü’mînin Ali’nin öfke 

anında kendine hâkim olmayı başaran insanları övdüğü hikayeden hareketle öfke ile ani harekete geçmenin yanlış olduğu; 

böyle bir yanlışlığın pişmanlığa sebebiyet vereceği belirtilmekte ve öfkenin aklın önüne geçmesine müsaade edilmemesi 

gerektiği öğütlenmektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:179-180). İkinci olarak ise acele karar verme durumunun da öfkeli iken 

karar verme gibi sevilmeyen bir durum olduğunu söylemek mümkündür. Acelecilik de öfke gibi hükümdarın isabetsiz karar 
vermesine yol açabilmektedir. Hükümdarın aklıselim bir şekilde sakin olduğu bir anda karar vermesi yeğlenmektedir 

(Önder, 2014:67-68). Nizamü’l-Mülk zamane büyüklerinden Hekim Buzurcmihr’in aceleyi ahmaklık olarak gördüğünü; 

acele davranmanın sonunun pişmanlık ve hüsran ile sonuçlanacağı yönündeki düşüncesini, kendi görüşüne dayanak 

göstermektedir. Din büyüklerinin ise acele işin şeytandan; sükûnetin ise Allah’tan geldiğine yönelik kanaatlerini 

vurgulamaktadır. Emirül-mü’mînin Ali’nin ise yalnızca hayır görülen işlerde acele edilebileceğini söylediği aktarılmaktadır 

(Nizamü’l-Mülk, 2017:197).  

İlmi öğrenmenin yolu âlim ve ulema sınıfı ile bağ kurmaktır. Siyasetname’de ilim ile hükmetmek üzerine kurgulanan bu 

ilişkiden kaynaklı olarak ilim ehli ile olan ilişkilere de yer verilmektedir. Nizamü’l-Mülk, hükümdarın ilim ehline saygıda 

kusur etmemesi gerektiğini dile getirmiştir (Menekşe, 2005:201-202). İhtiyaç duyulan ilim; ulema sınıfıyla belirli 

aralıklarla bir araya gelerek sohbet etmesi bildiklerini pekiştirmesini, bilmediklerini ise öğrenmesini sağlamaktadır (Önder, 

2014:65-66). Hükümdar; din alimleri ile görüşme yapmayı ihmal etmemeli ve bilginler arasında münazaralar düzenleyerek; 

alması gereken ilmi, aklında bir soru işareti kalmayana kadar açıklatmalıdır ve ilim adamlarını kendisine dost bilmelidir. 

Haftada bir veya iki kere bu toplantıları düzenlemeye özen göstermelidir. İlmin devamı için ise ilmin öğrenilebileceği 

medreselerin yaptırılıp yaşatılmasına önem vermelidir (Canatan, 2009:204-213). Hükümdarın din ve dünyayla ilgili işlerde 

takınacağı tutum, izleyeceği çözüm yolları hakkında aydınlandığı takdirde yüksek vicdan, adalet ve muhakeme gücü 

sayesinde hiçbir “dini eğri, mezhebi bozuk” kişi onu hak yoldan ayıramaz; memleketinde kötü emeller ve sapkınlıklar 

ortadan kalkarak çok büyük işler yapar (Nizamü’l-Mülk, 2017:77). Hükümdarın devleti yönetirken uygulamada kullanacağı 

ilim, belli başlı bilgi kaynaklarından topladığı bilgiler neticesinde şekillenmektedir. Halk, oldukça önemli bir bilgi 

kaynağıdır. Nizamü’l-Mülk halk ile padişahın birbiri ile münasebetini uygun görmektedir. Devlette uygulanmakta olan 

siyaset etme anlayışının halka nasıl yansıdığını öğrenmek ve ülkenin genel durumu ile alakalı bilgileri edinebilmek adına; 

hükümdarın halk ile iletişimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Siyasetname’de Şah Kubât’ın hüküm sürdüğü zamanlarda 7 
yıl süren bir kıtlık ve sefalet sürecinde kimsenin bu nedenden dolayı hayatını kaybetmediği anlatılmaktadır. Böyle vahim 

bir durumda hükümdar, halkın durumundan haberdar olmasa, memurlarına gerekli talimatları veremeyecek ve halkın 

ihtiyaçlarını etkili ve verimli bir şekilde karşılayamayacaktır (Nizamü’l-Mülk, 2017:27-28).  

Ülke hakkında araştırmalar yaptırmak ve halkın bizzat şikâyetlerini dinlemek bu bağlamda yararlı olacaktır. Öte yandan 

devletin iç işleri yanında dış  işlerini de takip etmek gerekmektedir. Bu nedenle ülke çıkarları adına çalışacağından şüphe 
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duyulmayacak elçiler, postacılar, muhbirler, casuslar gönderilmeli ve çeşitli yerlere haber temin edilecek merkezler 
kurulmalıdır (Canatan, 2009:206-208). Böylelikle ülke içinden ve dışından gelen bilgiler ışığında yönetim stratejileri 

geliştirme imkânı sağlanmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki duygu, ilham ve sezgi, kültürü; bilgi ise medeniyeti oluşturur 

(Turan, 2018:613).  

Nizamü’l-Mülk; ordu ve halktan haber almayı hükümdarlığın bir gerekliliği olarak göstermektedir. Hükümdarın haber alma 

hususuna önem vermemesi; gafillik, gaddarlık ve ihmalkârlık olarak değerlendirilmektedir. Yaşanan hadiselerden haberdar 

olması, yerinde fermanlar çıkarmasına ve uygulamasına zemin hazırlamaktadır. Nizamü’l-Mülk haberden sorumlu olan 

görevlilerin çok dikkatli seçilmesini gerektiğini belirtmektedir. Haberin doğru bir şekilde hükümdara ulaşması; hiçbir zan 

altında bulunmayan, güvenilir, devletin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan sahib-haberlerin görevlendirilmesiyle 

mümkün olmaktadır. Halk ve ordudan haberdar olmanın bir diğer yolu ise ikta sahipleri ile olan iletişimdir. İkta sahipleri; 

emirlerine verilen toprak, mal ve köleler hakkında her yıl hükümdara bilgi vermek durumundadır. Böylece ikta sahiplerinin 

denetimi de gerçekleşmiş olacaktır (Canatan, 2009:212). Böylece Kutadgu Bilig’de kullanılan kılıç ve kalem metaforunda 

kastedilen iki unsur hakkında  bilgi sahibi olunacaktır. Kılıç, fethetmeyi anlatmak için kullanılırken; kalem ise fetih sonucu 
elde edilen toprakların yönetimini anlatmak için kullanılmıştır. Fetih için ordu; yönetmek içinde halk lazım gelmektedir 

(Hacib, 2017:192-193). Bu ikisinden elde edilecek bilgi akışı işte bu yüzden büyük önem arz etmekte ve yönetim 

mekanizmasını doğrudan etkilemektedir. Kutadgu Bilig’de bilgi ile bey arasındaki bağ anlatılırken (Tuğral, 2008:88); 
“bey’’ adının “bilig’’ kelimesiyle olan bağına değinilerek; “bilig’’ kelimesinden lamının kaldırılmasıyla “beg’’ adı 

kalmakta ve böylelikle bey ile bilgi arasındaki iç içe olma durumu vurgulanmaktadır (Şakacı, 2015:48). Hükümdar ile 

aklın, bilginin, hikmetin bir bütün olma hali Siyasetname’de de karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlam doğrultusunda 

Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetnamesinden de “siyasetin bilgiyi değil bilginin siyaseti’’ inşa ettiği çıkarımı yapılabilmektedir 

(Önder, 2014:64). Kutadgu Bilig de bilgiye ulaşmayı siyaset etmekte ön koşul saymıştır. Hükümdar her meselede önce 

bilgiye ulaşmalı, ulaştığı bilgileri ilgili meselelerin icrasında uygulamalıdır (Şakacı, 2015:49). Bu konuda Siyasetname’de 

yer alan hikayede; Sultan Mahmud’un iyi bir sisteminin olduğundan; biri birinin haksız yere tavuğunu bile elde etse 

haberdar olduğundan söz edilmektedir ve bu haber alma düzeninin varlığının, Selçuklu’nun devamı için çok önemli 

olduğundan bahsedilmektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:85-93). İlmi, bilgiyi, haberi elde ederek akıllı bir karar verebilmek ise 

istişarenin aktif rol oynamasından geçmektedir. Danışarak karar vermek Siyasetname’de sıkça övgüye mahzar olmuş bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle adaletin uygulanması ve ilmin paylaşılması hususunda istişare oldukça 

önemlidir. 

 

4. İSTİŞARE 

Nizamü’l-Mülk’ün bu eserinde istişare ile ilgili hükümdara sıkça telkinlerde bulunulmaktadır. Siyasetname’de istişarenin 

gücü: “Âlimler, ‘Yalnız başına bir kişinin devlet işleri için izlediği siyaset bir insan kuvvetinde; iki kişininki ise iki insan 

kudretindedir.’ demişler. Her halükârda on kişinin kudreti tek bir kişinin gücüne başat gelir.” (Nizamü’l- Mülk, 2017:127-
128) ifadeleri ile aktarılmıştır. Yöneten kişinin en iyi karar alıcı benim ben Allah tarafından gönderildim kibrine 

bürünmemesi gerekmektedir. Nitekim eser bu düşünceye adeta önlem almak adına Hz. Muhammed üzerinden örnek 

vermektedir. Hz. Muhammed’in peygamberlik sıfatına ve yüceliğine vurgu yapıldıktan sonra Allah’ın ona Âl-i İmrân 

Sûresi 153. Ayette istişare etmesini buyurduğuna dikkat çekilmiştir. Allah’ın elçisinin bile istişare ile sorumlu tutulması; 

yeryüzündeki iktidar gücünü Allah’tan alan ilahi kaynaklı otorite sahibi hükümdarın da istişare ile sorumlu tutulmasını 

gerekli kılmıştır (Nizamü’l Mülk, 2017:127-128). İslam’ın en genel anlamda adalet ve danışma olmak üzere siyasete dair 

insanın özgür idaresiyle hayata geçirilen hukuki ve ahlaki iki temel dayanağı vardır (Kutlu, 2018:16). Öte yandan İslam’ı 

yaymak adına gelişen cihat anlayışı da ilim ve adaleti yayma mantığı dâhilinde şekillenmektedir. İslam dinini yaymak 

adına cihat etmek anlayışının dünya üzerine ilim, hak ve adalet getirme misyonuna sahip olduğunu unutmamak gerekir. 

İlim, hak ve adalet üzerine kurulu bir siyaset gütmek de cihat anlayışının içerisinde yer bulmaktadır (Yakıt, 2015:7). 

Siyasetname; istişare ile bakış açısının genişlediğini ve hükümdarı doğru karara sevk ettiğini aktarmaktadır. Özellikle Türk 

kültürünü ve İslam dinini içerisinde barındıran doğu siyasetnameleri; istişare etmeyi yönetim içerisinde önemli bir unsur 

olarak tavsiye etmektedir. Güçlü bir lider ilim öğrenmeyi görev edinmeli, içinden çıkamadığı durumlarda bilenlere 

danışarak doğru karara ulaşmaya çalışmalıdır (Akbal ve Küçükaslan, 2016:205). Bir kişi hikmetli bir ilim sahibiyse bunu 
paylaşmalı, değil ise bilgi düzeyini artırarak bir ilime vakıf olmaya çalışmalıdır. Bu durum Kutadgu Bilig eserinde toplum 

içinde yer almanın en temel gerekçesi olarak ele alınmaktadır. Bir kişi bilgisini ve buna bağlı geliştirdiği tecrübesini 

toplumun diğer paydaşlarına aktardıkça hem toplum hem de kendisi bir gelişim içerisinde daha ileriye gidecektir. Ortaya 

çıkan toplumsal birliktelikler sonucu medeniyetlerin gelişmesi söz konusu olacaktır. Bireyden medeniyete doğru 

genişlemeyi sağlamak adına ilme sahip, ahlakı ve adaleti kendine temel edinmiş insanların toplumsal gelişim adına 

toplumdan soyutlanmak yerine ilmini yaymayı seçmesi gerekmektedir. Ahlak ve adalet insanların birbirleriyle ilişkisi 

sonucu önemli bir anlam kazanacaktır (Akyol, 2016:78-79). Kutadgu Bilig içerisinde istişareye o kadar önem verilmektedir 

ki, bu eser tamamen soru-cevap üzerine kurulmuş bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Yusuf Has Hacib; bu eserinde 
soru ve cevabı, kadın ve erkeğe benzetir ve bu çiftin hakikati doğuracağından bahsetmektedir (Hacib, 2017:92-93). 
Padişahın tüm kararları kendisinin vereceğini fakat bir emir verilirken vezirlere danışılmasının ve bu doğrultuda 

vezirleriyle ittifak halinde olmasının yeğleneceği belirtilmektedir (Tok, 2013:29).  Yönetim meselelerinde istişare etmek; 

aynı zamanda kişinin güçlü muhakeme yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Önder, 2014:71-75). Bu bağlamda 

Nizamü’l-Mülk; Süfyân el- Sevrî’den aktarmış olduğu bir hikayede devleti için hayırlı olan bir hükümdarın ilim erbabıyla 
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ilişkilerini yakın tutan olduğunu söylemektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:78). Herhangi bir meselede gerekli kişilere 

danışmadan sadece kendi düşüncesiyle karar almak; Siyasetname’de ahmaklık olarak nitelendirilmiştir (Nizamü’l-Mülk, 

2017:128). “Toplumun ve devletin geleceği ile ilgili hususlarda aydınlara ve işin ehline danışmak her zaman için toplumun 

geleceğini olumlu yönde etkileyecektir” (Akyol, 2018:256-257).  

Karar verme sürecinde danışmanın bu denli önemli olması danışılacak kişinin de sıradan olmamasını gerektirmektedir. 

Çözüme kavuşturulması gereken bir konu hakkında birçok kişinin fikri olabilir. Fakat mutlaka konuya daha hakim, daha 

tecrübeli, mevzuya daha derin yaklaşabilme kapasitesine sahip olan seçilmeli ve ona danışılmalıdır. Nizamü’l-Mülk; 

istişarenin yapılmasının önemini vurgularken istişare edilecek kişiler için de bir sınırlandırma getirmeyi ihmal 

etmemektedir. Devlet işlerinde benimsenip uygulanacak siyasetin, “âlimler ve cihan görmüşlere” danışılarak tespit edilmesi 

gerekmektedir (Nizamü’l-Mülk, 2017:127). Zira danışılan seçiminde yapılacak yanlış; hükümdarı tahtından edebilmekte 

dolayısıyla ülke bekasını da tehlikeye sokabilmektedir (Önder, 2014:73). Siyasetname’de hangi konular hakkında kimlere 

danışılacağı tarif edilmektedir. Yönetim konularının karara bağlanması amacıyla görüşülecek kişiler ile özel ve kişisel 

mevzuları danışabileceği nedimleri
5 birbirinden ayırmaktadır. Devlet yönetimi ile alakalı konularda; ilgili husus hakkında 

tecrübeli ve yeterli bilgi donanımına sahip vezirler, alimler ve devletin ileri gelenleri ile istişare etmek gerekmektedir 

(Nizamü’l-Mülk, 2017:124). Öte yandan sadece devlet işlerinde değil hükümdarın özel yaşantısında da alacağı kararlar 

veya merak ettiği hususlar ile ilgili istişare etmesi tavsiye edilmektedir. Nedimler yönetim içerisine dahil edilmeyen sadece 

hükümdara yarenlik eden dost meclisi içerisindeki insanlardır. Dost meclislerinde eğlenceye, şaraba dair; bir savaş provası 

olarak bilinen av ve çevgân
6 etkinliğine dair; yeme ve içme etkinliklerinde nasıl bir hal ve tavır takınılacağına dair 

meselelerde nedimlere danışılmalıdır. Yönetim hususunda danışılması gerekli görülen vezirler kadar nedimler de hükümdar 

için önemli bir rol oynamaktadır. Siyaset etme konusunda zaman zaman bunalan hükümdarlar; nedimlerle gönül 

eğlendiren, şakalar ve nükteler içeren dost meclisleri kurarak içinde bulundukları kasvet ortamından kurtulma yolunu tercih 

etmelidir. Hükümdarın eğlenceye dair yaptığı aktiviteler onun otoritesine gölge düşürmeyecektir. Lakin hükümdar 
ilişkilerin aşırı samimi bir boyut kazanmasına ve buna bağlı emir komuta zincirinin bozulmamasına gayret göstermek 

durumundadır (Nizamü’l-Mülk, 2017:172).  

Hükümdar için sağlıklı bir görüş, güçlü bir ordunun varlığından daha mühim bir konumdadır. Büyük alimler ve cihan 
görmüşlerin yanı sıra; halk ve toplumun ileri gelenlerinin; düzenlenecek merasimler sayesinde hükümdarla doğrudan 

iletişim kurabilmeleri sağlanmalıdır (Canatan, 2009:205-206). Bu vesileyle halk ve hükümdar arasındaki bağ; ülke 

durumunun istişare edilmesi ile kuvvetlenerek, adil yönetimi perçinleyen; meşruluğu artıracak bir iletişim ağını ortaya 

çıkaracaktır. “Böylelikle yöneten ve yönetilen kesim arasındaki ilişki; iktidarın devamı, düzenin tesisi, adaletin 

kurumsallaşması perspektifinde daha rasyonel ve meşru bir zemin kazanmış; çevrenin merkeze karşı sorumluluğunun 

artmasının da önünü açmıştır” (Özmen, 2014:207-208). Siyasetname’de yapılan istişareler sonucu hükümdarın verdiği 

karardan hükümdarın bizzat kendisi sorumludur ve karar ile ilgili olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında danışılan kişide 

kabahatin aranmaması gerekmektedir. Böylece danışılan kişi; canı, malı veya makamı ile tehdit edilmediği sürece gönül 

rahatlığı ile hükümdara konu ile ilgili düşüncelerini iletebilecektir. Böyle bir danışma prensibinin olması demek istikrarlı 

kararların da beraberinde geleceğinin habercisi olmaktadır. Ayrıca istişareye konu olan husus hakkında ilgili kişilere 

danışılması; istikrarlı kararları pekiştirecektir (Özmen, 2014:207-211). İstikrarlı yönetimin sağlanabilmesi adına Nizamü’l-
Mülk; bozguncuları yenilgiye uğratan, meseleler hakkındaki görüşlerini sabit tutan, yardımcıları iyi ve asil olan, işi ehline 
veren, kişiyi mal, mülk, para sahibi olduğu için değil hüner sahibi olduğu için elinde tutan, dünya menfaati için 

inançlarından vazgeçmeyen, her şeyi usulüne uygun icra eden bir hükümdar tasviri yapmaktadır (Nizamü’l-Mülk, 

2017:254). Yönetimin vereceği istikrarlı kararlar “Hak adına halka yapılan” hizmetin kalitesini artıracaktır. Böylelikle 

Siyasetname’ye göre istişare; hükümdara sağlamış olduğu avantajlarla, iktidarın ve devlet felsefesinin tüm topluma 

yayılmasını sağlamakta ve bu bağlamda hukuki ve meşru bir yönetimin mihenk taşlarından biri olma özelliği 

göstermektedir (Ekiz, 2010). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Siyasetname 11. yüzyıl’da kaleme alınmış nasihatname özelliği taşıyan bir eserdir. İçerisinde yönetim ve siyasete dair 

birçok telkin ve tavsiye barındırmaktadır. Nizamü’l-Mülk, eserini; nasihat, hikmet ve destanların; Kur’an tefsiri, 

peygamber sözleri ve kıssalarının; geçmiş hükümdarların yaşadıklarının anlatıldığı uzun ve özlü bir yapıt olarak 

tanımlamaktadır (Ayar, 2017:xvii). İçerisinde barındırdığı öğütler;  günümüzde, hem merkezi hem de yerel yöneticilere yön 

gösteren bir yapıya sahiptir. Çalışmamızda; ana eser olarak ele alınan Siyasetname; adalet, ilim ve istişare kavramları 

üzerinden tartışılmış olup; bu üç kavram üzerinden yerel yöneticilere tavsiyelerde bulunulmaya çalışılmıştır.  

Yöneticiler adil olmayı, fikirlerini ilim ile geliştirmeyi ve gerekli konularda alanında uzman kişiler ile istişare etmeyi 

kendilerine amaç edinmelidirler. Adil olmak için yerel yönetimin başında bulunan kişi, öncelikle kendisinin öz adalet 

muhakemesini iyi yapması gerekmektedir. Kendisinin yasalar karşısında halktan üstün olmadığını bilmeli ve 

yargılanmaktan korkmamalıdır. Kendisine verilen görevleri icra ederken; temsil ettiği halkın yararını gözetmelidir. Halkın 

istekleri doğrultusunda hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için onlardan haberdar olması gerekmektedir. Halk ile doğrudan 

                                                 
5    Nedim: “Hükümdarın özel sohbet ve eğlence arkadaşı” (Bozkurt, 2006:509).  
6  Çevgân: “Özellikle Ortaçağ’da Orta ve Uzakdoğu saraylarında oynanan ve bugünkü polo oyununa benzeyen atlı top oyunu” (Halıcı, 

1993:294).  
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aracısız bir şekilde irtibatta olmak en faydalısıdır. Haftada en az iki kere, sorumlu olduğu halkın dertlerini dinlemeli ve 

haksızlığa uğradığına kanaat getirdiği kişi veya kişilere yardım elini uzatmaktan kaçınmamalıdır. Derdini yöneticiye 
ulaştırmak için halka sunulan hizmet bununla sınırlı kalmamalı; kendisine dilekçe yolu ile ulaşım yolunu açık tutmalıdır. 

Yazılı iletilen metinler yönetici tarafından incelendikten sonra yasaların belirlediği süre zarfı içerisinde halini anlatana geri 
dönüş yapılmalıdır. Yerel yönetim mekanizmasının başında bulunan kişi kendisinde bulunan bu yetki ve sorumlulukları 

daha aktif ve hızlı bir şekilde kullanabilmek adına kendisine bu konuda yardımcı olacak kişilerle çalışmalıdır. Yardımcı 

olması maksadıyla görevlendirilen kişiler liyakat çerçevesinde göreve getirilmelidir. Bu görevlendirme esnasında görev 

verilen kişide; işinin ehli olması, kişisel menfaat peşinde koşmaması, sorumluluk sahibi olması, kalem erbabı olması gibi 

özellikler aranmalıdır. Yönetilen kesim, muhatap olduğu görevlilerin iyi ve kötü davranışlarında bunu baş yöneticiden 

bilecektir. Bu görevliler baş yöneticinin halka yansıyan aynaları olacağından dolayı onunla aynı iyi hasletlere sahip 

olmalıdır. 

Yerel yönetim mekanizmasının başında bulunan yönetici ve yardımcı görevlileri yerel demokrasi veya merkezi yönetimin 

takdiri neticesinde uzun süre görevde kalabilmektedir. Buradaki en önemli husus yöneticilerin zamanın gerekliliklerine 

uygun olarak kendisini yenileyebilmesidir. Bu da ilmin takip edilmesi ile mümkündür. Devamlı olarak yeni ilmi gelişmeler 

takip edilmeli, zaten sahip olunan ilim ise tekrar etme usulüyle pekiştirilmelidir. İlim yöneticinin yanlış ve doğruyu 

birbirinden ayırmasını sağlayan en önemli anahtardır. Bu nedenle ilim sahibi, alanının uzman kişileriyle düzenli olarak 

toplantılar tertip edilmeli, bilgilerin paylaşıldığı bilimsel konferans, münazara, sempozyum gibi etkinliklere olabildiğince 

çok katılım gösterilmelidir. Bu konuda üniversite, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla etkili ve verimli bir iletişim 

ağına sahip olmak gerekmektedir. Bu iletişim ağı devamlılık arz eden temellere dayandırılmalı ve çeşitli proje 

ortaklıklarıyla sağlamlaştırılmalıdır.  

Yerel yönetim mekanizmasının başında bulunan otorite sahibi; karar verme aşamasında her şeyin en iyisi bildiği yanılgısına 

düşmemelidir. Öncelikle yardımcı görevlilere danışmalı ve onların konu hakkındaki fikirlerine önem vermelidir. Öte 

yandan yukarıda belirtildiği üzere alanında uzman alim kişiler ile yapılacak istişare sonucu da adil yönetime katkı sunacak 

veriler elde edilmelidir. Danışılan kişilerin yanlış yönlendirmesine fırsat vermemek adına belli özelliklere sahip kişiler 

seçilmelidir. Danışılacak kişi mutlaka konuya daha hakim, daha tecrübeli, daha derin yaklaşabilme kapasitesine sahip 
olmalıdır. İstişare edilirken yöneticinin kendi otoritesine gölge düşürmemesi gerekmektedir. Bu nedenle istişare edilen 

kişiler ile aşırı samimi olunmamalı, istişare toplantıları seviyeli ve ciddi bir şekilde yürütülmelidir. Danışılan kişi verdiği 

fikirler doğrultusunda alınan karardan sorumlu tutulmamalı ve onu bağlayan herhangi bir cezai işlem uygulanmamalıdır. 

Bu doğrultuda istişare edilen kişi konu hakkında bildiklerini dosdoğru iletebilme imkanına sahip olabilecektir.   
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ÖZET 

Türkiye’de, siyasal yapının işleyişi anlamında demokrasi üzerine yapılan tartışmalar, ulusal düzey üzerinden 

yapılırken, özellikle belediyeler olmak üzere yerel düzeyde demokrasi ihmal edilmektedir. Oysa belediyeler 

de belirli kamu hizmetlerini sunmaktadır ve hizmet sunumunda, belli toplumsal ve siyasal önceliklere göre 
hareket etmektedirler. Bu önceliklerin belirlenmesinde kimin/kimlerin karar verici olduğu belediye yönetimi 

düzeyinde yerel demokrasinin gücüyle belirlenir. Bu nedenle belediyelerin işleyişinin demokratikliği büyük 

önem taşımaktadır. Zira belediye yönetimlerinin karar (belediye meclisleri) ve yürütme (belediye başkanları) 

halk tarafından seçilmektedir. 1980 sonrasında özellikle belediyeler olmak üzere belediyelerin güçlendiği göz 
önüne alınınca yerel demokrasi üzerine tartışmaların yapılması gerektiği ileri sürülebilir. 

Bu çalışmada Mersin’de dört ilçe belediyesinde (Akdeniz, Aydıncık, Toroslar ve Yenişehir), belediye 

başkanları ile belediye meclisleri arasındaki ilişki demokrasi bağlamında değerlendirilecektir. Örneklem 

olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan dört siyasi partinin belediye başkanlığını kazanmış 

olduğu ilçe belediyeleri (CHP / Yenişehir; AKP / Aydıncık; MHP / Toroslar ve HDP / Akdeniz) seçilmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanacak ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi yanında, belediye 

meclis toplantılarına katılıp derinlemesine gözlem de yapılmıştır. Araştırma ile ilçe belediyelerinin işleyişinin 

demokratikliği yanında, bu bağlamda siyasal partiler arasında farklılık olup olmadığı konusunda da verilere 
ulaşılacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, Demokrasi, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

In Turkey, in terms of political structure the debate on democracy is carried out on the national level, while 
democracy at the local level is neglected. Local governments, however, are public institutions that, when 
presenting certain public services, determine them according to certain social and political priorities. Setting 
these priorities is determined through the power of the local democracy. For this reason, the democratization 
of the operation of the municipalities is of great importance. Because the decisions of municipal 
administrations (municipal councils) and executive (mayors) are elected by local people. It can be argued that 
discussions on local democracy should be made considering the strengthening of local governments, 
especially municipalities, after 1980. 

In this study, the relationship between the mayor and the municipal council will be evaluated in the context of 
democracy in four district municipalities in Mersin (Akdeniz, Aydıncık, Toroslar and Yenişehir). Sample 

group is chosen according to the political parties that have won the mayoralty district municipalities and that 
represented in the Grand National Assembly of Turkey (CHP / Akdeniz, the AKP / Aydıncık, MHP / Taurus 

and HDP / Akdeniz). Qualitative research method will be applied in the study and in addition to the semi-
structured interview method, in-depth observations have been made by participating in municipal council 
meetings. It is also hoped that in addition to the analysis of the democratization of the operation of the district 
municipalities, the study will find whether there are differences between political parties. 

Key Words: Municipalities, Democracy, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’nin ulusal demokrasisinde olduğu gibi, yerel demokrasisinde sorunlar bulunmaktadır. Bunun bir nedeni, 

Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihi Osmanlı’nın son dönemlerine kadar geriye gitse de, mali kaynaklarını kendilerinin 

kullanabilmeleri anlamında yerel özerkliğe ilişkin var olan kısıtlılıklar olduğu ileri sürülebilir. Diğer bir neden de yerel 
yönetimlere ilişkin yasal değişikliklerin çok sık yapılmasıdır. Ancak özellikle 1980 sonrasında hızlı kentleşme ve 
beraberinde belediyelerin yetki-görev ve kaynak olarak güçlendirilmesi ile yerel siyaset, siyasi güç ve iktidar 
paylaşımlarının cazibe merkezlerinden biri haline geldiği ileri sürülebilir. Yerel yönetimlerin güçlenmesi, yerel aktörleri 
yerel siyasette daha aktif bir şekilde yer almaya itmiştir. Bu çerçevede ‘bütün şehir yasası’ olarak bilinen 6360 sayılı yasa 
da önemli bir dönüm noktasıdır. 

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6447 sayılı Kanun1 ile büyükşehir belediyelerinin sayısı 30’a 
çıkarılırken2

, büyükşehir belediyelerinin görev-yetki alanı il mülki idare sınırlarına genişletilmiştir. ‘Bütün şehir’ yasası 
olarak da adlandırılan 6360 sayılı yasa ile büyük şehir belediyeleri sınırları içindeki belde belediyeleri ve il özel idareleri 
kapatılmıştır. Ancak yerel yönetimlere ilişkin diğer birçok yasada olduğu gibi, 6360 sayılı yasada da hizmet sunumunda 
etkinlik-verimlilik üzerinde durulurken, yerel demokrasi veya yerel katılımcılığın ihmal edildiği ileri sürülebilir. ‘Bütün 
şehir yasasının’, yönetenler ile yönetilenlerin birbirlerine yakın olması gibi yerel yönetimlerin var oluşunun temel ilkesini 
göz adı ettiği ileri sürülebilir. Oysa seçilenler ile seçenler arasındaki yakınlık, yerel demokrasi açısından önemlidir. Bu da 
bize, Türkiye’de demokrasi tartışmalarında ulusal düzey ile sınırlı kalındığını, örneğin belediyeler bağlamında yerel 
düzeyin ihmal edildiğini ileri sürmemize olanak vermektedir. 

Türkiye’de demokrasi tartışmaları sık sık gündeme gelmekte; ancak bu tartışmalar yerel demokrasiden ziyade 

demokrasinin ulusal nitelikli eksiklikleri temelinde yapılmaktadır. Yerel yönetimlerde de karar organları yerel halkın 
seçimiyle iş başına gelmekte ve belirli kamu hizmetleri sunmaktadır. Sunulan kamu hizmetlerine ilişkin yerel halkın etki 
düzeyi önemsenmelidir, zira demokrasi sadece seçimlerle sınırlı bir yönetim biçimi değildir. Şüphesiz örneğin 
belediyelerde belediye meclisleri ile belediye başkanları arasındaki ilişki; belediye başkanları üzerindeki etki düzeyi de 

öncelikle incelenmelidir. Bütün bunlar total olarak, yerel demokrasinin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sunacaktır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yerel düzeyde demokrasinin işleyişini, belediyelerin karar organlarının oluşumu ve işleyişi 

üzerinden sorgulamaktır. Bu çerçevede Mersin’de büyükşehir belediyesine bağlı dört farklı siyasal partinin (AK Parti, 
CHP, MHP ve HDP) karar organında olduğu dört ilçe belediyesi seçilmiştir. Çalışma, temel olarak Pınar Uyan (2015) 

derleyiciliğinde ‘Yerel Demokrasi Sorunsalı, Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi’ başlığı ile yayımlanan 

büyükşehirler üzerinden yürütülen saha çalışmasının ilçe belediyelerine yansıtılması biçiminde yürütülmüştür. Saha 
çalışmasının bulgularına geçmeden önce yerel yönetimler, demokrasi ve yerel demokrasi kavramlarına konu bağlamında 

kısaca değinilecektir. 

 

2. YEREL YÖNETİMLER 

Yerel yönetimler, tarihsel olarak belediyeler ile birlikte değerlendirilmektedir. Yerinden yönetim ya da yerel yönetim, 
yönetimde “adem-i merkeziyet” (decentralisation) olarak bilinen bir kavramdır (Keleş, 1998:17). Yer yönünden yerinden 
yönetim olan yerel yönetimler de, günümüz modern yönetim biçiminin önemli bir parçası olduğundan, bu düzeyde de 

demokrasinin varlığı ve belirli bir gelişmişlik düzeyinde olması gerekir. Diğer bir ifade ile, belediyelerin işleyişinin 
demokratikliği de ülke demokrasisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni belediyelerin karar organlarının 
yerel halk tarafından seçilmesidir. Demokrasinin tarihsel ortaya çıkışı kent yönetimlerinden olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. 

Bugünkü anlamda yerel yönetimlerin temeli Ortaçağ'daki kentsel özgürlüklerin kaynağı komünlere dayanmaktadır ki, 

komün, birlik anlamına gelmektedir. Birliğin amacı, güvenliği, barışı ve geleneklerin sürdürülmesini sağlamaktı 

(Hamamcı'dan akt.: Görücü, 2010:96). Özellikle Kıta Avrupa’sında 19. yüzyılda kamu hayatında önemli bir rolü olan yerel 
yönetimler, ülkemizde ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde görülmeye başlamıştır. Ülkemizde Fransız 

örneğinden etkilenen ilk belediye idaresi Osmanlı taşra yönetiminin merkeziyetçi yapısına uygun olarak İstanbul'da 1854 
yılında kurulmuştur. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihine bakıldığında, Osmanlı döneminde belediyelerin görevlerine benzer görevleri yapan 
kadılık kurumu, vakıflar ve lonca yönetimini görmekteyiz. Hatta bazı yazarlar bunları Tanzimat öncesi yerel yönetimler 
olarak adlandırmıştır, çünkü 1854’e gelinceye kadar belediyelerin sunduğu bazı hizmetleri (yerel halkın ihtiyaçlarını) bu 
kurumlar karşılamıştır. Ancak modern anlamda ilk belediye, şehremaneti olarak İstanbul’un Beyoğlu semtinde kurulmuş ve 

                                                           
1    Ordu ilinde büyükşehir belediyesi kurulmasına ilişkin kanun. 
2    Mersin’de büyükşehir belediyesi 1993 yılında dört merkez ilçe üzerine kurulmuştur. 
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6. Daire3 olarak adlandırılmıştır. 1876 Kanuni Esasi’nde il özel idareleri ve belediye yönetimine yer verilmiştir. Vilayet 
yönetiminin, yetki genişliği ve görev ayrımı esaslarında görüleceği ifade edilmiştir (Gözübüyük, 1982:41'den akt.: Sünbül, 
2012:11-12). Bu bağlamda Cumhuriyet döneminin, Osmanlı’nın devamı olduğu ileri sürülebilir, çünkü 23 Nisan 1920’de 
İstanbul’daki bakanlıklar örnek alınarak merkez teşkilatı kurulmuş ve merkezin taşra teşkilatı ve yerel yönetim kuruluşları 

bazı ufak değişikliklerle olduğu gibi benimsenmiştir (Gözübüyük, 2006:7). 

Belediyeler, beldenin yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş mahalli idarelerdir. Anayasamızın 127. maddesi 

mahalli idareler başlığı altında yerel yönetimlere yer verilmiş ve “Mahalli idareler il, belediye veya köy halkının 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiler’’ olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de yerel yönetim türleri belediyeler, 
köyler ve il özel idareler olarak üçe ayrılmaktadır. 

Belediyeler, sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle, yalnızca diğer yerel yönetim birimlerinden değil, aynı zamanda 

birçok kamu yönetim biriminden de kısmen farklıdır (Bozlağan, 2005:55). Evrensel bir yönetim birimi olan belediye, 
kendine has bir takım özelliklere sahiptir. Belediyelerin evrensel özellikleri, Türk belediye sisteminde kısmen görülmekle 

birlikte, Türkiye’de belediyelerin ortaya çıkış, gelişim ve sosyo-politik nedenlerle kısmen özgünleşmiştir (Bozlağan, 
2005:26). 

Yerel yönetimler, gerek çeşitli kamu hizmetlerinin daha etkin biçimde sunulmasında, gerekse demokratikleşme bağlamında 

önemli kurumlar olarak kabul edilegelmiştir. Yerel yönetimlerin varlık nedenlerinden ikisi özellikle önemlidir. Bunlardan 

birisi belirli bir bölgede yaşayan yerel halk, diğeri ise bu halkın ortak nitelikli yerel ihtiyaçlarına karşılık gelen kamu 
hizmetleridir. Bu iki öğe, gerek merkezi yönetimin ülke çapındaki bütün kamu hizmetlerini zamanında, uygun ve etkin bir 
şekilde tek başına yerine getirmesinin imkânsızlığı, gerekse farklı bölgelerde yaşayan yerel halkların farklılaşan 
çıkarlarının, hizmet sunumunda da bir farklılaşmayı ve çeşitliliği getirmesi nedeniyle, yerel yönetimlerin kurulmasını 

gerekli kılan en temel öğelerdir. Bu iki öğe aynı zamanda, etkinlik ve demokratiklik kavramı etrafında sürdürülen 
tartışmalara da kaynaklık etmektedir (Arıkboğa vd., 2007:2-3). 

Yerel yönetimler, demokrasinin tabandan tavana doğru yapılanması işlevine katkı sunan kurumlardır. Demokrasiyi üstün 
kılan nitelikler, örneğin seçim, denetim ve sorumluluk ilkelerinin optimal biçimde yerel düzeyde yaşama geçirileceği 

varsayılır. Yerel yönetimle demokrasiyi, etkin ve işlevsel etkileşimiyle bir düzlemde buluşturan, temsil ve katılma 
kurumlarıdır, çünkü yerel düzeyde yönetenler ile yönetilenler arasında mesafe mekân ve zaman olarak en aza inmektedir. 
Bu önemli nokta, hem çeşitli kentsel grupların yerel karar organlarında temsiline olanak sağlamakta hem de bu yerel 
aktörlerin kesintisiz yönetsel sisteme katılımı için gerekli ortamı sunmaktadır (Çitçi, 1996:5-6). 

 

3. DEMOKRASİ 

3.1. Demokrasi Kavramı 

Demokrasinin, antik Yunanistan’daki ‘halk’ (demos) ve ‘güç’ (kratein) kelimelerinin birleşiminden olan ‘gücün halka / 
insanlara ait olduğu (Dursun, 2008:64) tanımı4 bugün için zaman ve mekan olarak farklılıklar göstermektedir. Aristotales, 
demokrasiyi, bir siyasal toplumun ortak iyiliği için olan politeia’dan (anayasal yönetimler) bir sapma olarak görmekte ve 
devlette egemen erkin varlıksızların veya mülkiyetsiz sınıfın ellerinde bulunması durumu olarak tanımlamaktadır (Dursun, 
2008:164-165). 

Günümüzdeki demokrasinin önemli tanımlarından birinin Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından A. Lincoln’ın yaptığı 
ileri sürülebilir:“demokrasi, halkın halk tarafından halk için yönetimidir”. Kışlalı ise demokrasiye sayısal azınlıklar 
(muhalefet) üzerinden yaklaşmakta ve bu azınlıkların korunması çerçevesinde tanımlamaktadır (Kışlalı, 1991:169). 
Demokrasiyi “halkın yönetimi olarak” tanımlayan Erdoğan’a göre kavramın “kesin sınırlarla belirlenmiş bir içeriğinden ve 
net bir tanımından bahsetmemiz oldukça zordur” (Pustu, 2005:122). Ancak bu yaklaşımların temsili demokrasiyi, 
temsilcilerin belirlenmesi sürecini ve temsilcilerin halkın taleplerine göre hareket etmelerinin sağlanması bağlamında 
değerlendirilmesi gerekir. 

Günümüz demokrasi tartışmalarında, gücün halkta ait olmasını sağlayacak mekanizmaları (yöntemler ve hak ve 
özgürlükler) göz önüne almak gerektiği ileri sürülebilir. Çam’ın (1995:388) da belirttiği gibi, demokrasi, sadece 
yönetilenlerin yönetenleri belirlediği bir sistem değildir. Diğer bir ifade ile, demokrasinin varlık koşulu olarak gücü halk 

adına kullananların (temsilcilerin) seçimlerle belirlenmesi yeterli değildir. Temsilcilerin belirlendiği seçimlerde, genel ve 
eşit oy, gizli oy verme ve açık sayım gibi ilkeler yanında serbest olma, adil yarış, seçim güvenliği gibi ilkeler çok önemli 

olsa da yeterli değildir. Zira düşünceyi açıklama özgürlüğü, medya bağımsızlığı / sansür yasağı ve toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri gibi hak ve özgürlükler yeterince korunmuyorsa, seçimlerin serbest, adil ve güvenli olduğundan da bahsetmek 

zordur. Yine bu çerçevede sosyal / refah devletinin varlığına işaret eden sendikal örgütlenme, eğitim ve sağlık gibi 
ekonomik ve sosyal haklar da demokrasinin varlığı ve gelişmişlik düzeyi için hayati önemdedir. Belirtilen bu hak ve 

                                                           
3  6. Daire denmesinin sebebi ise Fransa’dan esinlenerek alınan belediyelerin Paris şehrinde 6. Daire olması ve ayrıca Mustafa Reşit 

Paşa’nın 6. Daire’de yaşaması olarak gösterilmiştir. 
4    Bu anlamda demokrasiyi ilk defa Eski Yunanlı tarihçi Heredot kullanmıştır (Dursun, 2008:64). 
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özgürlüklerin korunmasındaki yetersizlikler, temsilciler ile halk arasındaki bağın zayıflamasına veya kopmasına ortam 

oluşturacağından, yönetim halk adına ve halk için olmaktan uzaklaşacaktır. 

Bugün Türkiye bağlamında demokrasi tartışmalarının önemli bir boyutu temsilci adaylarının belirlenmesi yöntemidir. 

Temsilcilerin halk tarafından seçilmesi kadar, aday adayları arasından temsilci adaylarının belirlenmesi de önemlidir. 
Temsilci adaylarının halk veya partililer tarafından belirlenebilmesi hem adayların halkın temsilci adayları olmasını sağlar 

hem de temsilcileri, halkın taleplerine daha duyarlı hareket etmeye iter5. Ulusal düzey için yapılan bu demokrasi tartışması, 
yerel düzey (yerel demokrasi) için de geçerlidir. 

3.2. Yerel Yönetimler Ve Demokrasi 

Ulusal düzeyde temsili demokrasiye ilişkin yaşanan halktan kopukluk ve hak ve özgürlüklerin korunma güvencelerine 

ilişkin sorunların, yerel düzeyde görece daha az görüleceği düşünülebilir. Ancak Pustu’nun (2005:123) da işaret ettiği gibi, 
“Demokrasi kavramının tanımlanması ve içeriğinin belirlenmesi konusunda yaşanan karmaşanın benzeri de yerel 

yönetimler ve demokrasi arasındaki ilişkiyi çözümlemekte yaşanmaktadır”. Diğer bir ifade ile, yerel siyaset / demokrasinin 
sorunları, ulusal düzeyde olduğu gibi yukarıda belirtilen kurallar / yöntemler ve hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin 
sorunlar yanında, yerel yönetimlerin yapı ve işleyişi ve ulusal iktidar ile vesayet gibi ilişkiler dolayısıyla da sorunlu hale 

gelmektedir. Pustu (2005:124), yerel yönetimlere demokratik nitelik kazandıran unsurları dört başlık altında ele almıştır; 

 Yerel yönetim süreçlerine halkın katılımının sağlanması, 

 Karar alma ve alınan kararları yürütebilme yetkisi, 

 Yetki ve kaynak sahibi olma, 

 Yönetsel açıklık.  

Oysa liberal yaklaşıma göre yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Bunun nedeni seçilenler ile seçenler mekan ve ilişki 
olarak birbirlerine yakındırlar. Diğer bir ifade ile yerel yönetimlerde, yönetilenlere en yakın yönetim birimi olmak 
dolayısıyla onların ihtiyaçlarını, katılımları da sağlanarak gerçekleştirilme olanağı yüksektir. Yerel demokrasilerde karar 
organlarının, Görmez’in (1997) de işaret ettiği gibi, seçimle iş başına gelmesi ve bu karar organlarının bağımsız karar alma 
yetkilerinin olması gerekir. Karar alma sürecine halkın katılımının sağlanması zorunlu bir unsurdur (akt. Pustu, 2005:129). 
Ancak yerel yönetimlerin, kendilerinden beklenen bu işlevleri yerine getirebilmeleri için katılım ve özerklik gibi iki temel 
ilkeyi içeren yapı ve işleyişe sahip olması gerekir (Eryılmaz, 2007:133-134). 

Yerel yönetimlerin, ulusal yönetimlerden temel farklılığı üzerlerinde ulusal bir iktidarın olmasıdır. Yerel yönetimler, belli  
oranda yerel özerkliğe sahip olsalar da, egemenlik yetkisi kullanmazlar. Kullandıkları yetkiler, yerine getirdikleri görevler, 

ulusal iktidarın yasalarla verdiği yetki ve görevlerle sınırlıdır. Yerel yönetimlerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar 
gösterse de, üzerlerinde ulusal iktidarın vesayet denetimi vardır. Ulusal iktidar ile yerel yönetimler arasındaki vesayet 
ilişkisini Beyazyıldız (2010:20) üçe ayırmaktadır; 

1. Genel,  

2. Önleyici  

3. Yerine geçme.  

Genel ve önleyici vesayet denetimleri “sık görülmesine rağmen üçüncüsü nadir görülen vesayet tipidir” (Beyazyıldız, 
2010:20). Vesayet denetimine rağmen yerel yönetimler, modern ülkelerin yönetim yapılarında yer almaktadırlar. Yerel 
yönetimlerin varlığı, demokrasi açısından da önem arz eden katılımın gerekliliği için de önemlidir. 

Katılım, demokrasinin anlamının içini dolduran bir kavramdır. Kavram bir yönüyle yönetimin oluşumunda belirleyici 
(temsilcilerin seçimi) olmayı, diğer ve asıl vurgu yapılan yönüyle yönetimin işleyişinde etkin olmayı içerir. Nitekim yerel 
yönetimlerde katılımı güçlendirmek için Türkiye’de kent konseyleri yasal zorunlu organlar olarak belirlense de, yapılan 
çalışmalar kent konseylerinin çok yetersiz kaldığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak yerel halkın katılımından önce, yerel halkın 
temsilcileri olan belediye meclis üyelerinin yürütme organı (belediye başkanı) üzerinde etkide bulunabilmeleri gerekir. 
Eğer belediye meclis üyeleri belediye başkanını etkileme gücüne sahip değilse katılımın zayıf olduğu ileri sürülebilir. Yerel 
yönetimleri, demokrasi bağlamında anlamlı bir yönetim birimi olabilmesi için özerklik kavramı da önemlidir. 

Özerklik kavramı, yerel halkın oluşturduğu yerel yönetim karar organlarının kendilerine ayrılan kaynakları yerel halkın 
tercih ve talepleri doğrultusunda öncelikleri belirleyerek kullanabilme görev ve yetkisidir. Eryılmaz (2007:133-134) yerel 
özerkliği “yerel yönetimlerin kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde mahalli nitelikteki işleri, kendi sorumlulukları 

altında ve kendi organları eliyle, yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı” olarak 

tanımlamaktadır. Bu tanımdan iki yön ortaya çıkmaktadır:idari ve mali. “İdari özerklik, yerel yönetimlerin merkezden 
bağımsız kendi organları doğrultusunda serbestçe yönetebilmeleridir. İkinci yönü ise malidir. Mali özerklik, idari özerkliği 

                                                           

5   Amerika Birleşik Devletleri’nde parti disiplininin zayıf olmasının nedenlerinden birinin, adayların önseçimle belirlenmesi olduğu ileri 
sürülmektedir. 
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tamamlayan bir unsurdur ve yerel yönetimlerin kendi yetkileri dâhilinde serbestçe kullanabilecekleri gelir kaynaklarına 

sahip olmalarıdır” (Eryılmaz, 2007:133-134). 

 

4. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI BELEDİYELER ÖRNEKLEMİNDE 

BELEDİYELERİN DEMOKRATİKLİĞİ 

4.1. Yöntem, Amaç Ve Kapsam 

Çalışma amacı, belediyelerin karar organlarının oluşum ve işleyişlerini, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı dört ilçe 

(Akdeniz, Aydıncık, Toroslar ve Yenişehir) belediyesi üzerinden sorgulamaktır. Sorgulama, belediye başkanı ile belediye 
meclisi arasındaki ilişkinin, belediye meclis üyelerinin aday gösterilme biçiminin demokrasi bağlamında yapılması 
biçimindedir. Ayrıca belediye meclis üyelerinin Bu dört ilçe belediye başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

grubu bulunan dört siyasi parti (CHP – Yenişehir; AK Parti – Aydıncık; MHP – Toroslar ve HDP - Akdeniz) kazanmıştır. 
Böylece, yerel düzeyde demokrasinin işleyişinde siyasi farklılıklar ortadan kaldırılabileceği varsayılmıştır. Araştırmada her 

bir belediyeden, iki AK Parti’li, iki CHP’li, iki HDP’li (Aydıncık ve Yenişehir’de belediye meclis üyesi olmadığından 

toplamda dört üye ile görüşülebilmiştir) ve iki MHP’li olmak üzere toplam sekiz (Aydıncık ve Yenişehir’de altışar) meclis 
üyesi rastgele seçilerek, daha önce hazırlanan sorular yöneltilmiştir. Bu kapsamda Bilgi Üniversitesi’nce yayımlanan 

büyükşehir belediyelerini ele alan Yerel Demokrasi Sorunsalı, Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi adlı 

çalışmadaki soru formundan yararlanılmıştır. Sorularda, ilçe belediyelerine göre değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bazı 

sorularda gerekli görüldüğü takdirde meclis üyelerine ek sorular yöneltilerek yerel düzeydeki demokrasi irdelenmeye 
çalışılmıştır. Görüşmelerde meclis üyelerine büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasındaki ilişkiye dair sorular 

yöneltilmiş olsa da bu araştırma Mersin Büyükşehir Belediyesini kapsamamaktadır. 

Bu bağlamda 03/10/2017 ile 07/02/2018 tarihleri arasında yirmi sekiz meclis üyesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler, yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür; bu süre üyelerin komisyonlarda yer alıp almadıklarına göre şekillenmiştir. 
Komisyonlarda6 yer alan meclis üyeleri ile yapılan görüşmeler bir buçuk saat, komisyonlarda yer almayan meclis üyeleri 
ile yapılan görüşmeler ise bir saatte gerçekleşmiştir. 

4.2. Belediye Meclis Üyelerinin Partilere Dağılımı ve Cinsiyet 

Görüşülen yirmi sekiz meclis üyesinden sekiz meclis üyesi AK Parti’den, sekiz meclis üyesi CHP’den, sekiz meclis üyesi 

MHP’den, dört meclis üyesi de HDP’dendir. Çalışma alanındaki Aydıncık ve Yenişehir Belediyeleri’nde HDP’den meclis 

üyesi bulunmamaktadır. Bu nedenle de mülakat yapılan belediye meclis üyeleri sayılarında eşitlik sağlanamamıştır. 
Görüşme yapılan yirmi sekiz meclis üyesinden toplamda dört meclis üyesi kadın, yirmi dört meclis üyesi erkektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Görüşülen meclis üyelerinden AK Parti’den sekiz; CHP’den beş; HDP’den bir ve MHP'den beş olmak üzere toplam on sekiz meclis 

üyesi, ilçe belediyesi komisyonlarında yer almaktadır. Bununla beraber AK Parti’den bir, CHP'den üç meclis üyesi ilçe 

belediyelerinde değil Büyükşehir Belediye meclisi komisyonlarında yer alırken, sadece AKP’den bir meclis üyesi, Büyükşehir 
Belediye Meclis üyesi olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesinde değil ilçe belediyesinde görev almaktadır. Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi'nde HDP’nin grubu bulunmadığı için görüşülen HDP’den meclis üyesi hiçbir komisyonda yer almamaktadır. 
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Tablo 1. Belediye Meclis Üyelerinin Partilere ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İtah, 2017. 

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin yapısına baktığımızda belediye yönetimine sahip olan MHP 35 üye ile meclisin 
yüzde 44,87’sine hâkimdir. Bunu yüzde 25,64 ile CHP, yüzde 23,08 ile AK Parti, yüzde 6,41 ile HDP izlemektedir. 
Belediye meclisinde yüzde 93,59 oranında erkek, yüzde 6,41 oranında kadın üye bulunmaktadır. HDP belediyesinin 
kazandığı Akdeniz Belediyesinde, mecliste HDP 15 kişiyle yüzde 40,54, CHP 10 kişiyle yüzde 27,03, AK Parti 9 kişiyle 

yüzde 24,32, MHP 3 kişiyle yüzde 8,11 oranıyla temsil edilmektedir. Belediye meclisinde erkek oranı yüzde 81,08, kadın 

oranı yüzde 18,92’dır. Aydıncık Belediye Meclisi 11 üyeden ibarettir ve mecliste AK Parti yüzde 45 oranıyla 5 üyeyle, 

MHP yüzde 36 oranıyla 4 üyeyle, CHP yüzde 18 oranıyla 2 üyeyle temsil edilmektedir. HDP’nin belediye meclisinde 
temsiliyeti yoktur. Meclis üyelerinin tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Toroslar Belediye Meclisinde, 19 üye ile MHP 

yüzde 51,35, 10 üye ile AK Parti yüzde 27,03, 4’er üyesi ile HDP ve CHP yüzde 10,81 oranında temsil edilmektedir. 

Meclis üyelerinin yüzde 89,19’unu erkek, yüzde 10,81’i kadındır.  

2014 yerel seçimleri itibariyle; Yenişehir Belediye Meclisine baktığımız zaman meclis yapısında CHP 19 üye yüzde 61,29 

ile, MHP 7 üye yüzde 22,58 ile, AK Parti 5 üye yüzde 16,13 ile temsil edilmektedir. Belediye meclisinde HDP’nin temsil 
edilmemektedir. Meclisin yüzde 83,90’nı erkekler, yüzde 16,10’unu kadınlar oluşturmaktadır. Tablo-1’den de görüleceği 
gibi belediye meclis üyeleri içinde kadın temsil oranı, ulusal siyasetteki (TBMM) gibi düşük düzeydedir. 

 

Belediye Belediye Başkanı 

Partisi 
Parti 

BMÜ 

Sayı 

BMÜ 

% 
 Cinsiyet 

BMÜ 

Sayı 

BMÜ 

% 

Mersin 
Büyükşehir 

MHP 

MHP 35 44,87 

 

Erkek 73 93,59 
CHP 20 25,64 

AK Parti 18 23,08 
Kadın 5 6,41 

HDP 5 6,41 

Akdeniz HDP 

HDP 15 40,54 

 

Erkek 30 81,08 
CHP 10 27,03 

AK Parti 9 24,32 
Kadın 7 18,92 

MHP 3 8,11 

Aydıncık AK Parti 

AK Parti 5 45,00 

 

Erkek 11 100 
MHP 4 36,00 

CHP 2 18,00 
Kadın 0 0,00 

HDP 0 0,00 

Toroslar MHP 

MHP 19 51,35 

 

Erkek 33 89,19 
AK Parti 10 27,03 

HDP 4 10,81 
Kadın 4 10,81 

CHP 4 10,81 

Yenişehir CHP 

CHP 19 61,29 

 

Erkek 26 83,9 
MHP 7 22,58 

AK Parti 5 16,13 
Kadın 5 16,1 

HDP 0 0,00 
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4.3. Temsil 

Araştırmada, yerel yönetimlerde temsil olgusu, ‘Sizce meclis, ilçenizdeki bütün grupları temsil edebiliyor mu?’ sorusu 
üzerinden irdelenmiştir. Soruya belediye meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu ‘hayır temsil edilmiyor’ veya ‘evet temsil 
ediliyor fakat yeterli değil’ cevabını vermişlerdir. Çoğu belediye meclis üyeleri kadınların temsilini yetersiz görmüşlerdir. 
İncelenen belediyeler arasında en çok kadın temsilcinin, tablo-1’de de görüldüğü gibi, Akdeniz Belediyesi’nde olduğu 
görülmektedir. Belediye meclis üyelerinin çoğu gençlerin meclisteki temsilini de yetersiz bulmuşlardır. Belediye meclis 
üyelerine yöneltilen ‘köyler ve diğer küçük yerleşmeler yeterince temsil ediliyor mu?’ sorusuna ise çoğunlukla “evet” 
cevabı alınmıştır. Bazı belediye meclis üyeleri ise temsili, sadece siyasi partiler bağlamında değerlendirmiş bu nedenle de 
temsilin yeterli olduğunu belirtmişlerdir7.  

Görüşülen belediye meclis üyelerinin çoğunluğu seçim sistemi ve seçim çevresi düzenlemesini demokratik temsil açısından 
yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Belediye meclis üyeleri çoğunlukla şu anki siyasi partiler yasasının temsilde adaleti 
sağlayamadığının altını çizmişlerdir. Bunun yanı sıra ülke genelinde uygulanan yüzde onluk barajın demokratik temsil 

açısından yanlış olduğu belirtilmişlerdir. ‘Demokratik değilse, nasıl bir değişiklik yapılmalı?’ sorusuna ise, hem benzer 
hem de farklı önerileri olmuştur. Bu öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

*  Ön seçim yapılmaması bütün meclis üyelerinde öncelikli sorun olarak görülmüştür. Bu bağlamda, ön seçim 
yapılmasının doğru bir yöntem olduğu; ancak delegasyon ile yapılan seçimlerin bütün meclis üyeleri tarafından 

sıkıntılı olduğu belirtilmiş, ön seçimin tamamen parti üyeleri ile yapılması gerektiği yönünde meclis üyelerini 

hemfikir olduğu görülmüştür. 

*  Diğer bir öneri ise meclis üyesi kotalarının olması gerektiği fikridir. Buna gerekçe belediyenin teknik bilgi isteyen 
bazı alanlarda, bu yönde yeterliliği olan kişilerin meclis üyesi kotasından girmesi nitelik anlamında ön açıcı 

olacağıdır. 

*   Bir diğer öneri ise tercihli oy sistemi uygulanması durumunda taban demokrasisinin gelişeceği yönündedir. 

 

*  Bazı meclis üyeleri ise, belediye meclis üyesi seçim sistemi ve seçim çevresi düzenlemesi olarak uygulanan sistemin 
yeterli olduğunu; ancak eksikliklerin meclis üyelerinin sıralamalarının tercihli olması durumunda daha doğru 
sonuçlar çıkaracağını belirtmişlerdir. 

*  Parti genel merkezlerinin teşkilatlar üzerine etkisine yönelik öneri ise, seçilecek kişilerin daha çok halkla iç içe, sıcak 
ilişkiler kurabilen kişilerden oluşmasını sağlayacak mekanizmaların işletilmesi şeklinde olmuştur. 

*   Demokratik temsil açısından ise bazı meclis üyeleri, genel seçimlerde dar bölge uygulaması, yerel seçimlerde ise şu 
anda uygulanan sisteminin olumlu olduğunu belirtmişlerdir. 

4.4. Karar Alma Mekanizmaları 

Araştırmada çalışılan dört belediyenin karar alma mekanizmaları belirlenen sorulara alınan cevaplara göre 

değerlendirilmiştir. ‘Belediye Başkanı istemediği halde meclisten geçirilen herhangi bir karar var mı ?’ sorumuza Akdeniz 

Belediyesi'nde AKP den bir, Toroslar Belediyesi'nde MHP'den bir meclis üyesi dışında bütün meclis üyeleri başkanın 

istemeyip de geçen bir kararın olmadığını, bazı meclis üyeleri ise katıldıkları toplantılarda böyle bir karara 

rastlamadıklarını belirtmişlerdir. Aydıncık Belediyesi’nde ‘belediye başkanı istemediği halde meclisten geçirilen herhangi 
bir karar var mı?’ sorumuza bütün meclis üyeleri “hayır” cevabını vermişlerdir. ‘Belediye başkanının istediği halde 

meclisten geçiremediği kararlar oluyor mu?’ sorumuza ise çoğu meclis üyesi yine “hayır” cevabını vermişlerdir. 

Toroslar Belediyesinde, meclislerde belediye başkanının mensup olduğu siyasal partinin çoğunluğunun olması dolayısıyla 
kararların çoğunun da geçtiği belirtilmiştir. Bütün kararların eşgüdüm halinde ve uzlaşma ile alındığı belirtilmiştir. Buradan 
çıkan kararların, vatandaşın isteği doğrultusunda olduğunun altı çizilmiştir. Halkın istemeyeceği bir karara, özellikle 

belediye başkanının izin vermediği yönündeki açıklama, kararlarda başkanın meclis karşısından çok güçlü olduğu yönünde 
ipucu verir niteliktedir. Dolayısıyla belediye başkanı istemediği halde meclisten geçirilen herhangi bir karar yoktur; 

belediye başkanının çok istediği halde mecliste geçiremediği herhangi bir karar da yoktur. Bunun yanında belediye başkanı 
çok istediği halde meclisten geçiremediği karar yoktur diyen meclis üyeleri de olmuştur. 

Yenişehir Belediyesi’nde “hayır olmuyor, meclisteki çoğunluktan ötürü uyum sağlanıyor” yorumu yapılmıştır. 

"Hiçbir karara ihtirazi kayıt ya da çekince belirttiniz mi?" sorusuna verilen cevaplara bakıldığında iktidar konumunda olan 
belediye meclis üyelerinin itirazi kayıt ya da çekince belirtmedikleri diğer taraftan genellikle muhalefet konumunda 
olanların bazı kararlara ihtirazi kayıt ya da çekince koydukları belirtilmiştir.  

                                                           
7 İncelenen dört belediyenin (Akdeniz, Aydıncık, Toroslar, Yenişehir) hiçbirinde yabancı belediye meclis üyesinin olmadığı 

belirtilmiştir. 
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"Mensup olduğunuz partinin görüşlerini tam olarak hayata geçiriyor musunuz?" sorusuna, belediye meclis üyeleri genel 
siyasetten ziyade hizmet yönünden değerlendirip cevap vermişlerdir. Yani hangi il/ilçe olduğu ya da hangi partinin iktidar 
veya muhalefette olduğu değil konuların hizmet temelli değerlendirildiği görülmektedir. Bazı kararlar, hem üyenin dünya 

görüşü hem de parti görüşü ile ters olmasına rağmen belediye meclis üyelerinin onay verdiği kararlar da olmaktadır. Bunun 
da nedeni, parti ve genel merkezlerin yereldeki teşkilatları üzerindeki etkisi olduğu söylenmiştir. Soruya hayır cevabı veren 
meclis üyelerinin gerekçeleri genel olarak sayısal yetersizlik, muhalefette olma ve grup kuramama şeklinde olmuştur. Bu 

soru diğer ilçe belediyeleri açısından bakıldığında farklı değerlendirmeler ile karşı karşıya kalınabilir. Ancak bunu 

Aydıncık Belediyesi için söylemek zordur, çünkü Aydıncık Belediyesi küçük bir belediyedir ve partiler arasındaki farklılık 

çok azdır. Dolayısıyla hangi parti olursa olsun genel olarak talepleri arasında çok da farklılık görülmemektedir. 

4.5. Belediye Meclis Üyelerinin Ve Belediyelerin Diğer Aktörlerle İlişkileri 

Belediye meclis üyeleri, meclis çalışmaları sırasında Ankara’dan genel olarak bir talep almadıklarını ancak belediye 

çalışmalarına yönelik öneriler aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca burada partiler içerisindeki hiyerarşi de dikkat çeken bir 
diğer unsurdur. Şöyle ki Ankara’dan gelen talep direkt olarak değil dolaylı olarak gelmektedir. Her dört belediyenin 
(Akdeniz, Aydıncık, Toroslar, Yenişehir) meclis üyeleri de gerek iktidar gerekse muhalefet parti konumunda olmalarına 

bakılmaksızın Ankara ile ilişkilerinin uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Ankara ile gerektiği durumlarda iletişim halinde 

olduklarını, ihtiyaç duyulan konularda Ankara’ya danışabildiklerini ve dönüş alabildiklerini dile getirmişlerdir. 

"Meclisin çalışmalarında ya da komisyonunuzun çalışmalarında bölge milletvekillerinin etkisi oluyor mu?" sorusuna 
bakıldığında her dört belediyenin meclis üyelerinin verdiği cevaplarda bölge milletvekillerinin meclis ve komisyon 
çalışmalarına bir etkilerinin olmadığı ancak bilgi edinilmek için zaman zaman milletvekillerinin görüşlerine danıştıkları ve 
sürekli irtibat halinde olabildikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca merkezi iktidar ile aynı parti mensubu olan bazı meclis 

üyelerinin, milletvekilleri ile daha çok ilişki içerisinde oldukları söylenebilir. 

"Meclis üyelerine yöneltilen ilçenizdeki kent konseyi aktif mi? Etkili mi?" sorusuna verilen cevaplara bakıldığında incelenen 
dört belediyede farklılıklar göze çarpmıştır. Buna göre Akdeniz Belediyesi’nden bazı meclis üyeleri zaman zaman aktif 

olduğunu, bazı meclis üyeleri aktif olduğunu fakat etkili olmadığını, bazıları aktif olmadığını sadece tavsiye niteliğinde 

kararların sunulduğunu; bazıları ise bir etkilerinin olmadığını söylemişlerdir. Aydıncık Belediyesi’nde kent konseyi 
olmadığı için bu soruya yanıt alınamamıştır. Toroslar Belediyesi’nde bütün muhalefet parti meclis üyelerinin ‘hayır, aktif 

ve etkili değildir’ cevabını verirken yerel iktidar partisi meclis üyelerinin (MHP) ‘evet, aktiftir ve etkilidir’ cevabını 
vermesi dikkat çekici bir husustur.  

4.6. Belediye Meclisinde İktidar-Muhalefet İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

Mecliste ve komisyonlarda iktidar-muhalefet ilişkilerine bakıldığında bazı kararlarda iktidar-muhalefet belediye meclis 
üyelerinin karşıtlık yaşadığı görülse de halkın menfaatinin söz konusu olduğu, halka hizmet konularında mecliste ve 

komisyonlarda uyum içerisinde oldukları söylenebilir. Diğer bir ifade ile belediye meclis üyeleri meclislerindeki çalışma 
ortamlarını genel olarak uyumlu olarak tanımlamışlardır. Meclis üyeleri bu uyumlu ortamı daha çok belediye başkanına 

bağlamaktadır. Bazı meclis üyeleri zaman zaman uyuşmazlıkların ve gerilimlerin olduğunu düşünmekte ve bunun nedenini 

de gündem konularına dayandırmaktadırlar.
8 

Genel olarak bakıldığında belediye meclis üyelerinin meclis dışında da iletişim içinde oldukları gözlemlenmiştir. Meclis 

üyelerinin gerek insani boyutta gerekse de halka hizmet konusunda parti ayırmaksızın diyalog kurabilmeleri yerel düzey 
açısından önemli bir bulgudur. İlişkilerin çoğunlukla hemşerilik ilişkisinden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca meclis 

üyelerinin kişisel aktifliği de halk içerisinde görünürlülüklerini etkilediği ileri sürülebilir. Büyükşehir belediye başkanı ile 
aynı parti mensubu meclis üyelerinin ilişkilerinin hizmetlerin sunulmasında avantaj sağladığı görülmektedir. İlişkilerde 
meclis üyeliği kimliği, partili kimliğinden daha fazla ön plana çıktığı bütün meclis üyeleri tarafından dile getirilmiştir. 

"Mensup olduğunuz parti meclis çalışmalarında etkili mi?" sorusuna belediye meclis üyelerinin verdiği cevaplarda bazı 
komisyon üyelerinin bu durumun komisyonlara üye olup olmamakla ilgili olduğunu söylemesi dikkat çeken bir husustur. 

Komisyonlara üye olan meclis üyelerinin meclis çalışmalarında daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Akdeniz 

Belediyesi’nde son bir yıldır kayyum olması, meclis çalışmalarına meclis üyelerinin katılımının olumsuz yönde etkilediği 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                           
8  Büyük Şehir belediye meclis üyeleri ise Mersin Büyük Şehir Belediyesi’nde ı lk altı ayda ortamın gerilimli geçtiğini ve bunun Büyük 

şehir belediye başkanının kişisel özelliğine bağlaması, belediye başkanlarının meclis ortamındaki etkisinin önemli bir faktör 
olduğunu ileri sürmemize olanak vermektedir.  
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4.7. 6360 Sayılı Yasanın İlçe Belediyelerine Etkileri 

Görüşme yapılan meclis üyeleri; 6360 sayılı yasa ile, büyükşehir belediye yasasında yapılan düzenlemeye ilişkin verdikleri 
cevaplarda siyasi parti aidiyeti değil il merkezine uzaklık yakınlık olarak farklılık göze çarpmıştır. Buna göre dört görüş 

ortaya çıkmıştır:‘Yasayı olumlu buluyorum, olumsuz buluyorum, kısmen doğru buluyorum ve yasaya toptan karşıyım’. 
Dikkat çeken nokta her ne kadar yasanın yorumlanmasında değişik görüşler olsa da çoğu belediye meclis üyesi yasanın 
merkezileşme sonucunu doğurduğunu söylemişleridir. Merkezileşmeyi, gerek hizmetler gerekse demokratik anlamda 
olumsuz bulan meclis üyelerinin yanı sıra bazı meclis üyeleri ise merkezileşmenin özellikle hizmetlerin tek elden 

sunulması, nüfus olarak küçük yerleşim yerlerinin merkezde toplanmasının demokratik açıdan olumlu olduğunu 

belirtmişlerdir. Bazıları, 6360 sayılı yasa ile yerelleşme değil merkezileşmenin arttığı yönünde görüş belirtilmiştir. 
Belediyelerin etkinliği konusunda büyükşehir belediyelerinin etkinliğinin arttığı; ancak ilçe belediyelerinin etkinliklerinin 

artmadığı, tam tersine azaldığı belirtilmiştir. Yeni yasa ile birlikte belde belediyelerinin kaldırılması kısmen doğru 
bulunmuştur. Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması olumsuz, il özel idarelerinin kaldırılmalarının ise olumlu taraflarının daha 

fazla olduğu vurgulanmıştır. 

Yasayı olumlu bulan meclis üyelerinin gerekçeleri şunlardır:Yeni yasayla birlikte hem büyükşehir hem de ilçe 
belediyelerinin etkinliğinin arttığı, kanuni yetkinin büyükşehir belediyelerinde olmasının ilçe belediyelerinin yüklerini 

hafiflettiği savunulmuştur. Bunlar, bütün şehir yasasının illerde tıpkı genel seçimlerdeki gibi küçük yerleşim yerlerinde 
birleşmeyi artırdığı, oyların bir yerde toplanmasının demokratik açıdan oy kaybını önlediği belirtilmiştir. Bazıları da bu 
yasa ile birlikte daha önce yetki karmaşasından kaynaklanan aksaklıkların ortadan kaldırıldığını belirtmişlerdir. Böylece 
ister köy ister merkeze yakın yerleşim yerleri olsun, büyükşehir belediyelerinde hangi parti veya belediye başkanının 

uygulamadaki genel politikası, hizmet önceliğinin daha net ortaya çıkacağını, bunun da herkesin oy verme davranışını 
belirleyeceğini ve demokrasiye olumlu yönde katkı sağlayacağını savunmuşlardır. Bazı meclis üyeleri ise temsiliyet 

konusunda bir sıkıntı görmediklerini, halkın oy kullanma davranışında iktidarın iyi hizmet verebilme kabiliyetini asıl ölçüt 

kabul ettiklerine vurgu yapmışlardır. Bazı meclis üyeleri ise büyükşehir yasasının merkezileşmeyi değil yerelleşmeyi 

arttırdığını, merkezi hükümetlere bağımlılığın bu yasa ile birlikte ortadan kalktığını, dolayısıyla belediyelerin daha etkin 
hale geldiğini savunmuşlardır. Yerel demokrasi açısından büyükşehir belediyelerine daha fazla bütçe ayrılmasını olumlu 

değerlendirmişlerdir.  Diğer taraftan yasayı olumlu bulduğu halde bazı sorunların varlığından söz eden meclis üyeleri de 
vardır. Bu sorunların da geçiş sürecinin aksaklıkları olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Yasanın altyapısı olmadan 
yürürlüğe girmesi kararların büyükşehir belediye başkanının veya onların kısım müdürlüklerinin inisiyatifinde olması, 
özellikle küçük ve uzak yerleşim yerlerinde büyük sorunlar yarattığı belirtilmiştir. Yeni yasanın büyükşehir belediyesinin 
bütçesine büyük bir artış etkisi doğurduğu; ancak temsiliyet noktasında bir şeyin değiştirmediği söylenmiştir. 

Bütün şehir yasasını olumsuz olarak değerlendiren meclis üyelerinin gerekçelerini ise üç başlık altında toplamak 
mümkündür. Birincisi, yasa yerelleşmeden ziyade merkezileşmeye hatta merkezi hükümetlerin yereldeki iktidarlarının 

güçlenmesine neden olduğu biçimindedir. Merkezileşmenin ön plana çıktığı bir yerde yerel demokrasinin güçlenemeyeceği 

vurgusu öne çıkmıştır. Ayrıca demokrasi açısından dikey bir örgütlenme modeli oluştuğu ve üstten emirlerle yönetilen bir 

model oluştuğunu ve bu yüzden halk temsiliyetinin çok da olmadığı gerekçesiyle olumsuz değerlendirilmiştir. İkincisi, ilçe 

belediyelerinin imara ilişkin kararlarının büyük şehir belediyesine onaylatmak zorunluluğunda olduğu gibi, ilçe 

belediyelerinde alınan kararların büyükşehir belediyelerinde onaylatılmak zorunda olmaları dolayısıyla ilçe belediyelerinin 
tamamen pasifize edildiği, böylece büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin genişlediği ve etkinliklerinin arttığı gerekçesi ile 
olumsuz değerlendirilmiştir. İlçe belediyelerinde alınan kararların,-özellikle imarla ilgili olan kararlar- sadece büyükşehir 
belediyesinde onaylanması değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına tabi tutulmaktadır. Üçüncüsü, büyükşehir 
belediye başkanı / yönetimi ile ilçe belediyelerinin farklı partilerden seçilmesinin; hem kararlarda hem de hizmetlerin 
zamanında ulaşmasında olumsuz etkilerinin olmasıdır. 

Çalışma alanımızdaki dört belediye içerisinde 6360 sayılı yasaya en çok olumsuz bakan belediye Aydıncık Belediyesi’dir 
(AK Parti). Yukarıda belirtilen olumsuzluk gerekçelerinin yanı sıra ilçe belediyelerine İller Bankası'ndan ayrılan payın üçte 
biri bazı hizmetleri verdiği için büyükşehir belediyelerine aktarılması; bunun da Aydıncık Belediyesi’nin küçük olmasından 
dolayı bütçe yetersizliği sonucunu doğurmasıdır. 

Görüşülen belediye meclis üyeleri bazılarının belde belediyelerinin kaldırılmasını olumlu bulmakla beraber olumsuz 
bulanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Olumsuz bulanların gerekçeleri şunlardır: Özellikle yaylaların bulunduğu 
belde belediyelerinin kaldırılmasıyla birlikte büyükşehir belediyelerinin ilgili yerlere hizmet sağlamakta yetersiz kaldığı, 
belde belediyelerinin kaldırılması uygulamasının zamansız olduğu, belde belediyeleri çalışanlarının istihdamı açısından 

olumsuz olduğu, halkın kendisine en yakın hizmet birimi olarak gördüğü yerel birimin kaldırılmasının duygusal anlamda 
olumsuz etki yaptığı belirtilmiştir. Diğer taraftan olumlu bulan meclis üyelerinin gerekçeleri ise belde belediyelerinin bazı 
imar kısıtlamalarının birtakım suistimalleri doğurduğu ve nüfusu az olan yerlerde belde belediyelerinin olmasının maddi 
açıdan bir külfet olduğudur. 

Belediye meclis üyeleri köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına genel olarak olumsuz bakmışlardır. Buradaki gerekçeleri; köy 

tüzel kişiliğinin öteden beri geleneklerimizde olan, dayanışmayı sağlayan kurumlar olduğu, Mersin’in coğrafi açıdan buna 

uygun olmadığı, köylünün ilk defa çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, imar düzenlemesi ile karşı karşıya kaldığıdır. Köy 
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tüzel kişiliğinin kaldırılmasını olumlu bulanlar ise köy tüzel kişiliğinin mahalleye dönüşmesinin bir şeyi değiştirmediğini, 
muhtarların yine görevlerine devam ettiklerini ve hizmetlerin aynı şekilde sağlandığını söylemişlerdir. 

Belediye meclis üyeleri ı l özel idarelerinin kaldırılmasını genel olarak olumlu bulmuşlardır. Hatta 6360 sayılı yasaya 
olumsuz yaklaşan meclis üyeleri dahi, ı l özel idarelerinin kaldırılmasını olumlu buldukları görülmüştür. İl özel idarelerinin 
yeterince hizmet vermediği, sundukları hizmeti şu anda büyükşehir belediyesini sunduğu için çok da bir değişikliğin 
olmadığı, ı l özel idarelerinin devlete külfet oldukları kanıları öne çıkmıştır. İl özel idarelerinin kaldırılmasını olumsuz bulan 

meclis üyeleri ise uzak mesafede olan yerler için iyi olmadığı, il özel idarelerinin valilik kontrolünde olduğu için daha 
demokratik olduğu, il özel idarelerinin kırsal kesim dediğimiz bölgelerin hizmetleriyle daha çok ilgilendiğini dile 
getirmişlerdir.  

 

SONUÇ 

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı dört farklı siyasal partinin iktidarda olduğu dört ilçe belediyesinde belediye meclis 

üyeleri ile yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi ile yürüttüğümüz bu saha çalışmasında ilçe belediyeleri düzeyinde 

yerel demokrasinin işleyişine ilişkin bazı bulgulara ulaştığımızı ileri sürebiliriz. Bu bulgulardan birincisi kadın ve gençlerin 

temsil oranının ulusal düzeyde olduğu gibi çok düşüktür. Belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde parti üyeleri ile 

ön seçim yapılması talebi dile getirilmiştir. Bu talepler, demokrasi açısından belediye meclis üyelerinin ağırlıklı olarak, 

ulusal düzey seçimlerinde olduğu gibi atama yöntemi belirlendiğini söylememize olanak vermektedir. Bu, yerel 

demokrasinin zayıf yönlerinden birisidir. 

Meclis üyelerinin niteliğini artırmak bağlamında, teknik meslek kotaları önerilmiştir. Bu talepler bize belediye meclislerine 
/ meclis üyelerinin belediye başkanına bağlı belediye bürokratları karşısında bilgi olarak zayıf kaldıklarını ileri sürmemize 

olanak vermektedir. 

Araştırmanın yerel demokrasi bağlamında ulaştığı diğer önemli bir bulgu da, seçimle gelen ve yereli temsil eden belediye 
meclislerinin uygulamada belediye başkanları karşısında çok zayıf kaldığıdır. Belediye başkanları neredeyse istedikleri her 

kararı belediye meclislerinden geçirebilirken, istemedikleri kararların geçmesini de engelleyebilmektedirler. Belediye 
başkanları her ne kadar doğrudan halk tarafından doğrudan seçilmiş olsalar da, belediye meclislerinin daha geniş kesimi 

desteklediği göz önüne alınırsa yerel demokrasi açısından bir olumsuzluk olarak karşımızda çıkmaktadır. 

Ulusal siyaset ile karşılaştırmalı önemli bir farklılık yerel düzeyde, iktidar - muhalefet ilişkilerinde görülmektedir. Yerel 
düzeyde hizmetin ön plana çıktığı ve iktidar – muhalefet ilişkilerinin ulusal düzeyle karşılaştırılamayacak kadar hizmet 
odaklı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, parti etkisinin zayıflığı da dikkat çekicidir. 

Belediye meclis üyelerinin ‘bütün şehir yasası’ olarak bilinen 6360 sayılı yasaya ilişkin değerlendirmeleri, yerel 

yönetimlerin varlık nedenleri ve yerel demokrasi bağlamında ilginç bulgular sunmaktadır. Bazı meclis üyeleri, büyükşehir 

belediye sınırlarının il mülki sınırlarına genişletilmesinin mekânsal kopukluk bağlamında sorunlu olduğu dile getirmiştir. 

Bu çerçevede belde belediyelerinin kaldırılması olumsuz görülmektedir. Ancak il özel idarelerinin kaldırılmasına olumlu 

yaklaşılmaktadır. İlçe belediyeleri üzerinde, ulusal hükümet yanında bir de büyükşehir belediyesi denetimi ortaya çıktığını 

ileri sürenler olmuştur. 

Sonuç olarak, yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, belediye meclislerinin güçlendirilmesi başta olmak 

üzere, yaş ve cinsiyet temsili konularının göz önüne alınması önerilebilir. Katılımcılık bağlamında kent konseylerinin 

güçlendirilmesi de önümüzde durmaktadır. 
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ÖZET 

Kamu yönetim sisteminin iki temel organından biri olan yerel yönetimler, bir bütün olarak kamu yönetim 

sisteminin daha etkili ve verimli işleyebilmesinin önemli bir sacayağını oluşturmaktadır.  İdari, siyasi ve mali 

bakımından merkez ile yerel karşılıklı bir ilişki içindedirler. Bu ilişkiler idarenin daha etkili ve verimli 

işleyebilmesini sağlarken, aynı zamanda bu ilişkilerin dışsallık boyutunda toplumda demokratik bilincin 
oluşum ve uygulamada yaşam alanı bulmasına da önemli katkılar sunması beklenmektedir. Nitekim tarihsel 

temelleri Batı’da 12. yy’a dayanan, ancak Osmanlı-Türk idari yapılanmasında ilk defa 1854 Kırım savaşı 

sonrası Batılılaşma yönünde gerçekleştirilen reformların bir parçası olarak İstanbul’da uygulamaya konulan 

mahalli idare sisteminin, hem idarenin bir bütün olarak etkili ve verimli çalışabilmesine, ayrıca da dışsallık 

boyutunda özellikle demokratik bilincin uygulamada oluşmasına gereken katkıyı sunması umulmuştur. Ancak 

görünen geçmişten günümüze hala devam eden sosyal, siyasal, örgütsel vb. nedenlerin Osmanlı-Türk 

tarihinde söz konusu yerel yönetimlerin beklenen işlevlerini yeterince yerine getirmediği yönündedir. Diğer 

bir ifadeyle yerel yönetim sisteminin beklenen toplumsal sistemdeki işlevini yeterince yerine getirememesinin 

nedenlerinin başında, yerel yönetimlerin oluşum sürecinin aşağıdan yukarıya gelişen bir toplumsal değişimin 

ürünü olarak ortaya çıkmış olmamaları, daha çok özenilmiş ve empoze edilmiş bir yönetsel anlayışın ürünü 

olarak kamu yönetimi sistemi içerisinde yer almış olmalarıdır. Yapılması gereken, yerel ya da mahalli idari 

sistemini çağdaş normlarda işletecek bir kamu yönetimi sisteminin uygulamaya konulmasıdır. 

Anahtar Sözcükler: Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler, Etkililik ve Verimlilik, Demokrasi, Yönetim. 

 

ABSTRACT 

Local governments, which are one of the two main bodies of the public administration system, are an 
important element for the public administration system to function more effectively and efficiently as a 
whole. The relationship between the center and the local government is reciprocal in administrative, political 
and financial terms. It is expected that these relations will enable the administration to function more 
effectively and efficiently, while at the same time providing significant contributions to the formation and 
practice of democratic consciousness in society. As a matter of fact, while the historical basis of the local 
administration system goes back to the 12th century in the West, it was first applied in Istanbul as part of 
reforms for the first time in the Ottoman-Turkish administrative system after the Crimean War of 1854 to 
improve Ottoman government efficiency, as well as contributing to the formation of democratic 
consciousness in practice. However, due to social, political, organizational and similar reasons which are still 
continuing from the past day, these local administrations have not fulfilled these functions adequately. One of 
the reasons why the local government system cannot adequately fulfill the anticipated democratization 
function is that the formation of local governments is the product of a process of up to down social reform, a 
product of a more orchestrated and imposed managerial mentality within the public administration system. 
What needs to be done is the implementation of a public administration system that will operate the local or 
local administrative system in contemporary norms. 
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1. GİRİŞ 

Gelinen noktada devlet yönetim sistemlerinde önemli değişimler yaşanmaktadır. Klasik geleneksel refah devlet yönetim 

sistemlerinden, post modern devlete yönetim sistemine doğru olan bu değişimin yerel yönetim sistemlerini etkilemesi de 
kaçınılmaz olacaktır. Tarihlerinde yerel yönetimlerin üstlendikleri rolleri gereği çağdaş devlet sistemlerin oluşumuna ve 
işleyişine ciddi katkılar sunmuşlardır. Ancak bu rollerini her zaman ve yerde bütün ülkelerde dün olduğu gibi bugün de 
aynı düzeyde yerine getirdikleri söylenemez. Temel nedenleri arasında yerel demokratik bilincin oluşturulup davranışa 

dönüştürülmesinde siyasi aktörlerin yetersizliği önemli yer tutmaktadır.  

Bu çalışmada, yerel yönetim kuruluşu olarak belediyenin, önemli bir işlevi olan halkın demokratik bilinç edinmesi, bunun 

daha üst düzeylere çıkartması ve en önemlisi ise davranışa dönüştürmesine katkı sunarak,  yerelde sorunların çözümüne salt 

seçimden seçime sandık başına gidip oy kullanan ve böylece sorumluluğunu yerine getirdiğine inanan bir halk olmaktan, 

çözüm noktasında doğrudan katılımı şeklinde sorumluluk üstlenen bir halk durumuna gelebilmesine yönelik sorunlara 

dikkat çekilmek amaçlanmıştır. 

Bu amaçla önce belediyelerin ortaya çıkışına neden toplumsal ve siyasal koşullar üzerinde durulmuş, ardında dünyada ve 

Türkiye’de belediyelerin kısa da olsa tarihsel gelişimine bakılmıştır. Ardından, belediyelerin yetki görev ve sorumlulukları 

verildikten sonra, en önemli işlevlerinden biri olan demokrasi ile olan ilişkisi demokratik bilincin oluşturulup davranışa 

dönüştürülmesi kapsamında olması gereken ile var olan durum üzerinde durulmuştur. En sonunda ise varılan yargıya göre 

bazı önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. YEREL YÖNETİM VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ 

2.1. Yerel Yönetim 

Bu günkü anlamıyla yerel yönetimler tüzel kişiliğe sahip, karar organları seçimle işbaşına gelen, belirli bir coğrafi alanda 

faaliyet gösteren, egemen bir devletin yönetimi altında bulunan, yasalarla belirlenmiş görev ve yetkileri kullanan, idari ve 

mali özerklikleri bulunan kuruluşlardır. Anayasa’daki anlamıyla ise yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahallî 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir (Gözler, 2017:77). Önemli iki işlevinden biri idarenin daha 

etkili ve verimli çalışmasını sağlamak, diğeri ise halkın siyasi katılımını sağlayarak demokratik bilincini davranışa 

dönüştürmektir.  “Yerel yönetimler”, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, 

ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan 

anayasal kuruluşlardır (Tortop vd., 2006: 23).  

Yerel yönetimler kavram olarak; merkezi yönetimin dışında, ancak ondan bağımsız olmamak koşuluyla yerel bir 

topluluğun ortak ihtiyacını karşılamak amacı ile oluşturulmuş kuruluşlardır. Hill (1974:23), yerel yönetim deyimi ile genel 

olarak, belli edilmiş sınırları olan bölgesel birimle, hukuki bir kişilik, kurumsal bir yapı, genel ve özel statülerle konulmuş 

yetki, görevler ve bir derecede mali ve diğer otonomi anlatılmak istenir. Yerel yönetimler özünde ve işleyişinde “açıklığı”, 

“şeffaflığı”, “çoğulcu” ve “katılımcı demokrasi” ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince 
kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, “özerk” demokratik kuruluşlardır (Çukurçayır, 2000:38; Görmez, 1997:56). Yine 
bu bağlamda Keleş (1992:9), yerel yönetimlerin, “‘demokratik gelişmenin’, ‘halk katılımının’, yerel gelişme potansiyelini 

harekete geçirmenin ilk ve en elverişli basamakları olduğunu” dile getirmektedir.  

Kamu hizmetlerinin yapılması bakımından icrai kararlar almak yetkisinin merkez teşkilatına dâhil olmayan bağımsız 

idarelere tanınmasına yerinden yönetim ismi verilir (Versan, 1986). Yerel yönetimler yerinde yönetimin bir türüdür. Siyasal 

ya da yönetsel gereksinmeler, bazı kamu hizmetlerinin, merkezi yönetimin dışında yer alan, ayrı tüzel kişilikleri bulunan 

kuruluşlara verilmesini zorunlu kılmıştır (Gözübüyük, 1989:33). Yer ve hizmet yerinden şeklinde ifade edilen yerinden 

yönetim kuruluşlarından hizmet yönünden olanları üniversiteler, Merkez Bankası, Kalkınma Ajansları, Kamu İktisadi 

Teşekkülleri (KİT) ..vb. şeklindeki kamu kuruluşlarıdır. Yer yani yerel bakımından yerinden yönetim kuruluşları ise bir 

yerde oturan bireylere o yörede oturmak dolayısıyla mevcut idari menfaatlerini bizzat korumak, yönetmek hususunda 

tanınan özerklik temelli kurulan (Versan, 1986:83), bizdeki Belediye ve İl Özel İdareleri yönetimi şeklindeki kamu 

kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların devlet bütçesinden ayrı bütçeleri ve bağımsız gelir kaynakları vardır. Siyasal yerinden 

yönetimde olduğu gibi ayrı yasama ve yargı yetkileri bulunmamaktadır. Ayrıca bu türden yerinden yönetim kuruluşları 

hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarından ayrı olarak siyasal niteliğe sahip bulunmaları, onları ayrıca 

demokratik bir toplum bilinci oluşturup davranışa dönüştürme gibi bir sorumluluk üstlenmelerini gerektirmiştir.  

Yerel yönetimlere ilişkin yapılmış çokça tanım bulunmaktadır. Esasında bu tanımlar devletlerin yapısıyla yakından 

ilişkilidir. Sözgelimi federe devlet anayasalarında siyasi bakımdan yerinden yönetim anlamında ki bu ülkeler birden fazla 

parlamento ve yargı ile yürütmeye sahip ülkelerdir, yarı özerk statü tanınmış yönetim birimleri iken, üniter devletlerde birer 

kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadırlar.  Yerel yönetimler deyimini karşılamak üzere “mahalli idareler” en çok 

kullanılan kavramdır. İlk olarak Jeremy Bentham tarafından İngiltere’de kullanılan “local government” deyimi Türkçede 
yerel yönetimler olarak tercüme edilmektedir.  Keleş (1992:11),  yerinden yönetim ya da yerel yönetim, Yönetim 
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Bilim’inde “adem-i merkeziyet” (decentralization) olarak bilinen bir kavram olduğunu belirtikten sonra; siyasi ademi-i 
merkeziyet dışında  iki türü olduğu ve bunlardan gerçek anlamdaki  bir yerinden yönetimin (devolution), yasalar uyarınca, 

oluşturulmuş yönetim organlarının, yine yasaların belirlediği, ya da özeğe bırakılmış olanlardan başka işlevleri 

görebilmeleri için, tüzel, siyasal ve akçal birtakım yetkilerle donatılırmış hali olarak tanımlamaktadır. 

Literatürde yerel yönetimlere ilişkin çok sayıdaki sınıflandırmalardan biri Tortop ve arkadaşlarınca (2008:17) yapılmıştır. 

Bunlardan birincisi “genel amaçlı mahalli idareler”, ikincisi “özel amaçlı mahalli idareler”, üçüncüsü “temsil ilkesine 

dayalı mahalli idareler” ve dördüncüsü ise “temsil ilkesine dayanmayan mahalli idareleri” dir. Türk Mahalli idareleri 

yapılan bu sınıflamaya göre “genel amaçlı” mahalli idare sınıflaması içinde yer almaktadırlar. 

Ergun ve Bozkurt (1998), yerel yönetimlerin kavram olarak; merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak 

ihtiyacını karşılamak amacı ile oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği, özerk bir yönetim yapısına sahip olan 
ve yerel örgütlenme modeli olarak tanımlanan bir yönetim biçimi olarak tanımlamaktadırlar. Tortop vd. (2008:23) ise yerel 
yönetimleri, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlar olarak 
tanımlamaktadırlar. Tanımlardan da anlaşılacağı üzen günümüzde ki anlamıyla yerel yönetimler tüzel kişiliğe sahip, karar 

organları seçimle işbaşına gelen, belirli bir coğrafi alanda faaliyet gösteren, egemen bir devletin yönetimi altında bulunan, 

yasalarla belirlenmiş görev ve yetkileri kullanan, idari ve mali özerklikleri bulunan kuruluşlardır. Genelde gelinen noktada, 
yerel yönetim, kamusal ve özel alanda temel insan haklarının esas alındığı, çok kültürlülüğün savunulduğu, toplumun 

kolektif iradesi karşısında bireyin iradesinin ön plana çıktığı, etnik, dinsel veya grup temelli ayrımcılıkların ortadan 

kaldırıldığı ve kamusal alanda eşitliğin savunulduğu, çevre sorunları dâhil insanın fiziksel ve sosyal yaşam alanını kuşatan 

birçok probleme karşı duyarlılığı vurgulayan bir kavram (Sala, Bedri, 2016:1719)’dır.  

2.2. Ortaya Çıkışları                                    

Tarihi çok eskilere götürülmek istense de gerçekte günümüz çağdaş yerel yönetimlerin feodal sistemin yerini sanayi 

devrimiyle ulus devletlere bırakmasıyla ortaya çıktıkları görülmektedir. Sanayi devrimi ürünü devletlerin öncekilerden 

farklı olarak sahip oldukları yeni kentler, çok daha karmaşık ve çeşitlenmiş sorunları da kendileri ile birlikte tarih sahnesine 

çıkartmışlardır. Bu yeni kentlerin ortaya çıkardığı sorunların çözümünde ise farklı yol ve yöntemlere başvurulduğu 

görülmektedir. Günümüzde bunlardan merkeziyetçilik yerine, yaygın olarak başvurulan yöntemlerin başında âdemi 
merkeziyetçilik gelmektedir.  

Esasında yerel yönetimlerin ortaya çıkışı ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak genel bir değerlendirme 

yapıldığında konuya ilişkin olarak, Güler (2013) yerel yönetimlerin tarih sahnesine çıkışlarını,  devlet aygıtının insanlık 

tarihinde yerini almasıyla eşzamanlı olduğunu belirtir. Eryılmaz (2010) Batı demokrasilerinde yerel yönetimler, 12. 

yüzyıldan başlayarak günümüze kadar uzanan tarihi gelişmenin bir ürünü olduğunu söyler. Merkezi hükümet karşısında, bir 

bölgenin ya da bir kentin, mali-idari alanda özerklik elde edip güçlenmesiyle Batıda yerel yönetimler ortaya çıktığını 

belirtir. Keleş ise (1992:12-13) yerel yönetimlerin, belli amaçlara ulaşmak, belli gereksinmelere yanıt vermek üzere, 

toplumların tarihsel gelişmesine koşut olarak ortaya çıktıklarını belirtir.  

Yerel yönetimlerin ortaya çıkışıyla ilgili farklı yaklaşımların bulunduğu da görülmektedir. Bu yaklaşımların başlıcaları; 
tarihsel ve sosyolojik yaklaşım, hukuksal yaklaşım, siyasal yaklaşım ve ekonomik yaklaşımdır.  

1. Tarihsel ve sosyolojik yaklaşıma göre devletin amacı; belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ve 

ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Devletler bu tür hizmet ve görevleri yerine getirebilmek için faaliyet 

alanları tüm ülkeyi kapsayan bir merkezi yönetim örgütü kurmuşlardır. Bu merkezi yönetime bağlı iller, ilçeler, 

bucaklar (nahiyeler) , onun taşra örgütünü oluşturur. Yerel nitelikli toplu-ortak hizmetleri karşılamak için de 

yerinden yönetim örgütü (il Özel İdareleri, belediye, muhtarlık) oluşturulmuştur. 

2. Hukuksal yaklaşıma göre; Kamusal düzenin sağlanması ve kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi için devletin 

örgütlenmesinde birbirinin karşıtı olan iki eğilim vardır. 

A) Merkezden Yönetim:  

B) Âdem-i merkeziyet (yerinden yönetim) 

3.  Siyasal yaklaşıma göre; Toplumu ilgilendiren kararların temsili demokrasi ilkelerine uyarak toplum üyelerinin 

seçimle belirlenen temsilcileri tarafından alınmasıdır.  

4. Ekonomik yaklaşıma göre: Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sunulmasının iktisadi 

gerekçesi, kaynakların optimum etkinlikle kullanılmasını gerçekleştirmek, yani kaynaklardan mümkün olan en çok 

faydayı sağlamaktır. 

Yerel yönetimler, batıda yukarıdan aşağıya bir yerel yönetim yapılanması yerine, aşağıdan yukarıya, yerelden merkeze, 

çeşitlenen ve artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için zorunlu olarak ortaya çıkan ve merkezden yerelde yapılan yeniden 

yapılanma ürünü olarak toplumsal örgütlenmeler içinde yer aldıkları görülmektedir. Batıda yerel yönetimlerin köklü bir 

tarihi geçmişe sahip olmaları bundandır. Temeli iktisadi değişim üzerinedir. Osmanlı Türk geleneğinde olduğu gibi, 

tepeden bindirme ve uç kararlar sonucu oluşturulmamış, en önemlisi ise halkın bizzat yerelde kendi sorunlarını ortaklaşa 

çözebilme yetisi ve bilincini elde edip merkezle bir yerde karşılıklı pazarlık edebilme imkân ve koşullarının ürünü olarak 
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ortaya çıkmışlardır. Birlik ve bütünlüğü değil, muhalefet ve parçalanmışlığı, merkeze itti atı değil, onun bir yerde 
oluşturabileceği tehlikelere karşı yereli savunma refleksi neticesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Tortop ve arkadaşları (Tortop vd., 2008:17) ise yerel yönetimlerin varlık nedenleri olarak yönetimsel, siyasal, toplumsal ve 
ekonomik gibi nedenleri göstermektedirler. Yönetimsel nedenler olarak kamu hizmetlerinin merkezden yönetmenin 
güçlükleri gösterilirken, ekonomik nedenler olarak; ülkenin gelişiminde mahalli idarelerin oynadığı rolün önemine dikkat 
çekmektedirler. Siyasal neden olarak mahalli idarelerin halkın katılımı ve denetimiyle kendisine yüklenen görevleri yerine 
getirmesi olarak gösterilirken, toplumsal neden olarak; ülkenin toplumsal gelişiminde mahalli idarelerin oynadığı rolün 

önemine vurgu yapılmıştır. 

 

3. YEREL YÖNETİMLERİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE Kİ GELİŞİMİ 

3.1. Dünyada Yerel Yönetimlerin Gelişimi 

Tarihsel temelleri Batı’da 12. yy’a dayanan, ancak Osmanlı-Türk idari yapılanmasında ilk defa 1854 Kırım savaşı sonrası 

Batılılaşma yönünde gerçekleştirilen reformların bir parçası olarak İstanbul’da uygulamaya konulan mahalli idare 

sisteminin önemli işlevlerinden biri; idarenin bir bütün olarak etkili ve verimli çalışmasını sağlamak, öte yandan toplumda 
demokratik bilincin oluşup bunun yine bir toplumsal davranış haline getirilmesine katkıda bulunmaktır. Çeşitli adlarla 

anılmasına karşılık yerinden yönetimin bir türü olan yer yerinden yönetim kuruluşu mahalli idareler, birden fazla idari 
yapılanmayı kapsamaktadır. Genellikle il özel idaresi, belediyeler ve köy yönetimi şeklinde ifade edilen yerel yönetimler 

bu çalışmada belediyeler ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Temel nedeni yerel yönetimler denildiğinde ilk akla gelen ve olması 

gereken belediye yönetimi oluşudur. Bu nedenle çalışmada belediye yönetiminin tarihsel gelişimi aynı zamanda yerel 

yönetimlerin tarihi gelişimi şeklinde değerlendirilmiştir. 

Yerel yönetim organı olarak Belediye terimi ilk kez, 1789 tarihli Fransız kurucu Meclisi’nde kullanılırken, İngiltere’de, 

belediye tüzel kişiliklerinin (municipal corporations) ilk kez 1853 tarihinde gerçekleştirilen düzeltmeler sırasında 

kurulduğu görülür. Gerçek dönüşüm 18. yüzyılın sonunda Avrupa’nın Fransız ve Sanayi Devrimi ile tarım 

toplumundan/geleneksel toplumdan, sanayi toplumuna/modern topluma geçmeye başlamasıyla yaşanmıştır. Temel nedeni 
olarak kentlerin sanayinin merkezi olarak ortaya çıkması ve buralara köylerden yoğun göç olması yeni bir dönemin 

başlangıcını oluşturmuştur. 19. yüzyılda kentler önceki dönemlerden farklı olarak, yoğun nüfus, çarpık kentleşme, hava 

kirliliği, alt yapı yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmış olmaları gösterilmektedir (http://kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/6.pdf). 
Modern anlamdaki yerel yönetimler ise, Ortaylı’ya (1982) göre merkezi yönetimle birlikte ve ona rağmen varlık 

bulmuşlardır (Ortaylı, 1982:137-138).  

Eryılmaz (2010) Merkezi hükümet karşısında, bir bölgenin ya da bir kentin, mali-idari alanda özerklik elde edip 

güçlenmesiyle Batıda yerel yönetimlerin ortaya çıktığını belirtir. Ancak öncesi yerel yönetimlere antik çağda, kendi kendini 

yöneten, belli bir toprak parçasında yaşayan insanların oluşturduğu en küçük, demokratik bir yönetsel birim olarak 

“site”ler, Roma İmparatorluğunda kimi yerel ve siyasal yetkileri olmakla birlikte, daha çok bir yönetsel özerklikten 

yararlanan “municipe”ler, Antik Yunan'da siyasal düşüncenin temel kavramlarından biri olan ve toplumsal yaşamın en 

gelişmiş örgütlenme biçimi ve ideal toplumu yaratmaya en elverişli ortam olarak algılanan “polis” denilen kent devletler 
şeklinde rastlandığı belirtilmektedir (Keleş, 2012: 33-34). Sonraki dönemlerde bu municipe”ler ve “polis” denilen kent 

devletleri Güler’in (2013:45) deyimiyle zoraki de olsa merkezi idare yapısı içerisine alınmışlardır.  

Batı yönetim ve siyasi tarihi, siyasi otoritenin birliği ve bütünlüğünü değil, parçalanmasının ve çeşitli yerel otorite ve güç 

merkezlerinin ortaya çıkışının hikâyesini yansıtır. Yerel yönetimler, tarihi perspektif olarak bölgesel muhalefet ya da genel 
olarak “muhalefet” kavramıyla yakından ilişkili kurumlardır (Eryılmaz, 2010). Bugün de Dünyada birçok ülke yerel 

yönetimleri, yerel özerkliği artırma yolunda köklü değişimlere gitmektedir (Bennett, 2000:430). Mahalli idareler tarihin 
neredeyse her döneminde görülen, ancak tarihsel süreç içerisinde işlev ve örgütlenme biçimleri merkezi idarenin genel 

kamu örgütlenmesine göre şekillenmişlerdir. 12. Yüzyıldan başlayarak, yerelde halkın kendi sorunlarıyla baş edebilme yol 
ve yöntemlerinden çeşitli örgütlenme biçimlerini geliştirdiği, değişen toplumsal koşullara paralel önemli değişimler 

geçirerek son neticede ulus devlet örgütlenme biçimleriyle çağdaş kimliklerini edindikleri görülmektedir. Modern anlamda 

yerel yönetimlerin sahip oldukları en önemli özellikleri mali ve yönetsel özerklikleri yanında hukuki bir kişiliğe sahip 

olmalarıdır (Dursun, 1998:94). 

3.2. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihçesi  

Türkiye’nin yerel yönetim geleneği 160 yılı aşkındır. Özellikle kentlerde belediyelerin 19. yy’ın ikinci yarısında kurulmaya 

başladığı görülmektedir.  Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte önce 1921 ve sonra 1924 Anayasası’yla bir yandan devlet 

yeniden kurulurken, köylerden başlayarak yerel yönetimler de yeniden oluşturulmaya başlanmıştır (Tokgöz vd., 2009:38). 
Türkiye’de batı tipi yerel yönetimler 1839 Tanzimat Fermanı’nı izleyen dönemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında o günün 

koşullarında Heper’in deyimi ile özenme ve empoze edilme şeklinde oluşturulmuş, bir yerde Osmanlı-Türk yönetim 

geleneğine o günün koşullarında uymayan ve de ihtiyaç da duyulmayan yönetimler olarak yer almışlardır 
(https://docplayer.biz.tr/1782436). İstanbul belirtilen yıllarda sanayi kenti değildir. Toplumsal değişim ve dönüşüm 

imparatorluk genelinde aşağıdan yukarıya olabilecek bir ticaret ve sanayileşme sonucu söz konusu yaşanan bir hareketlilik 

de yoktur. Çağdaş belediyecilik sanayi ve ticarette meydana gelen gelişmesinin yarattığı toplumsal değişimin yeni unsurları 

http://kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/6.pdf
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olarak ulus devletlerde ortaya çıkan kentlerde söz konusu olduğuna göre, bu özellikte olmayan toplumsal yapılara, Batı’dan 

ihraç ve empoze edilerek yukarıdan aşağıya giydirilen bu yeni yönetsel mehdiler, doğal olarak beklenen işlevlerini de 

yerine getirmeleri mümkün olmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu haliyle yerel yönetimler halkın demokratik temayüllere 

sahip özellikte davranış edinmesine ve bunu ortak sorunların çözümüne yansıtır duruma getirme işlevini yerine hiç 
getiremezler. İşte bir yerde Türkiye’de bugün belediye yönetimlerinin demokrasi ile dansında başarılı olamıyorlarsa, 

nedenlerini tarihin derinliklerinde, uygulamaya konulduğu koşullarda ve yöntemde aramak gerekmektedir. Nitekim bu 

konuda Eryılmaz (2010) Kırım savaşı sonrası İstanbul’a gelen batı askeri erkânın beklentilerine uyumlu bir kent yönetimini 
Beyoğlu’ndan başlatılmasını anlamlı bulmaktadır. Hal bu ki o dönem İstanbul mahalle yönetimi, mahalli idare yönetimi 

bakımından oldukça demokratiktir. Halkın kanıksadığı ve farklı kültür ve inançlara sahip kimselerin mahalle muhtarı 

olabildiği ve mahallenin neredeyse tamamının sorunlara birlikte duyarlılık gösterdiği ortamlar söz konusudur.  Yeterli bir 
örgütlenme olmasa da bu model zamanla bir mahalli idare sistemi, aşağıdan yukarıya halkın kendi öz tecrübe ve 

deneyimlerine dayalı, beklentilerine uygun, olması gereken en iyi idari sistemi inşa etmeleri ihtimal dışı değildir.  

Osmanlı döneminde kendine özgü idare yapısı, toprak rejimi, maliyesi, vakıf düzeni ve kadılık sistemi sonuçta batı tipi bir 
yerel yönetim biriminin kurumlaşmasına yabancıdır. Bir yerde 1834 Ticaret Anlaşmasını izleyen 1839 Tanzimat 
Fermanının ilanından sonra Avrupa ile ilişkiler sıklaşırken Osmanlı Devleti Batının etkisine fazlasıyla açık bir memleket 
haline gelmiştir. Tanzimat fermanının uygulanmasına ve aksayan yönlerinin giderilmesine yönelik olarak ilan edilen 1856 

Islahat Fermanı, 1876 yılında l. Meşrutiyet ve devam eden hukuksal-yönetsel düzenlemeler ikili bir yapının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Tortop ve vd.,2008:332). Bu gelişmeleri takip eden yıllarda Osmanlı Türk geleneğinde yerel 

yönetimler, özellikle belediye yönetimi ile ilgili gelişmeler şu şekilde devam etmiştir: 

16 Ağustos 1864 yılında İstanbul’da denen belediye yönetiminin başarısızlığını takip eden 1858 yılında Batı anlamda ilk 

belediye örgütü doğrudan Bab-ı Aliye bağlı “altıncı Belediye-i Daire” adıyla kurulur.1864 ve 1870 Nizamnamelerine 

dayalı olarak ise mahalli meclislerin oluşturulması çalışmaları sürdürülür.1869 yılında “Dersaadet İdare-i Belediye 
Nizamnamesi” ile belediye teşkilatı Beyoğlu-Galata dışında kalan tüm İstanbul kapsar hale getirilir. Aynı yıl çıkarılan 

Vilayet Belediye Nizamnamesi ile de İstanbul dışındaki belediyeler düzenlenir. 1912 yılında gelindiğinde önceki belediye 

ile ilgili çıkarılan yasalar yerine geçecek “Dersaadet Teşkilatı Belediyesi Hakkındaki Kanun-u Muvvakat” adında geçici bir 
kanun çıkarılır.  Bu kanunla, taşra belediyeleri sistemi düzenlemesi çalışmaları başlatılır. Bu düzenlemeler seçimle gelen 

meclis, bu meclisin seçtiği belediye başkanı ve belediye organlarından oluşan düzenleme ile ilgilidir.  Görüldüğü gibi 

Osmanlı dönemi belediye ile ilgili düzenlemeler bir yerde sınama deneme ve tecrübe edinme misali bir süreç izlenimi 

vermektedir. Öte yanda belediye idaresine ilişkin düzenlemelerin bir türlü yerli yerine oturmadığı da görülmektedir. 

Bakıldığında bu duruma temel nedeni olarak Osmanlı sosyo-ekonomik yapısının hala böylesi bir yönetsel düzenlemeye 

ihtiyaç duyabilir duruma gelmeyişi gösterilebilir. Zaten kurulan belediye idarelerinden halkın o kadar da çok haberi olduğu 

ya da hizmetlerini hissettiği de söylenemez. Çünkü uzun yıllardır zaten kendi sistemi içinde Osmanlı yerel yönetim idari 

sistemini uygulaya gelmiş, belediye işlerini kendi ihtiyaç durumuna göre karşılayabilir kurumsal yapılarını başarı ile 

sürdürebilmiştir. Kadılık sistemi, vakıf sistemi ve lonca sistemi. Mahalle yönetimi ise büyük kent İstanbul’da oldukça etkili 

bir yönetim birimi olarak önemli işlevleri yerine getirmiştir. Şimdi batı tipi yerel yönetim sistemi geleneksel ve etkili ve 

aynı zamanda var olan sosyo-kültürel ve ekonomik yapıya denk düşebilecek özellikte idari sistem üzerine oturtulmak ve 

kamu hizmetlerinin daha etkili verimli yürütülmesi sağlanmak istenmektedir. İşin doğasına tezat bu durumun ileri dönem 

mahalli idari sistemin neden beklenen siyasal demokratikleşmeye beklenen katkıyı sunamadığı bil cümle bu temelle ele 

almak ve değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.  

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Osmanlı’dan devir alınan yerel yönetim ile ilgili kapsamlı değişiklik ancak 1930 tarihli 
1580 sayılı Belediye Kanunun ile gerçekleştirilir. Bu kanun eksiklikleri ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2290 
sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar Kanununu, ayrıca Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu, Belediye İstimlâk Kanununu gibi 
belediye hizmetlerini düzenleyen birçok yeni kanuni düzenlemelerle giderilmeye çalışılır.  

Cumhuriyetin ilanını takip eden 1948 yılına kadar belediye başkanlığı merkez tarafından atanan valilerce yerine 
getirilmiştir. 1948 yılında Ankara’da, 1954 yılında ise İstanbul’da ilk defa belediye başkanlığı görevi valilik görevinden 

ayrılmıştır. Belediye başkanlarının ve belediye organlarının halk tarafından Türkiye genelinde seçimle belirlenmesi ancak 

1961 anayasasının ilgili maddesine dayalı 19.07. 1963 tarih ve 307 Sayılı kanunla belediye başaklılarının halk tarafından 
seçilmesi benimsenmiş ve ilk mahalli seçimler de o yıl yapılarak, halkın seçtiği kimseler belediye başkanlığı görevini ifa 

etmişlerdir(Tortop ve vd., 2008; Güler; 2013;  Tortop, 1999; Yalçındağ, 1995; Yayman, 1998; Yaşamış, 1992; Eryılmaz, 

2000; Geray, 1995; Aydın, 2013; Aykaç, 1999; Keleş, 1992).  

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunun 2004 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1954 yılından başlayarak 

Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırması çalışmaları neticesinde 2004 yılında kamu yönetimi reformu Avrupa 

Birliği Müktesebatının da bir yerde ortaya koyduğu uyum süreci gerekçeleri yerel yönetimde kapsamlı değişikliklere 

gitmeyi zorunlu kılmış, neticede 2004 yılında yapılan kamu yönetimi reformu kapsamında mahalli idare birimlerini de 

kapsayan bu değişiklik sonucunda başta belediye Kanununu olmak üzere, il özel idare kanunu, kamu yönetimi Mali 

Kontrol Kanunun eve daha bir çok yeni düzenlemelere gidilmiştir.  

Cumhuriyet Dönemi1984 yılında büyük kentler için yeni bir yönetim modeli devreye sokulmuş, 3030 sayılı BŞB Yasasıyla 

Büyükşehir yönetimi uygulaması başlamıştır. 
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Cumhuriyet Dönemi Böylece 1930 yılından beri uygulanan 1580 sayılı Belediye Kanunu yerini, 2005 yılında 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 3030 Sayılı BŞB Kanunu’nun yerini de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları almıştır. Söz 

konusu kanunların arka planında ise dünyadaki yeniden yapılanma sürecine esas teşkil eden çağdaş yönetim ilkeleri yer 

almıştır. 

Nitekim Osmanlı’dan Cumhuriyete devredilen belediye sayısı 389’dur.  Bugün yürürlükte olan kanun 03.07.2005 tarih ve 

5393 sayılı Belediye kanunudur. Bu kanunla birlikte Büyük Şehir Belediye kanunun ile belediye yönetiminde önemli 

değişiklikler gerçekleşmiştir. Gelinen noktada Türkiye’de İçişleri 2011 verilerine göre 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 il 

belediyesi, 519 Büyükşehir ilçe belediyesi, 402 ilçe belediyesi ve 396 belde belediyesi olmak üzere toplamda 1398 belediye 

bulunmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı). 

 

4. BELEDİYELERİN YETKİ VE GÖREVLERİ 

Kamu yönetimi kapsamında görev bölüşümünde izlenen yöntemlerin başında Genellik ilkesi, yetki ilkesi ve liste ilkesi 
gelmektedir. Türkiye 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı yasa ile görev bölüşümünde belediyelere verilecek görev ve 

yetkiler tek yöntem yerine karma yöntemi benimsemiş ve böylelikle genellik ilkesi ile liste ilkesini birleştirmiştir. Bu iki 

yönteme göre görev ve yetkileriz belirlenmiştir. Genellik ilkesine göre belediyeler, kanunların yasaklamadığı veya başka 

idarelere bırakmadığı tüm görevleri yapmakla yükümlüdür. Almanya ve Hollanda bu yöntemi benimseyen ülkelerin 

başında gelmektedirler. Liste ilkesine göre ise belediyelerin yapacağı işler ve görevler kanunlarla sıralanmıştır. Nitekim 

yeni belediye yasasının 14. Maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları gösterilmiştir. Buna göre belediye, 
kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki her türlü görev ve 

hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler.   

Belediyeler imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi altyapı; çevre, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil 
yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik; defin ve mezarlık hizmetleri, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 

konut,2013 kültür ve sanat, turizm tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi görevlerini yapar ve yaptırır.  

Nüfusu 50 bini geçen belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Coğrafi kent bilgi sitemi kurar. Ayrıca okul 

öncesi eğitim kurumları açabilir; devlete ait her kademe okul binalarının inşaat ile bakım ve onarımlarını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü malzeme araç ve gereç ihtiyacını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların işlevlerinin korunmasını 

sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa 

edebilir(.  

Belediyeler yetki ve görevlerini yerine getirirlerken kanunda belirtilen bazı hususlara dikkat etmeleri istenmektedir. Ayrıca 

5393 sayılı belediye Kanununa göre belediye yetki ve görevlerini yerine getirirken bazı yetki ve ayrıcalıklardan da 

faydalanabilmektedir. Sözgelimi yönetmelik çıkarmak; emir vermek, bazı yasaklar koymak, izin ve ruhsat vermek; borç 

almak ve bağış kabul etmek…gibi. 

 

5. YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRATİK BİLİNÇ 

Kamu yönetimi, kaynakların devletin amacını gerçekleştirmeye yönelik etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sürecidir. 

Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve 

hizmetlerin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sitemdir (Eryılmaz, 2010:8). Bu sistemin iki temel organından biri 
merkezi yönetim, diğeri ise yerel yönetimlerdir.  Kamu örgütünün etkili ve verimli işleyebilmesi önemli derecede halkın 

kamu örgütünün çeşitli organlarında, bu ara yerel yönetim organlarında aktif ve bilinçli bir şekilde yer ve sorumluluk 

almasına bağlıdır. Siyasi ve idari olarak yönetime katılma, yerel düzeyde daha canlı ve daha etkilidir. Bunu yerelde 

sağlayacak olan temel organ ise en başta yerel yönetimler ve bunların içinde belediyelerdir. 

Yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin önemli iki işlevinden biri idarenin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak, 

diğeri ise halkın siyasi katılımını sağlayarak demokratik bilinci davranışa dönüştürmektir.  Ancak çoğu kere yerel 

yönetimlerce yerelde yerel sorunların siyasi ayağında, siyasal katılım beklenen düzeyde gerçekleşememekte. Bu da yerelde 

halkın kendi sorunlarına duyarsızlaşmasına neden olabilmektedir. Salt sandık başına gidip oy kullanmanın siyasal katılım 

olmadığı, kamusal ve özel alanda temel insan haklarının esas alındığı, çok kültürlülüğün savunulduğu, toplumun kolektif 

iradesi karşısında bireyin iradesinin ön plana çıktığı, etnik, dinsel veya grup temelli ayrımcılıkların ortadan kaldırıldığı ve 
kamusal alanda eşitliğin savunulduğu, çevre sorunları dâhil insanın fiziksel ve sosyal yaşam alanını kuşatan birçok 

probleme karşı duyarlılığı gerektirmektedir (Sala, 2016). 

Belediyelerin görev ve sorumlulukları salt fiziki nitelikte yatırımlar yanında, sosyal-kültürel, sağlık ve eğitim gibi alanlarda 

hizmet vermek değildir. Demokrasinin okulu olarak ifade edilmelerinin kendisine yüklediği önemli işlevlerden biri de yerel 

demokrasi güçlendirerek, ulusal düzeyde toplumsal dokunun demokratikleşmesine katkı sunmaktır. Soruna bu açıdan 

bakıldığında yerel yönetim ve demokratikleşme üzerinde durulmaya değer önemli bir sorun olmaya devam ettiği görülür. 

Bunun temel nedeni yerelde söz konusu demokratik temayüllerin bireylerin davranışına dönüştürülmesi hususunda gerekli 
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duyarlılığın gösterilmeyişi, ayrıca yurttaşın ya da hem şehirlinin de bu yönde bir eğilim içinde bulunmayışına 
yorumlanabilir. Genellikle bireylerde görülen davranış ya da tutum, sorumluluğun sandık başına kadar olanıdır. Sonrası 

seçilenin işidir. Ben çöpü yere atarım, seçtiğim kişi bunu toplamak zorundadır. Bu anlayış kentin sorunlarının çözüm 

noktasında problemdir.  Problem kaynağı olmaktadır. Nitekim hem şehirli olarak vatandaşların kentin neredeyse yaşanan 

tüm olumsuzluklara katkı sunar durumda bulunmaları oldukça düşündürücüdür. Hala çöpler yere atılabilmekte, evlerde 

ayrıştırılarak ilgili çöp yerlerine bırakılmamakta; birlikte yaşamın karşılıklı kabule dayandığına dair bir belirti 

bulunmamakta. Farklı sosyal ve sosyolojik, inanç ve ırki toplumsal gruplar hala biri birlerini kanıksarmış görünmemekte. 

Ötekileştirme, farklılıkları düşmanlık düzeyinde görme ve şiddete baş vurma..vs. Burada kentlerde bireylerin hem şehirlik 
kimliği oluşturma ve bunu yaşatma, aynı zamanda kentin sorunlarını çözüm noktasında katkı sunma..vs. oldukça olumsuz 

durumlara işarettir. Biri birine tahammülde görülen olumsuzluklar günlük yaşamın birer parçası olmaya devam etmektedir.  

Geleneksellikten modernliğe geçiş anlamında en az dört yüzyıllık bir gelişme ve değişme sürecinin sonunda Batı, XVIII. 
yüzyıla gelindiğinde yepyeni bir döneme girerken aynı zamanda kendi iç dinamiklerinin ortaya koyduğu bir modernleşmeyi 

de yaşamıştır. Batı Avrupa'da XVII. Yüzyıldan başlayarak bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin neden olduğu 

ekonomik büyüme, toplumları, adına modernleşme denilen yeni bir yaşam tarzına, kültürel ve kurumsal değişim sürecine 

sokarak, etkileri dünya çapında hissedilen bir sosyal ve siyasal örgütlenme biçimi yarattı. Bu süreçle insanlık, modernite 

denilen yeni bir yaşam biçimine ve modernizm denilen ve düne ait olmayan bir dünyada yeniden şekillenmeye başladı. 

Belediyelerin yerel yönetimlerde demokratik tutum ve davranışları kazandırmada yalnız başlarına başarı sağlamaları 

mümkün görünmemekte. Bu nedenle belediyeler kendilerine halkı ortak etmeleri ve bu yönde alınması gereken tedbirleri 

almaları gerekmektedir. Kentlerimizin birçoğu önemli göçler almakta ve belediyeler bu beklenmedik göçler karşısında 

çözümlerde yetersiz kalabilmektedirler. Gelinen yerlerin davranışların gösterme durumunda bulunan yeni hem şehirliler, 
günlük yaşamlarında yeni yere geldikleri yörenin ve gördüklerinin tekrarını yaparak, bir yerde günlük yaşamlarını 

sürdürme durumunda kalmaktadırlar. Bu önceki istenmeyen hem şehirli davranışına yenilerini katmak, öte yandan var olan 

olumsuz tutum ve davranışların devamına katkı sunmak anlamına gelmektedir (https://www.researchgate.net/pub 
lication/295009878).  

Araştırmalar, yerel yönetimlerde demokratik davranış ilkesinin yeterince egemen kılınabilmesi için yönetimin aşağıdaki 

şartları yerine getirmesi önerilmektedir (Görmez, 1987:134 – 135); 

1.  Belediyelerde referandum yönteminin uygulanması, 

2.  Belediyelerin kendi televizyon ve radyo istasyonlarını kurması, 

3. Yerel halkın yönetime ait karar organlarında, karar alma sürecine daha etkili bir şekilde katılabilmelerine ortamların 

sağlanması,  

4.  Belediye meclisinin mahalle esasına göre oluşturulmasının ve mahallelerin mecliste nispi temsil ilkesine uygun 

olarak temsil edilmesinin, temel temsil ilkesi olarak benimsenmelidir. 

Eleştirebilen, sorgulayan, yerel sorunlara duyarlı ve sahiplenen, çözümüne doğrudan katkı sunabilense. toplumsal çok 

kültürlülüğü savunan ve farklılıkları birlikte yaşamayı olumlaysan davranış sahibi bireyler olabilmek mümkün müdür? 

Yerel yönetim böylesi bir hem şehirli dokusu inşa etmeye yeterli katkıyı sunabilmekte midir?  Sunamıyorsa temel 

nedenlerini nerede aramak gerekir? Bu ve benzer soruları arıttırarak sormak mümkün. Önemli olan sorunların karşılığı 

olabilen çözümleri geliştirip hayata geçirmek ve sonuçlarını almaktır. Gerisi teferruattır.  

Yerel idarelerin demokratik yerel idare ve bir halk oluşturmada yeterli olmayışlarının bir başka nedeni, yönetim sisteminin 

kendisinden kaynaklı olanıdır. Genel yönetimin yerel üzerine olan yetki ve sahip olduğu haklar bir yerde, yerel 

yönetimlerin yerel halkla ortaklaşa sorunları demokratik temayüller çerçevesinde çözmesine engel teşkil edebilmektedir. 

Bu Osmanlı’da var olduğu şeklinden, Cumhuriyet dönemine ayrı bir şekilde yansıdığı söylenebilir. Nitekim Osmanlı 

yönetim şekli bir yerde yerelin günümüz mahalli idare özerkliğini mümkün kılmıyordu. Nitekim Eryılmaz’ın deyimiyle 

idari ve siyasi tarihimizde, siyasi-idari otoritenin birliğini, bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek yönünde hâkim bir görüş 

ve uygulama söz konusu olmuştur. Bu nedenle, “muhalefete pek hoşgörü ile bakılmamıştır. Meşru bir muhalefet kavramı, 

Tanzimat’ a kadar Osmanlı devlet yönetiminde oluşmamıştır. Bunun da sebebi, bütün devlet yetkilerinin resmen padişahın 

şahsında toplanması; sultanın “halife” sıfatıyla sahip olduğu dini kişiliğidir. Padişahın yetki ve otoritesi konusunda bir 

tartışma söz konusu değildi. Çünkü padişahın koruduğu değerler ve yönetim anlayışı, toplumun inanç ve kültür yapısı ile 

bir bütünlük arz etmekteydi. Padişahın manevi gücünün, Hz. Peygamberin halifesi olarak dinden almakta olduğu 

düşünülürdü (Eryılmaz, 2010:42). Mahalli halkın ya da eşrafın, padişah karşısında özerk bir statü istemesinin bu bakımdan 

meşru bir gerekçesi yoktu. Çünkü padişah, yönetimi altındakileri “ilahi emanet” olarak kabul ediyordu. Padişah, ya da 

merkezi idare, kendi dışında oluşabilecek bir hareketi dinen ve siyaseten gayrimeşru görüyordu. Merkezi yönetime karşı 

tutumlar ve davranışlar, “asilik” ve “hainlikle” suçlanıyordu. Osmanlı siyasi kültürü, bu bakımdan “muhalefet” kurumunu 

meşrulaştırmadı ve dolayısıyla Tanzimat’ a kadar da Batı tipi yerel yönetimlere gerek duyulmadı. Bu tarihsel gerçeklik kent 

idaresinde yerini belediye başkanına evrimleşmiş denilebilir mi? Diğer bir değişle yüzyılların yönetsel yapısı içinde 

kazanılan davranışlar günümüz mahalli idare siteminde kendisini ifade eder duruma gelmiş olabilir mi? Gözlem ve 

deneyimler bunun böyle olduğu yönünde olduğunu gösterir niteliktedir.  Çünkü Belediye başkanı, başkan olarak seçildikten 

sonra, kentin yerel yönetim ayağında artık karşı durulur, eleştiril ilebilir olmaktan, dokunulmaz bir kimliğe nasıl oluyorsa 

birdenbire everildiğini hep birlikte pratikte görebilmekteyiz. Her ne kadar katılımcı anlayış ve seçim öncesi söylenebilecek 

https://www.researchgate.net/pub%20lication/295009878
https://www.researchgate.net/pub%20lication/295009878
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en güzel demokratik nitelikte söylemler söyleniyor ve seçim bildirgelerinde yer veriliyor olsa da sonrası hiç te pratikle bu 

söylenen ve yazılanlar karşılığı olabilecek yönetsel davranışlar görülmemekte. Aksine, sözgelimi bazı belediye meclis 

üyeleri ile yapılan mülakatlar ve basın aracılığı ile edinilen bilgiler dâhilinde denilebilir ki belediye başkanının önerdiği bir 
öneri mecliste ret edildiği istisnalar hariç ne görülmüş ve nede duyulmuş ve nede kayıtlarda yer almıştır. Durum böyle 

olunca, değişen ne diye sormak dahi yerinde olmayacaktır. 

Yerel yönetimler, bütün ülkelerde bu ara Türk Kamu yönetimi yönünden de önemli ve vazgeçilmezdirler. Yerel yönetimler, 

demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerde verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez 

kurumlardır. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin güçlü, etkin ve demokratik bir yerel yönetim toplumu oluşturabilmeleri söz 

konusu ülkedeki demokrasinin düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Diğer bir değişle yerelin demokratikleşmesi, genelin 

demokratik niteliğiyle de yakından ilişkilidir. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öncelikle, yönetime yoğun ilgi ve katılımın en uygun koşullar yerel düzeyde bulunmaktadır. Yerelleşme ile yerel düzeyde 

katılımın daha etkin, hızlı ve kolay gerçekleşmesinin sağlanacağı savı “yerel demokrasi” kavramının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Görmez (1997:10)’a göre, “demokratik değerlerin yerel yönetimler için geçerli kılınması” şeklinde bir 

tanımlama “yerel demokrasi” olgusu için yapılabilir. Ancak, demokratik değerlerin ulusal düzeyde kabul görmeme durumu 

yerel demokrasiyi engelleyici bir unsurdur. Bu konuda Keleş (1995:69), bir ülkede demokrasiyi tüm kurum ve kurulları ile 

yerleştirmeden yerel demokrasinin gerçekleşemeyeceğini savunmaktadır. Keleş (1995:69)’e göre; “sistemin bütünü işlerlik 

kazanmadıkça onun alt sistemlerinin gereği gibi işlemesi beklenemez”. Buradan hareketle, ilk önce ulusal anlamda 

demokratik değerlerin benimsenmesi, daha sonra yerelde demokratik hareketlerin desteklenmesi biçimde sağlıklı bir 

demokratik yönetim anlayışı oluşturulabilir. 

Dünya’da ve ülkemizde halkın karar alma süreçlerine dâhil edilmesini sağlamayacak çok ve çeşitli yol ve yöntemler ileri 
sürülmektedir. Bunlar; klasik (geleneksel) ve yeni yöntemler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Klasik yöntemlere, 

yerel seçimler ve referandum/yerel referandum örnek verilebilirken; son zamanlarda yeni katılım yöntemlerine, halk 
toplantıları/kurultayları, halk günleri, yurttaş kurulları, ihtisas komisyonları ve meclis toplantılarına katılım, kamuoyu 

yoklamaları, yerel gündem 21, kent konseyleri, gönüllülük, sivil toplum kuruluşları ve enformasyon kanalları örnek 

verilmektedir (Yaman ve Küçükşen, 2018). Keza Kapani’nin (2003:131), deyimiyle halkın yönetime katılımı basit bir 
meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsar (Akt: Yaman ve Küçükşen, 2018). Yerel 
yönetimler bu katılımın sağlanmasına en uygun olanlarıdır. Ancak sorun genel yönetim ile yerel yöneticilerin halkın bu 

katılımını sağlayabilecek özellik ve yönetimin bu geniş katılımı sağlayabilecek yapı ve işleyiş özelliğine sahip olup 
olmamasıyla da yakından ilişkilidir. Eğer toplumsal örgütlenmede yerel yönetimlerin karar mercileri demokratik 
temayüllere sahip değil iseler, zaten halkın söz konusu yönetim sürecine katılımı ve sorumluluk almaları zorlaşır. Tersi 
durumlarda söz konusu olabilmekte. Yasalar elvermesine ve idare demokratik tüm kanalları açık tutmasına karşılık, halkın 

a pati siyasi durumu da benzer şekilde yerel sorunlara duyarsız kalmasına neden olabilmektedir. O zaman yerel 
demokrasinin işletilebilmesi ve halkın siyasal ve diğer tüm alanlarda sandık öncesi ve sonrası da yaşadığı yer ve yöreye 

ilişkin duyarlı bir duruma gelebilmesi salt yönetim, yönetici, idari sistem vs. nin istek ve iyi niyetli tutumlarıyla 

sağlanabilmesi mümkün görünmemekte. Halkın bizzat kendisinin de bu yönde bir eğilim, beklenti ve girişimde bulunması 

gerekmekte. Aşağıdan yukarıya, bilinçli olarak, yaşadığı yere yönelik katılımcı ve sorumluluk üstlenici bir tutumu, bizzat 
kendisinin çeşitli örgütsel kurumlar, sözgelimi sivil toplum kuruluşları aracılığı ile oluşturacağı kamuoyu baskısı yoluyla 
etkili olabilirler. Böylesi bir pratik yerelde halkın çok daha anlamlı demokratik bilinç ve davranış edinmesine katkı 

sunabilir. Seçilmişlerin bu durumda denetimi, hesap vermeleri, kaynakları yerinde kullanmaları, çevre, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde yandaşlık, adam kayırma, yerel halkın tümünün değil de kendince belli bir kesimin… vs. yerel temsilcisi 
olma olasılığını da önemli derecede ortadan kaldırır.  

Araştırmada gelinen bu günkü koşullarda yerel yönetimlerin halkı yerelde sorunlara duyarlı hale getirmede yeterli 
olmadıkları kanısına varılmıştır. Keza halkın da bu yönde dikkate değer bir çaba ve hareketlilik içinde olduğu söylenemez. 

Bir yerde yerel demokrasinin oluşturulup yaşatılması ve sonuçta yaşanılan yer, yöre ve giderek ülke genelinde sorumlu ve 

duyarlı bireyler olmaları noktasında toplumun tüm kesimleri; özel ve kamu, sivil toplum kurum ve kuruluşları sorumludur. 
Tek taraflı olması istenilen ne olursa olsun, olması mümkün görünmemekte. Ancak yerel yönetimler sahip bulundukları 

imkân ve olanakları gereği halktan daime bu konuda çok daha fazla sorumluluk altındadırlar. Yerel yönetimler yerel 

demokrasinin inşasında diğer tüm toplumsal kesimlere göre çok daha aktif olmaları gerekmektedir. 

Son olarak; yapılması gereken, yerel ya da mahalli idari sistemini çağdaş normlarda işletecek bir kamu yönetimi sisteminin 

uygulamaya koymaktır. Ayrıca yerel yönetimde rol alması istenilen yerel siyasi aktörlerin belirlenmesinde dikkatli olmak 

gerekir. Bu konuda siyasi parti karar organlarına önemli görevler düşmektedir.  Halkın ise her şeyi yöneticileri bırakma gibi 

bir duyarsızlık içinde olmaması gerekir. Gerek seçilenler ve gerekse seçenler seçim öncesi ile sonrası söylem, tutum ve 

davranışları arasında tutarlı olmaları en önemli olması gerekendir.  
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ÖZET 

Türkiye’de özellikle 1950’li yıllarda yoğun bir biçimde kırsal kesimden kentsel alanlara göç yaşanmaya 

başlanmış, bu göç hareketine başlangıcından itibaren ülkemizdeki Alevi kesimin de katılım gösterdiği net bir 

biçimde görülmüştür. Bu durum, bir pirin kuruculuğunda dedeler tarafından yönetilen ve ocak adı verilen 

yapılanma kapsamında örgütlenmesini kırsal kesim imkânları ve yaşantısı doğrultusunda kuran Alevilerin, 

kentsel yaşamda, kırsal kesimdeki söz konusu yüzyıllardır süregelen inanç ve pratiklerini uygulamada bazı 

sorunlar yaşamasına da neden olmuştur.  Öte yandan,  kentin sağladığı olanaklar çerçevesinde, Alevilerin 

Alevi olmayan kesimle eskiden pek de düzgün olmayan ilişkilerde hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler 

yaşanmıştır. Olumlu sonuçtan bahsedilen, iki kesimin de kentte biraz da mecburi olarak dini alandan uzak bir 
biçimde ortak yaşam alanı içinde buluşmaları ile kesimlerin birbiri arasındaki önyargıların giderek aşındıran 

sosyo-kültürel bir etkileşimin de yaşanmaya başlamasıdır. Olumsuz sonuç ise önceki dönemlerde, kesimler 

arasındaki iletişim ve etkileşimin zayıf olması nedeniyle pek fazla görülmeyen çatışma ortamının kentsel alan 

içinde ister istemez bazı zamanlar şiddete, hatta katliama varan çatışma ortamını beraberinde getirmiş 

olmasıdır. Afyonkarahisar yöresinde Alevi topluluklar, kent merkeziyle birlikte Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, 

Sandıklı, Sinanpaşa ve Şuhut ilçelerinin köy ve kasabalarında yerleşik biçimde görülmektedir. Tıpkı diğer 

illerdeki gibi bu yerlerde yaşayan Alevi topluluklar da kırsal kesimden kentsel alanlara doğru görülen göç 

hareketine katılmış olup bu göçlerin temel nedeni de ağırlıklı olarak, tarımla geçimini sağlayan bu kesimin 

tarımda artan maliyetler nedeniyle artık geçimini bu yolla sağlayamaması ve kentlerde daha iyi iş 

imkânlarının kapısını çalması olmuştur. Bu çalışma, kırdan kente göç eden Alevilerin kent yaşamında 

karşısına çıkan güncel sorunları, göç ve kentleşme kuramlarını da göz önünde bulundurarak Afyonkarahisarlı 

Alevi topluluklar örnekleminde ortaya koymaktadır. Çalışmada ilk olarak Afyonkarahisar Alevi toplulukların 

inanç yapısı ve Alevi yerleşim yerlerinin demografik yapıları verilmekte ve yaşanan göçün boyutlarına ilişkin 

durum analizi yapılmaktadır. Öte yandan, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi kentlere yerleşmiş olan 

Afyonkarahisar Alevi topluluklarının inanç ve pratik durumları gözlemlenmekte, yaşadıkları güncel sorunlar 

aktarılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Alevilik, Göç, Kentleşme, Afyonkarahisar. 

 

ABSTRACT 

In Turkey, a migration began from rural areas to urban ones intensely in 1950’s and it was obviously seen 

that Alevi communities has also joined this migration movement since the beginning. This has brought some 
problems in practising their beliefs and rituals for Alevis who have been ruled by “dedes” (spiritual guides) 

and have organized as “ocaks” according to the possibilities and lives of rural areas. On the other hand, 

within the framework of the potentials of urban areas, there are both positive and negative results on the 
relationships between Alevi and non-Alevi communities.  Positive result can be seen as to overcome 
prejudices thanks to begin to live obligatorily in common areas which are far from religious scope in the 
cities while the negative one is the possibility of a violent conflict between two groups which sometimes 
could be a massacre. Alevi communities have settled in Afyonkarahisar and particularly in the villages and 
towns of Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, Sandıklı, Sinanpaşa and Şuhut districts along with the city center. Like 
in other cities, Alevi groups of Afyonkarahisar have joined the migration flows from countryside to urban 
areas. Their main reason is being unable to live with doing agriculture due to the rise of the cost of production 
and then, it results in searching better jobs in the cities. Considering the theories on migration and 
urbanization, this article demonstrates the current issues of Alevis who are currently living in urban areas 
within the sample of Alevi communities of Afyonkarahisar. First, it gives their belief and demographic 
structure with an analysis of the situation related to the dimension of the migration. Then, it observes belief 
and practice situations and the current issues of Afyonkarahisar Alevis settling in some metropolitan cities 
such as Istanbul, Izmir and Eskisehir. 

Key Words: Alevism, Migration, Urbanization, Afyonkarahisar. 
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1. GİRİŞ 

Alevilik dinsel, kültürel, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla günümüzün en çok üzerinde durulan kavramlarından biri haline 

gelmiş, son yıllarda akademik çalışmalarda da sık sık ele alınır olmuştur. Alevi topluluklar, değişen tarihsel, toplumsal ve 

hatta coğrafi koşullara göre hem kendi içlerinde hem de diğerleri tarafından Alevi, Şii, Kızılbaş, Rafızi, Türkmen, Bektaşi 

gibi çeşitli adlandırılmalara tabi olmuş, iktidarla olan ilişkileri de tarihsel süreçte değişen koşullara göre farklılıklar 

göstermiştir. Osmanlı’nın kuruluş dönemlerinde devletin kurumsallaşmasında Hacı Bektaş-ı Veli ve çevresinde yetişen 

erenlerin izi görülmekte iken, on beşinci yüzyıldan itibaren Anadolu ve Rumeli’de ortaya çıkan sosyal içerikli 

ayaklanmalar ve on altıncı yüzyılda Safevi Devleti ile yaşanan gerilimler, devletin o dönem Kızılbaş olarak adlandırılan 

kırsaldaki Alevi topluluklara bakışını olumsuz etkilemiştir. Bu durum, Osmanlı’nın Bektaşilik kavramına daha ılımlı, 

Kızılbaşlığa ise olumsuz bir anlam yüklemesi ile sürmüştür. Dolayısıyla Bektaşiler, daha çok şehirde yaşayan ve de devlet 

idaresi ile uyumlu bir kesimi, Kızılbaşlar ise merkezi yönetimden uzak dağ köylerinde, idarenin otoritesinden kaçarcasına 

yaşayan Alevi kitlelerini tanımlar olmuştur. Osmanlı’nın son dönemlerinde, bir Bektaşi ocağı olarak bilinen Zülfikar 

amblemli Yeniçeri Ocağı başta olmak üzere devlet idaresinde görülen bozulmalar üzerine başlatılan yenileşme hareketleri 

ve padişah II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı 1826’da kapatmasından özellikle Bektaşi tekkeleri ve dedeleri büyük bir zarar 

görmüştür. Bu dönemde çok sayıda Alevi-Bektaşi dedesinin sürgün ve hatta idamına dair fermanlar yayınlanmıştır (bkz. 

Canpolat, 2008). Bu fermanlar ile şehirlerden de “kovulan” Alevi düşüncesi daha uzun yıllar kırsal kesimde varlığını 

sürdürmeye, kent ve kentli yaşamdan uzak ve korku içinde yaşamaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkenin 

kurtuluşu için girişilen mücadelede, geniş bir Alevi-Bektaşi kitlenin temsilcisi olan Hacıbektaş Dergâhı’nın desteğini 

almak, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kurtuluş mücadelesini başlatan heyet için elzem görülmüştür (Şener, 

1990:148). Ankara’da yeni devletin kurulma sürecinde dinî yapıların desteğini almanın mücadeleyi geniş halk kitlelerinin 

daha kolay benimsemesi adına yararlarına olacağını düşünen hükümet temsilcileri, Bektaşi dedeleri ile Mevlevi ve Nakşi 

şeyhlerini meclis başkan vekilliği de dâhil olmak üzere önemli görevlere getirmiştir. Kendilerine yüzyıllar boyu “Kızılbaş” 

diyerek olumsuz bir tutum takınan ve serbestçe yaşamasına müsaade etmeyen Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığını sona 

erdiren yeni bir devletin oluşması, Aleviler için başlı başına bir umut kaynağı olmuştur. Ne var ki, doğuda erken dönemde 

“Koçgiri” ve devamında “Dersim” isyanları nedeniyle bu bölgede yaşayan Alevilerle yeni devletin görüş ve düşünceleri 

uyum sağlamamıştır.    

İktidar ile ilişkileri tarihsel süreçte bu şekilde özetlenen ve tarihin çeşitli dönemlerinde kitlesel veya bireysel olarak zorunlu 
göçlere tabi tutulmuş olan Alevilerin 1950’lerle başlayan kırdan kente göç hareketlerine katılımının, iktidar ilişkilerinde 

olduğunun tersine isteğe bağlı bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bunun altında yatan temel neden olarak göçün 

ekonomik gerekçeleri görülebilir. Türkiye’de 1950’lerde kırsal ve kentsel mekânlarda yaşanan yapısal dönüşümler Alevi-
Sünni ayrımı dinlemeksizin meydana gelmiş, ekonomik koşulların değişmesinden Aleviler de aynı şekilde etkilenmiştir. 

Bugün özellikle büyük kentlerin, kırsal kesime hiçbir ayrım gözetmeksizin yaptığı davet, tereddütleri de olsa Alevilerin 

kabulü ile sonuçlanmıştır. Söz konusu tereddütler ise göç edilen yerde Alevi kesimin kimliğini koruyup koruyamayacağı, 

kentteki yaşamın Alevi kesimi kabul edip edemeyeceği ve Alevi olmayan kesim ile ilişki düzeyi ile ilgili olmuştur. Bu 

çalışmanın ana konusu söz konusu tereddütlerin, kökeni Afyonkarahisar ili olup, Afyonkarahisar il merkezi ve daha büyük 

kentlere göç ederek kentleşme olgusuna katılım göstermiş Alevi topluluklar örnekleminde ne gibi gerçekliklere dönüştüğü, 

kentsel Aleviliğin genel güncel sorunlarının Afyonkarahisar Alevilerine ne şekilde yansıdığı ile ilgilidir. Öncelikle 

Afyonkarahisar Alevi inanç ve geleneklerine ve göç veren yerleşim yerlerine ilişkin bilgileri vermek, devamında ise söz 

konusu yerleşim yerlerindeki göçün boyutlarını, nüfus verileri ışığında sunmak daha sonraki değerlendirmeler için 

gereklidir. 

Bu çalışma daha önce 2015 yılında Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen I. Uluslararası Kent Araştırmaları 

Kongresi’nde sunduğumuz “Alevilerin Kente Göçü ve Kentleşen Alevilikte Güncel Sorunlar (Afyonkarahisar Alevileri 

Örneği)” adlı bildirinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Temmuz 2018’de kabul edilen 

“Şuhut İlçesi Kayabelen Köyü Alevilerinde Göç ve Sosyokültürel Değişme” adlı yüksek lisans tezi doğrultusunda 

güncellenerek hazırlanmıştır. 

 

2. İÇ BATI ANADOLU VE AFYONKARAHİSAR’DA ALEVİLİK 

Çalışmanın giriş kısmında da belirtildiği üzere Alevilerin kendileri de, Alevi olmayanlar da hem adlandırmada hem de 

adlandırdıkları Aleviliği tanımlamada bir birliktelik sağlamış değildir. Okan, Alevi kavramının ilk kez on dokuzuncu 

yüzyılda kullanıldığını, daha önceleri bu kavramla kastedilen toplulukları ifade etmek için Kızılbaş, Rafızi gibi 

sözcüklerinin tercih edildiğini belirtmektedir (Okan, 2004:18-19). Bu adlandırmaları ideolojik yaklaşımların da 

şekillendirdiği açıktır. Olumlu ya da olumsuz her düşüncenin geçmişte Kızılbaş, Rafızi, Şii, Bektaşi vb. adlandırmalarla 

ifade ettiği toplulukların tümü birden günümüzde Alevi olarak adlandırılmaktadır. Alevi, bir yandan soy bağlantısıyla 

“Ali’ye mensup” olanları ifade etmekteyken, günümüzde daha çok “Ali’den yana, Ali’nin tarafında olan” ve hatta 

Zelyut’un ifadesiyle bu taraf tutmayı siyasi bir tavırla ifade eden “Ali Partisi” (Bal, 1997:29) anlamında da karşımıza 

çıkmaktadır. Çınar ve Bulut gibi yazarlar, Alevi sözcüğünün Ali’den kaynaklanmadığını ve farklı sözcüklerden türediğini 

iddia etmekle birlikte Alevi, kabul gören bir tanımlama ile İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in amcaoğlu ve damadı 
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Ali’yi dini ve siyasi mücadelesinde destekleyen, Hz. Muhammed’in soyunun devamını sağlayan Ehl-i Beyt (Hz. 
Muhammed’in ev halkını oluşturan kızı Fatıma, damadı Ali ve torunları Hasan ve Hüseyin) ve On İki İmam (Ali’den 

başlayarak Hüseyin ve sağ kalan tek oğlu Zeynelabidin ile baba oğul şeklinde son imam Mehdi’nin göğe yükselmesine 

kadar süren imamlık inancı) yolunu takip eden kişi demektir. 

Alevi inancı Anadolu’daki en önemli temsilcisini, Nişabur’da doğup Nevşehir yakınında Sulucakarahöyük’te (bugünkü 

Hacıbektaş ilçesi) Ahmet Yesevî’de izleri görülen “dört kapı kırk makam” öğretisini kuran Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

kişiliğinde bulmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Abdal Musa, Geyikli Baba, Otman Baba, Seyyid Ali Sultan, Karadonlu 

Can Baba gibi abdallar ve gazi erenlerin faaliyetleri Anadolu’da hem devlet hem de halk katında etkili olmuştur. İç Batı 

Anadolu olarak adlandırdığımız yörede kuzeyden başlayarak, Eskişehir Seyitgazi’de türbesi bulunan ve pek çok efsaneye 

konu olmuş Battal Gazi ve yakınında Şücaaddin Veli, Kütahya’da Seyit Cemal Sultan, Uşak’ta Koluaçık Hacim Sultan, 

Denizli’de Sarı İsmail Sultan, Isparta Senirkent’te Veli Baba ve Şeyh Ahmet Sultan ve nihayet Antalya Elmalı’da Abdal 

Musa Sultan, bugün yörede pek çok talibi yaşamaya devam eden ocak pirleridir (Kılıç vd., 2007:52-83).  

Günümüzde Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin her üçünde de toprağı bulunan Afyonkarahisar, kurulduğu tarihten 

bugüne önemli göç yollarının kesişim noktası olmuştur. Hititlerden başlayarak Frig, Pers, Büyük İskender ve Romalıların 

egemenliğine girmiş bu şehre Türkmen boylarının ilk göçü on ikinci yüzyıl ortalarına Karaşar Türkmenlerinin Akronium 

Kalesi (bugünkü Karahisar Kalesi) eteklerine yerleştirilmesiyle gerçekleşmiştir (Yüksel, 2004:45). Bu ve devamında göç 

eden Türkmen boylarının içinde, Alevi inancına sahip olup günümüzde de varlığını sürdüren yerleşim yerleri ağırlıklı 

olarak Emirdağ, Şuhut, Sandıklı, İhsaniye, İscehisar ve Çay ilçelerinde bulunmaktadır. Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen 

Köyü, bölgede yerleşik Alevi topluluklar içinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Köyde makamı bulunan bir Alevi-Bektaşi 

ereni olan Hamza Şeyh Dede adına 1993 yılından beri düzenlenen ve uluslararası boyuta ulaşan “Hamza Şeyh Dede’yi 

Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı” etkinliği Şuhut ilçesinin bir diğer Alevi köyü olan Tekke ve Şuhut’a komşu 

Sandıklı ilçesinin Selçik Köyü gibi yerleşim yerlerinin de 2000’li yılların ortalarından itibaren küçük çaplı ama devamlı 

festivaller düzenlemesine vesile olmuştur (Demirer, 2007:805). Bunun dışında Afyonkarahisar’ın Alevi nüfuslu yerleşim 

yerlerinden olan İscehisar ilçesinin Alanyurt Köyü ve İhsaniye ilçesinin Döğer Beldesinde de burada yaşayan Alevi 

toplulukların ocak pirlerini anmaya, yöredeki Alevi inanç ve kültürünün tanıtımına ve yaşatılmasına yönelik etkinlikler 

düzenledikleri görülmektedir.    

2.1. Afyonkarahisar Alevileri ve Aleviliğin Toplumsal Kurumları 

Aleviliğin kendine has toplumsal kurumlarının başında dedelik, musahiplik ve düşkünlük kurumları olup 

Afyonkarahisar’da yerleşik veya Afyonkarahisar kökenli Alevi topluluklarda görülen biçimiyle ele almak faydalı olacaktır. 

Dede, Aleviliğin büyük toplumun baskı ve asimilasyonuna karşı geliştirdiği bir örgütlenme biçimi olan (Bal, 1997:94) ve 
ocak diye tabir edilen, kendine has inanç yapı ve ritüeli bulunan toplumsal birimi, dini ve sosyal yaşamda bir anlamda 

yöneten, talip adı verilen kişi ve topluluklar üzerinde inançsal ve toplumsal anlamda etki yaratan kişidir. Afyonkarahisar 
Alevilerinde dedeliğin “ocak sahibi” olduğu söylenen bir aileden babadan oğula geçtiği görüldüğü gibi yine bu ailenin bağlı 

bulunduğu sülaleden dedelik vazifesini yerine getirebilecek bilgi ve kabiliyete sahip kişilerde de görüldüğü olmuştur. 

Dedelik vasfının kazanılması, dedelikte bir üst makam yerine geçen “mürşit” ve/veya bir üst ocak dedeler kurulu tarafından 

uygun görüldüğü takdirde kazanılmakta ve dedelik unvanının kazanılması “taç giyme” olarak adlandırılmaktadır. “Taç 

giyen” dedenin, cemleri ve diğer birtakım dini ritüelleri yönetme, talibi olan kişi ve toplulukların sosyal hayatta 

birbirleriyle ilişkilerini düzenleme, anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olma gibi vasıfları bulunmaktadır (Yaman, 2006: 

69). Afyonkarahisar Alevilerinde ikamet ettiği yerdeki bir dedeye talip olma durumu yanında, ikamet ettiği yerleşim yeri 

dışında yaşayan bir dedeye bağlı talipler de olduğu görülmektedir. Benzer şekilde bir dede de hem kendi ikamet ettiği yerde 

hem de farklı bir ikamet yerindeki talip topluluklara sahiptir. Kırdan kente göçün dede-talip ilişkilerini ve inançsal ve 

kültürel öğelerin yeni nesillere dedeler yoluyla aktarımını olumsuz etkilediği görülmekte, özellikle cem törenlerinin kırsal 

kesimde azalması dolayısıyla, Aleviliğin diğer kurumları gibi dedelik kurumunun da kırsal kesimde yaşayan dedeler 
açısından zayıfladığı gözlemlenmektedir.  

Aleviliğin bir diğer kendine has kurumu olan ve Afyonkarahisar Alevilerinde de görülen musahiplik, Alevilerce kısaca “öz 

kardeşlikten ileri bir yol arkadaşlığı” anlamında kullanılmaktadır. Kelimenin etimolojik kökeni Arapça dostluk anlamına 

gelen “sahiba” sözcüğüdür. Musahipliğin çıkış noktası ise anlatıya göre Cebrail’in, Hz. Âdem’le kurduğu kardeşliği Hz. 

Muhammed’le de kurmasına, kendisinden aynı bağı insanlar arasında da kurmasını istemesine ve Hz. Muhammed, Hz. 
Ali’yle böyle bir bağı kurmak üzere aynı gömleğe girmesi ve ashaba “tek vücut” olarak görünmüş olmasına dayanır. Bu 

söylence de musahipliğin gerektirdiği karşılıklı bağlılığın yüksek derecesine bir işarettir, Musahiplik, cinsel alan dışındaki 
toplumsal yaşamın –niteliği ne olursa olsun; özel ya da kamusal- tümüne yayılan bir bağlanma ilişkisini ifade etmektedir 
(Yalçınkaya, 1996:67-69). Öte yandan Melikoff’a göre ise musahiplik, tarihsel köken olarak İran-Hindi ve Orta Asya’ya 

dayanmaktadır (Melikoff, 2006:93). Dedenin huzurunda ikrar yani dinî söz vererek musahip olan kişiler, birbirinin zor 

zamanlarında hep yanında olmalı, cemlere beraber girmeli –ki önceki zamanlarda bazı cemlere musahibi olmaksızın 
girilemeyeceği söylenmektedir- ve buna eşleri ve çocuklarını da dâhil etmelidir. Bu yolla toplumsal dayanışma açısından 
önemli bir adım atılması sağlanmaktadır. Ne var ki, günümüzde göç ve artan kentleşme ile birlikte birey ve aile ilişkilerinin 

zayıflaması yanı sıra hem dede hem de talip topluluklarıyla bağların gevşemesi, musahipliğin uygulanmasını da zor bir hâle 

getirmiştir. Musahiplik edinme bu nedenle günümüzde gittikçe azalan bir hal almaktadır.  
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Düşkünlük kurumu da dedelik ve musahiplik kurumu gibi Afyonkarahisar Alevilerinde görülen ve kırdan kente göç 

hareketlerinden etkilenen bir Alevi toplumsal kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. “Yol terbiyesine aykırı davranmak” 

gibi bir anlamı barındıran (Yalçınkaya, 1996:85-86) düşkünlükte, düşkün ilan edilen kişinin toplumdaki itibarı zedelenir, 
kendisiyle muhabbet edilmesi ve kişinin toplum içine çıkması zorlaşır. Hatta bazı durumlarda eğer kendisine sürekli bir 

düşkünlük cezası verilmişse artık o yerleşim yerinde ikamet etmesi imkânsız hale bile gelebilmektedir. Burada kişinin 

kendini bilmesi, kusurunu gizlememesi ve bir daha yapmamak üzere söz verebilmesi amaçlanmaktadır (Bal, 1997: 98). 

Tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi aynı nedenlerle düşkünlüğün de pratikte günümüzde etkinliğini yitirmeye başladığı, 

kişi ve toplum üzerinde eskisi kadar etkisini göstermediği görülmektedir. Tüm bu bahsettiğimiz kurumları derinden 

etkileyen göç ve kentleşme olgusuna, çalışma evrenini oluşturan Afyonkarahisar Alevileri bağlamında istatistiksel veriler 

ışığında bakılması gerekmektedir.                           

2.2. Demografik değişimlerin Afyonkarahisar Alevilerine etkisi 

Türkiye’de, 1950’li yıllarda, tarımda makineleşme ve kent yaşamının çekiciliğinin artmasında, ekonomik anlamda görece 

rahatlık yaşanmasının da etkisi büyük olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

ülkenin politik ve sosyoekonomik durumunda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Tek parti iktidarını sona erdiren Demokrat 
Parti ile beraber, tek parti dönemine damga vuran devletçi politikalar, yerini liberal anlayışa bırakmaya başlamıştır. 

Ekonomi politikalarındaki değişim, kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlere de yansımış, ekonomideki bu liberalleşme ülke 

içinde nüfusun hareketlenmesini sağlayarak, kentleşmeyi hızlandırıcı etki yapmıştır (Niray, 2002:12). Tablo 1’de yer alan 

veriler Türkiye’de kırdan kente göçün boyutlarını ortaya koymakta, söz konusu dönemdeki demografik değişimi net bir 
biçimde yansıtmaktadır.    

Tablo 1. Türkiye’de yıllara göre il / ilçe merkezleri ve belde/köy nüfusu oranları, 1927-2017 

İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler 
YIL AÇIKLAMA 

Toplam (%) Toplam (%) 

24,2 75,8 1927 

G
E

N
E

L
 N

Ü
F

U
S

 S
A

Y
IM

I 

23,5 76,5 1935 

24,4 75,6 1940 

24,9 75,1 1945 

25,0 75,0 1950 

28,8 71,2 1955 

31,9 68,1 1960 

34,4 65,6 1965 

38,5 61,5 1970 

41,8 58,2 1975 

43,9 56,1 1980 

53,0 47,0 1985 

59,0 41,0 1990 

64,9 35,1 2000 

70,5 29,5 2007 

A
D

R
E

SE
 D

A
Y

A
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A
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75,0 25,0 2008 

75,5 24,5 2009 

76,3 23,7 2010 
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76,8 23,2 2011 

77,3 22,7 2012 

91,3 8,7 2013 

91,8 8,2 2014 

92,1 7,9 2015 

92,3 7,7 2016 

92,5 7,5 2017 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950’lere kadar dönemde kır-kent nüfus oranında 

önemli bir değişme yaşanmadığı, her dört kişiden yaklaşık üçünün kırsal yerleşim yerlerinde yaşamaya devam ettiği 

görülmektedir. Bu durum 1950’den sonra değişmiş, 60’lı ve 70’li yıllarda da kent nüfus oranındaki artış devam etmiş ve 

nihayet 80’lerin ortalarında kentli nüfus kırsal nüfusu geçmiştir. Bu tablonun ortaya çıkışında bazı itici ve çekici etmenlerin 
bulunduğu aşikârdır. Keleş, itici etmenleri genellikle nüfusu köyden ve tarımdan köy dışına iten ulaşım araçları ve 

olanaklarındaki gelişmeler, çekici etmenleri de köyünden ayrılan ya da ayrılmaya hazır bulunanları kentlere doğru çeken 

ekonomik ve toplumsal etmenler olarak betimlerken, nüfusun kentlere akını üzerinde bu etmenlerin değişik ölçülerde payı 

olduğunu ama her birinin payının ne kadar olduğu konusunda görüş birliğinin de olmadığını ifade etmektedir (Keleş, 

2016:73). Tablo 2’deki veriler ise, Afyonkarahisar ilinin göç performansını göstermesi bakımından önemlidir.   

Tablo 2. Afyonkarahisar ilinin aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı (1980-2017) 

Dönem Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç Net göç hızı (‰) 

1975-1980 520 215 20 531 33 910 - 13 379 -25,4 

1980-1985 591 232 21 663 37 518 - 15 855 -26,5 

1985-1990 670 610 25 053 50 832 - 25 779 -37,7 

1995-2000 728 613 35 636 52 252 - 16 616 -22,5 

2007-2008 697 365 18 270 24 861 - 6 591 -9,4 

2008-2009 701 326 20 223 22 256 - 2 033 -2,9 

2009-2010 697 559 17 451 24 119 - 6 668 -9,5 

2010-2011 698 626 17 219 24 063 - 6 844 -9,8 

2011-2012 703 948 24 167 21 738 2429 3,5 

2012-2013 707 123 22 200 26 799 -4.599 -6,5 

2013-2014 706 371 21 414 27 100 -5.686 -8,0 

2014-2015 709 015 22 922 26 226 -3304 -4,6 

2015-2016 714 523 22 467 24 400 -1933 -2,7 

2016-2017 715 693 21 453 25 483 -4030 -5,6 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 

Tablo 2’de verilen rakamlar incelendiğinde son 35 yıllık süre içinde 2011-2012 dönemi haricinde Afyonkarahisar ilinin 

verdiği göçün, aldığı göçten fazla olduğu görülmektedir. İlin toplam nüfusunda bir artış yaşandığı göz önünde 

bulundurulduğunda il ve bazı ilçe merkezlerinin nüfusunun arttığı, belde ve köy gibi yerleşim yerlerinde verilen göçler 

nedeniyle böyle bir tablo ortaya çıktığı iddia edilebilir. Bunu destekleyen bir veri olarak, çalışmaya konu olan 
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Afyonkarahisar Alevilerinin yerleşik bulunduğu bazı belde ve köylerin nüfus değişimlerini gösteren Tablo 3’e bakmak 

yeterli olacaktır.  

Tablo 3. Afyonkarahisar’da Alevi nüfusa sahip bazı yerleşim yerlerinin yıllara göre nüfusları (1965-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 

Tablo 3’teki veriler, Türkiye’de kırdan kente göçün Afyonkarahisar’da kırsal kesimde yaşayan Alevi topluluklar 

örnekleminde bir yansımasını ortaya koymaktadır. İscehisar ilçesine bağlı Alanyurt köyü dışındaki yerleşim yerlerinin 

1960’lar başındaki nüfuslarına çok uzak olduğu, ülke ve il genel nüfus artışına rağmen açıkça görülmektedir. Bu sonucun 

başlıca nedeni tüm ülke genelindeki kırsal kesimde görüldüğü üzere kişilerin daha iyi yaşam, geliri daha yüksek iş ve daha 

iyi eğitim olanaklarının peşinde koşmak için kırdan kente göç etmeleri olarak görülebilir. Genelde tarım ve hayvancılıkla 

geçimini sağlayan bu köylerdeki insanlar, toprağı işleyip ürün almanın maliyetli olduğu görüşüne kapıldıklarında tek bir 

seçeneğe bağlı kalmayıp kentlerde karşılarına çıkacak her türlü iş ve yaşam fırsatının peşine düşmektedir. Bu karara 

varmalarında, yerleşim yerlerinden daha önce büyük kentlere göçmüş hemşerilerin de etkisi azımsanmayacak seviyede 

olmaktadır. Görülen odur ki, yeni göç eden kişi veya aileler de ilk zamanlar, hatta halen bile, gidilen büyük kentteki belli 

bir mahalle, semt veya bölgede ikamet etmeye devam etmektedir. Bu noktada göç kuramları içinde önemli bir yere sahip 

“ağ (network) kuramı” öncülerinden olan Gurak ve Cases’in göçmen ağlarının altı önemli işlevini hatırlamakta fayda 

vardır. Buna göre göç edilen yerde kurulan göçmen ağları (Yalçın, 2004:51-52): 

 Göçmenleri, göçün verdiği rahatsızlık ve harcamalardan önemli ölçüde rahatlatmaktadır. 

 Göçmenleri, içine girdikleri toplumdan yalıtmakta ve onların kendi yurtlarıyla ilişkilerinin devamını sağlamaktadır. 

 Göçün başlangıcını ve hedef yerini etkileyerek kimin göçeceğini önemli ölçüde belirlemektedir. 
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1965 1237 563 941 356 353 401 552 

1970 1490 583 1005 375 326 401 552 

1975 1515 651 1014 357 351 427 644 

1980 1689 649 1211 336 312 371 646 

1985 1720 660 1088 314 320 328 314 

1990 2405 667 1097 296 244 313 601 

2000 2069 587 3149 227 166 212 542 

2007 2234 540 918 211 187 162 302 

2008 1827 502 836 206 172 194 274 

2009 1731 513 867 204 165 193 250 

2010 1634 513 790 202 147 187 236 

2011 1599 495 754 195 140 179 245 

2012 1950 463 706 179 147 209 238 

2013 1587 454 661 172 142 196 236 

2014 1382 449 619 168 121 169 247 

2015 1277 440 601 162 125 148 240 

2016 1232 426 570 147 116 143 239 

2017 1147 427 539 142 112 133 240 
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 Göçmenlerin gittikleri yerlere uyumları için kolaylık sağlamaktadır. 

 Kendi anayurtlarındaki potansiyel göçmenler ve ağa yeni katılanlar için yabancı toplumdaki fırsatlar ve resmi 

yapılanmalar hakkında haber kanalları gibi hizmet vermektedir. 

 Göçün hızını ve büyüklüğünü önemli oranda belirlemektedir. 

Büyük kentlere göçmüş bulunan Afyonkarahisar Alevilerinin durumunun, anılan bu altı madde ile örtüştüğü söylenebilir. 

Genelde İstanbul ve İzmir’de yerleşik bulunan Afyonkarahisar Alevileri, daha önce göç etmiş hemşerilerinin bulunduğu 

Altındağ, Gültepe, Çağlayan, Sarıgazi gibi semtlerde ikamet etmektedir. Göç kararı vermede kişilerin “her nasılsa oradaki 

yakınım, hemşerim bana destek olur” düşüncesi ile bu karara vardığı görülebilmektedir. Bu düşüncenin bir taraftan göç 

edenin yeni yerleşim yerine uyumunu kolaylaştırdığı gibi, geride bıraktığı yerle de bağlantının devam etmesinde 

hemşerilerinin önemli bir rolü olduğu aşikârdır. 

 

3. KENTLEŞEN ALEVİLİKTE KİMLİK VE PRATİK SORUNLAR 

Bir önceki bölümde verilerle açıklanan durumun günümüzde ülkenin tüm kesimleri için geçerli olduğunu söylemek 

herhalde pek yanlış olmayacaktır. Sosyal statüsü, dini inancı, ekonomik durumu farklı şekillerdeki pek çok insanı kabul 

eden kentler, göç edenlere beraberinde getirdikleri kimlikleri ve statülerini bir kenara bıraktırıp, bir nevi kendisinin 

biçimlendirdiği kimlikleri kabul ettirmeye uğraşmaktadır. Kırdan kente göç eden Alevilerin, bu durumdan toplumun en 
fazla etkilenen kesimlerinden biri olduğu iddia edilebilir. Çünkü kırsalda şekillenen farklı Alevi kimliklerinin kent 
yaşamında birbirleriyle tanışması ve uyumlaşmasıyla bunların dışında bir tür melez kimlikler kendini gösterebilmekte, bu 
durum inanç ve pratiklere etki edebilmektedir.  Örneğin Afyonkarahisar’daki köyünden İzmir’e göçmüş bir Alevi birey 

veya aile, Tunceli’den göçmüş bir birey veya aile ile ilk anda Aleviliğin tanımında bile farklılıklara sahip olabilmekteyken 

aynı mahallede birbirleriyle tanışıp kaynaşmayla Aleviliğe bakış ve onu yaşayış anlamında benzeşmeler yaşanabilmektedir. 

Sadece kentteki “Alevilikler” de birbiri ile etkileşime girmekle kalmayıp, bu etkileşim Alevi olmayan kesim görüş ve 

yaşayışından da beslenmektedir. Somut bir şekilde anlatmak gerekirse, köyünde cuma namazı kılmayan ve/veya Ramazan 

orucu tutmayan bir Alevi birey, kentte bunu bazen toplumsal baskı bazen de kendi rızası ile yerine getirmekte, kendisinden 

farklı pratiklere sahip bir Alevi topluluğun cemine katılarak Aleviliği köyde öğrendiğinden farklı bir biçimde tanımlamaya 

ve yaşamaya başlamaktadır.  

3.1. Kentin Alevi Kimliğine ve Toplumsal Kurumlarına Etkisi                      

Aleviliğin İslamiyet kavramı ile ilişkisi sadece Alevi olmayan kesimin değil, Alevilerin kendi içinde de kentsel yaşam ile 

birlikte çok tartışılan bir durum haline gelmiştir. Alevilik, özellikle de bazı kesimlerce salt “Ali’yi sevme” görüşüne 

indirgendiğinde ister Alevi, ister Sünni olsun ülkede bu iki kesimin de Aleviliği kabul edip benimsediği söylenebilir. Ancak 

kentleşme ile birlikte Aleviliğin geleneksel ve modern Alevilik olarak iki şekilde bir tanımlamaya tabi tutulduğu 
görülmektedir. Geleneksel Alevilik, kırsal ve inanç merkezli olup, dede ocakları etrafında oluşumunu tamamlamış bir 

biçimdeyken modern Alevilik ise kentsel ve kimlik merkezli olup cem evleri ve sivil toplum örgütleri ile oluşum sürecine 

devam etmektedir (Yıldırım, 2012:135-159).  

Geleneksel Alevilik, tartışmasız bir biçimde kendini bir İslam yorumu, hatta İslam’ın ta kendisi olarak görmekte ve Allah-
Muhammed-Ali üçlemesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktayken Modern Alevilikte İslamlık veya İslam’ın dışında bir din, hatta 

din dışı bir yaşam biçimi tartışılmaya devam etmektedir. “Ali’siz Alevilik” diye de adlandırılan bu görüşe göre Alevilik, 
İslam’dan çok önce dönemlerde Orta Asya ve Anadolu kökenli bir yapı olup İslam’ın dışındadır (Bulut, 1998). Yapılan 

araştırmalar kentte ve bilhassa eğitim düzeyi yükseldikçe Aleviliğin bir İslam yorumu ya da özü olduğu görüşünün giderek 

azalmaya başladığını göstermektedir (Fırat, 2005). Bu durum kentleşme ile birlikte geleneksel Aleviliğin kentlerde artık 

rağbet görmediğinin, dolayısıyla Aleviliğin önceki bölümlerde bahsettiğimiz dedelik, musahiplik, düşkünlük gibi toplumsal 

kurumlarının da kentte işlevsiz hale gelmeye başladığının bir kanıtı niteliğindedir. Türkdoğan da özellikle genç olan kent 

Alevilerinin kutsal alan içinde yaşamayı hemen hemen terk ettiğini ve kutsal dışı (profan) bir alanda yaşamakta olduğunu 

savunmaktadır (Türkdoğan, 1995:460).           

Aleviliğin İslam’ın içinde veya dışında, başlı başına bir din veya salt bir yaşam tarzı olup olmadığı tartışmaları okullardaki 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu tutulması boyutunda da ele alınmaktadır. Alevilerin içinde, din dersinin hali 
hazırdaki anlayışla zorunlu tutulmasına karşı çıkanların bir kesimi, ders müfredatının salt bir Sünni İslam anlayışını 

dayatmaya çalıştığını iddia ederek İslam’ı eksiksiz anlatmak adına Aleviliğin İslamiyet içinde işlenmesi gerektiğini 

savunmakta, diğer bir kesim ise bu derslerde Aleviliğin İslam dışı bir karakterde olduğu biçimde ele alınması gerektiğini 

dile getirmektedir. Her iki kesimin de görüş birliğine vardığı nokta, ne şekilde verilirse verilsin Alevilikle ilgili bilginin söz 

konusu müfredatta yeterli olmadığı ve ders müfredatının değişmesi gerekliliğidir (Başdemir, 2011: 59-72). 

Kimlik bağlamında kentsel Aleviliği olumsuz etkileyen bir diğer durum da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mevcut yapısı ve 

işlevidir. Genel itibari ile laikliği benimseyip, bunu inanç ve düşünce özgürlüğünün bir sigortası gören Alevi toplumu 

Diyanet İşleri Başkanlığı altında bir devlet kurumunun laik bir ülkede meşru olmadığını dile getirmekle birlikte, bir kesim 

de, her inanç ve düşünceye eşit mesafede olmak kaydıyla bu kurumun varlığını benimsemektedir.  Kentsel Alevilikte 

Dedelik kurumunun işlevinin azalması Alevilerin inanç pratiklerini kentlerde devam etmesi karşısında bir engel 
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oluşturmakta, bu nedenle bu kurumun devamından yana olan Alevi kesim Diyanet’te tüm inanç kesimlerinin temsili ile 

kendi pratiklerinin de güvence altına alınması gerektiğini savunmaktadır (Helsinki Yurttaşlar Derneği Raporu, 2014: 37-
41). Bununla birlikte gelinen noktada henüz bu yöndeki taleplerin karşılanmamış olması, kentte sivil toplum kuruluşları 

bünyesinde örgütlenen Alevilerin, bu kuruluşlarda düzenledikleri eğitim, seminer vb. çeşitli etkinliklerle bu tür ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalıştıklarını göstermektedir.   

3.2. Bir Modern Alevilik Kurumu Olarak Cemevleri ve Statü Tartışmaları 

Bir yerden bir yere göç eden insanlar, kendileri ve eşyaları ile birlikte inanç, düşünce ve kültürlerini de yanında götürmekte 
ve çoğu zaman gittikleri yerlerde bunları devam ettirme yönünde çaba sarf etmektedirler. Bu durum Alevilerde de inançsal 

pratikleri devam ettirme yönünde bir çaba ile açıklanabilir. Modern Aleviliğin kurumlarından birisi olarak görülen 

cemevleri de, bunun devamını sağlayan hayati mekânlardır. 

Geleneksel Alevilikte cem töreni bulunmakta, ancak ceme ev sahipliği yapan mekân değişiklik göstermektedir 
(Yalçınkaya, 1996: 75). Bu mekân kimi zaman cemi yöneten dedenin kendi evi, kimi zaman cem ile hizmeti görülecek 

kişinin evidir ama bu mekânda güvenlik illa ki ön plandadır. Zira tarihsel tecrübelerle sabit olduğu üzere herhangi bir 

“baskın” ile dağıtılma, derdest edilme tehlikesine karşı tedbir almak ve ceme “dışarıdan” kimselerin girememesi geleneksel 

anlayışta önemli bir yer tutmaktadır. Pratiğini kentte bulan modern Alevilikte ise bu tür bir gizlilik kentin doğası gereği de 
sağlanamayacağından ve hatta kentsel yaşamda Alevi kimliğini tanıtmak ve yaşatmanın önemli olduğu kararına 

varıldığından, büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte kimi zaman yerel yönetimler, kimi zaman da o kentteki Alevi 

sivil toplum örgütleri tarafından cem evleri inşa edilmeye başlanmıştır. Bu noktada çalışmamızın konusuyla ilgili bir örnek 

olarak Afyonkarahisar Belediyesi’nin Afyonkarahisar il merkezinde bir cemevi yaptırması ve bunu kullanıma açması 

verilebilir. 

Alevilikte sivil toplum düşüncesi ve örgütlerinin gelişimi ile cem evlerinin sayısının artması arasında bir paralellik de 

kurulabilir. Göç ile oluşturulan ağların bir vakıf veya dernek ile tüzel kişilik kazanması ile yapılan cem evlerinin sayısı her 
geçen gün artmaktadır. Burada temel sorun ise bu mekânların dini veya kültürel bir mekân sayılıp sayılmayacağıyla ilgili 
olup, Aleviliğin daha önce belirtilen kimlik algısı ile de yakından ilgilidir. Şayet Alevilik İslam dâhili ve harici olup 

olmadığına bakılmaksızın bir dini nitelik taşımakta ise cem evlerinin de dini bir mekân olduğu, nasıl ki Sünni İslam veya 

diğer inançlara ait ibadethanelerin masrafları devlet tarafından karşılanıyorsa cem evlerinin de aynı statüde görülmesi 

gerektiği dile getirilmektedir. Nitekim uzun yıllar bu çabalardan bir sonuç çıkmayınca konu bir Alevi sivil toplum örgütü 

tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış ve sonuçta mahkeme cem evlerinin de ibadethane olduğu kararına 

vararak bu mekânların masraflarının devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetmiştir (Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, 2014). Bu karara istinaden merkezi yönetim henüz herhangi bir adım atmamakla birlikte yerel yönetimlerin 

kendi meclislerinde bu yönde kararlar almaya başladıkları görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve yayılmasıyla birlikte sosyal medyanın Alevi kesimlerce de etkin bir biçimde 

kullanılmaya başlanması Alevilerin kentsel yaşamda karşılaştığı sorunlara farkındalığı son yıllarda artırmıştır. Bununla 
birlikte Alevilerin yıllardır uğradığı ayrımcılıklara karşı başlattığı ulusal ve uluslararası hukuk mücadelelerinde olumlu 

sonuçlar alınmaya başlanmakta,  bu durum karar verici iktidar ve Aleviler arasındaki ilişkide Alevi kesimin elini 
güçlendirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Alevilerin de temsili, cem evlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması, 

ayrımcılıkla mücadele konusunda devletin gereken tedbirleri alması, okullarda zorunlu din dersi uygulamasına son 

verilmesi y da seçmeli ders statüsünde tüm inançlara yer verilerek nesnel bir müfredat hazırlanması Alevilerin iktidardan 
başta gelen talepleridir. Ne var ki bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak iktidarla yürütülen ilişkide Alevi kesimden 
tek bir sesin değil, neredeyse birbirine zıt seslerin çıkıyor olması ve hatta tarafların birbirlerini Alevilikten dışlamaya kadar 
gittikleri göz önüne alındığında iktidarın bu talepleri karşılamada çok da aceleci davranmadığı görülebilir. Nitekim son 
yıllarda iktidarın Alevi açılımı ile başlattığı sürecin hem Alevi hem Sünni kesimlerce içselleştirilmediği sürece başarıya 

ulaşması da kuşkulu görülmektedir.  

Her ne kadar teoride isteğe bağlı göç tipleri arasında yer alsa da sosyoekonomik anlamda kırdan kente göçe zorlayıcı 

unsurlar da vardır. Kentlerde iş ve eğitim imkânlarının artmasının yanı sıra tarım ve hayvancılıkta üretim maliyetlerinin 

yükselmesi son yıllarda kırsal alandan kente göç hareketlerinin yeniden ivme kazanmasına yol açmıştır. Nitekim TÜİK 

verileri kentlerde nüfusa kayıtlı kişi sayısının son yıllarda %90’ları aştığını göstermektedir. Bu harekete kırsal kesimde 

yaşayan Alevilerin de büyük ölçüde katıldığını söylemek mümkündür. Bu durum Alevilerin dedelik, musahiplik, düşkünlük 

gibi kendine has kurumları üzerinde olumsuz etkiler bırakmış, dedelerin talipleri, musahiplerin birbirleri ile ilişkileri 

zayıflamıştır. Bu değişimlerden büyük kentlere göç eden Afyonkarahisar Alevilerinin de etkilendiği görülmektedir. 

Genellikle yeni bir yaşam için İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi büyükşehirleri tercih eden Afyonkarahisar 
Alevilerinin bu kentlerde birbirlerinden kopuk olmadıklarını görmek mümkün olmakla birlikte diğer illerden göç eden 

Alevilerle de iç içe bir yaşam sürdürmektedir. 

Kırdan kente göçle birlikte kentlerin yaşattığı genel sorunların yanı sıra Afyonkarahisar Alevileri geleneksel Alevilikten 

modern Aleviliğe geçişin sorunlarını da beraberinde yaşamaktadır. Aleviliği bir İslam yorumu olarak görmek 

Afyonkarahisar Alevilerinde halen baskın bir biçimde görülse de kentte yaşayan özellikle genç kuşakta farklı yorumlara da 
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tanık olmak mümkündür. Afyonkarahisar Alevileri, bir yandan geleneksel yapılarıyla bağlarını ikamet ettiği kentlerde 
kurdukları köy derneklerinde ve yılda bir kez de olsa kendi köylerinde düzenledikleri etkinliklerle sürdürürken modern 
Alevilikle ilişkileri de geniş kitlelere hitap eden Alevi derneklerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle sürmektedir. Kanımız 

odur ki ekonomik kaygılarını yavaş yavaş geride bırakmış ve kentli kimliğini içselleştirmiş olarak Afyonkarahisar 

Alevileri, yakın bir süreçte Aleviliğin toplumsal ve hukuki anlamda edinmeye başladığı kazanımlardan hem geleneksel 
hem de modern yapıda daha fazla yararlanan bir kitle olarak varlığını sürdürecektir.    
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ÖZET 

Seçmen davranışı ve seçmen davranışını etkileyen faktörler, farklı bilim alanlarının inceleme konusu yaptığı ve 

hakkında bilgi ürettiği bir alandır. Seçmen davranışını etkileyen faktörler genel ve yerel seçimler itibariyle 

farklılaşabilmektedir. Bu çalışmada önce seçmen davranışının kavramsal incelemesi, seçmen davranışı hakkında 

teorik yaklaşımlar ve seçmen davranışını etkileyen sosyolojik faktörler gibi konular literatür bilgisi doğrultusunda 

ele alınmıştır.  Devamında Muş merkezde yerel seçimlerde seçmen davranışını etkileyen faktörleri belirleme 

amacıyla yürütülen bir alan araştırmasının bulgu ve sonuçları paylaşılacaktır. Alan araştırması Muş Belediyesi 

sınırları içinde yaşayan seçmenlere yönelik olarak yapılmış olup, anakütleyi temsilen istatistiki olarak hesaplanan 

sayıda kişiye uygulanmıştır.  Anket soruları, literatür bilgisi ve benzeri çalışmalarda kullanılan anket sorularından 

faydalanılarak bu araştırma kapsamında geliştirilmiştir. Hazırlanan anket formu yüz yüze görüşme yoluyla, 

ankete katılmayı kabul eden kişilere uygulanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde basit tesadüfi yöntem 

uygulanmıştır. Yapılan anketler SPSS yardımı ile değerlendirilmiş ve gerekli istatistiki testler aynı program ile 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seçmen Davranışı, Yerel Siyaset, Muş. 

 

ABSTRACT 

Factors affecting voter behavior and voter behavior are a field in which different scientific fields make their 
research subject and produce information about it.  The factors affecting to voters' behavior may differ in general 
and  local elections. In this study, conceptual examination of voter behavior, theoretical approaches to voter 
behavior, and the sociological factors affecting voter behavior in the light of the literature were discussed. 
Besides, the findings and the results of a field survey conducted to determine the factors affecting voter behavior 
in the local elections in central of Mus will share. The field survey was conducted for the voters living in the 
borders of Muş Municipality and applied to the number of persons calculated as statistical representative of the 

population. Survey questionnaires developed within the scope of this research by making use of questionnaires 
with literature studies and similar studies used. The prepared questionnaire was applied by face to face interview 
to those who accepted to participate in the survey. A simple random method was used to identify participants. 
The questionnaires were evaluated with SPSS, and the necessary statistics were tested with the same program. 

Key Words:Voter Behavior, Local Politics, Muş. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1    Bu çalışmadaki alan araştırması Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim 

Dalında yürütülen yüksek lisan tez çalışması kapsamında yapılmıştır.  
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1. GİRİŞ 

Yönetim insan için sosyal bir ihtiyaçtır. Ancak toplumu yönetenlerin nasıl belirlendiği/belirlenmesi gerektiği tarih boyunca 

tartışılan bir konu olmuştur. Modern devlet ile birlikte gelişen ancak kökenleri Eski Yunana dayanan demokrasi anlayışı ile 

birlikte yönetme yetkisinin halka ait olduğu genel kabul görmüştür. Ancak bu yetkinin doğrudan halk tarafından 

kulanılmasının birçok zorluk ve kısıtı olduğu için demokrasi türleri arasında temsili demokrasi ön plana çıkmıştır. Temsili 
demokrasi uygulaması ile birlikte “seçim” vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır. Moderrn devlet yapısı içinde yer alan yerel 
yönetimler açısından da seçim ve temsil meselesi oldukça önemli bir konu niteliğindedir. Çünkü doğası gereği yerel 
yönetimler, yerel halkı temsil eden kişiler tarafından yönetilirler.    

Seçim sürecinde bireyler/seçmenler birden çok seçenek içinden bir tercih yapma işlemini gerçekleştirmektedir. Böylece 

kendilerini temsil edecek kişileri belirleme yoluna giderler. Ancak seçim sürecinde seçmenlerin karar veya tercihlerini 
etkileyen fakötörlerin ne olduğu konusu siyaset bilimi ve diğer birçok bilim alanı açısından merak ve araştırma konusu 

olmuştur. Böylece seçmen davranışı ve bu davranışlara etki eden faktörlerin incelenmesi bir bilimsel uğraş alanı haline 
gelmiştir. Seçmen davranışını etkileyen faktörler birden fazladır ve kesin sonuçlara varmak kolay olmasa da yapılan 

çalışmalarla kayda değer bulgular elde edilmektedir. 

Konu ile ilgili literatür bilgisine göre seçmen davranışı genel ve yerel seçimler itibariyle değişebilmektedir. Seçmenler 

oyun kullanılması sürecinde tercihte bulunurken genel ve yerel seçimlerde farklı faktörlerden etkilenebilmektedir. Bunlar; 
sosyolojik, ekonomik ve sosyo-psikolojik faktörlerdir. Seçmen içinde bulunduğu duruma göre bu faktörlerden birinden ya 

da birkaçından aynı anda veya daha fazla etkilenerek tercihini oluşturmaktadır.  

Burada ele alınan çalışma, Muş Merkez ilçede bulunan seçmenlerin yerel seçimlerde tercihlerini etkileyen faktörleri 
belirleme amacıyla yürütülmüştür. Ancak alan araştırmasının sonuçları ve bulgularının ortaya konulmasından önce konu ile 

ilgili temel teorik bilgiye değinilmede yarar görülmüştür. 

 

2. GENEL OLARAK SEÇMEN DAVRANIŞI VE SİYASAL KATILMA  

Genel olarak davranış, organzimanın belirli uyarıcılara karşı gösterdiği tepki olarak tanımlanabilir (Eroğlu, 2017:1) Bu 
tepki, iç ve dış etkilere karşı ortaya çıkar ve bilinçlidir. Bilinçli davranış esas itibariyle bir nedene dayalıdır ve mutlaka bir 

amacı vardır. Hareketten farklı olarak bilinçli davranış, davranışta bulunanın iradesi ve bireysel güdülerini yansıtır.
2   

Organizmadaki inançlar, tavırlar ve ihtiyaçlar bazı ön-yönelimler şeklinde ortaya çıkarak, algılanmış dürtülerle birlikte 

davranışa yol açar. Dürtüler ile organizma arasındaki ilişki algılama yolu ile sağlanmaktadır (Baykal, 1970:30). İnsan 

açısından davranışlar farklı amaçlara yönelik olabilirler, dolayısıyla birden çok davranış türünden bahssedilebilir. Davranış 

türlerinin bir örneği olan siyasal davranış ise, insanların siyasal olaylar karşısında takındıkları tavırlar, gösterdikleri eylem 

siyasal katılmalardır (Öztekin, 2010:459). 

Birey olarak seçmenler, aynı derecede siyasete ilgi göstermezler. Bu davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik, psikolojik, 
kültürel ve çevresel çeşitli faktörlerden söz etmek gerekir. Gelir, eğitim, meslek, cinsiyet, yaş, köyde ya da kentte oturma, 

dinsel tercih ve etnik bir gruba mensubiyet gibi sosyoekonomik değişkenler siyasal katılma bakımından önemli değişkenler 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Tokgöz, 2008:178). Büyük Türkçe Sözlükte siyasal katılma “bireylerin ve toplumsal 
kümelerin içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin yönetimine, görev almak, seçmek, seçilmek, örgütlenmek, görüş 

açıklamak vb. yollarla katkıda bulunması” biçiminde açıklanmıştır.   

Siyasal katılmanın tezahürü olarak seçmen davranışı topluluk üyelerinin yöneticilerini seçme işleminin yanı sıra, doğrudan 

veya dolaylı olarak kamu politikalarını etkileme amacıyla katıldıkları ortak işlevi de kapsar. Seçmen davranışı dışında, 

ulusal çapta ve ona eşdeğer başka bir siyasal davranış yoktur. Ancak seçimlerde “gizli oy” ilkesinin uygulanması 

araştıramacılar açısından verilen oy ile kişi arasında kesin bir bilgiye dayanan bir bağ kurulmasını imkânını ortadan 
kaldırmaktadır. Seçmen davranışına yönelik araştırmalarda ancak, toplu seçişler ve davranışlar incelenebilmektedir (Torlak 
ve Polat, 2006:73). Kışlalı’ya gore ise (1992:364), oyunu kullanmak için sandık başına giden seçmen, şu dört unsurdan biri 

veya birkaçını göz önüne alarak oyunu kullanmaktadır:“Güvenlik isteği”, “saygınlık isteği”, “duygusal bağlılık” ve 

“dinsel/siyasal inançlar”. Çok geniş bir kullanım alanı bulunan, “seçmen davranışı” insanın makro olarak dünyaya, mikro 

olarak da kişisel yaşamı ile alakalı meselelere, kuruluşlara, faal rol alanlara, toplumsal ve siyasi meselelere eğilmede 

yararlandığı bir rehberdir (Çaha, 2008:2). 

Sosyal çevresinde hak ettiği saygıyı görmediğine, ayrımcılığa maruz kaldığına inanan kimseler ise oy kullanırken, 

“güvenlik isteği” talep eden seçmenlerin tersine, “değişim” yönünde oy tercihinde bulunur. Çünkü onların mevcut siyasal 

iktidardan bir memnuniyetsizliği bulunmakta ve belki de farklı bir siyasal partinin iktidarında ikinci sınıf insan muamelesi 

görmekten kurtulma şansları olduğunu düşünmektedirler (Kışlalı, 1992:364). Toplumcu seçmen tipinde ise seçmen 

davranışı şöyledir:Toplumcu seçmen, öncelikle toplumu düşünen ve siyasi yargıları sadece kendi durumlarına göre değil, 

ülkenin genel ekonomik durumuna göre değerlendiren seçmendir. Toplumcu seçmenler, ulusal ekonomilerin iyileşmesi 

                                                 
2   Hasan Tutar, http://www.canaktan.org/yonetim/kurumsal-davranis/boyutlar.htm, e. t. 07.08.2018 
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durumunda iyiye giden ekonominin rantından bireysel olarak kendilerinin yararlanıp yararlanmadıklarına bakmaksızın 

iktidar partisine oy verirler (Altıntaş, 2010:12). 

Kalaycıoğlu’na göre seçmenin kararını etkileyen dolayısıyla seçmen davranışına etki eden olgular şunlardır:(2014:4): 

 Seçmen küçük yaştan itibaren siyasal kişiliğini geliştirirken belirli bir siyasal partiye yakınlık  duyar. Zamanla o 
partiyi tutmaya başlar ve tuttuğu partiye oy verir. 

 Seçmenin belli bir siyasal görüşü, siyasete bakış açısı ve hatta siyasal ideolojisi vardır. Seçmen, o ideolojiyi temsil 

eden siyasal partiye oy verir.  

 Seçmen, tıpkı tüketici gibi akli (ussal/rasyonel) karar alıcıdır. Geçmişte siyasal partilerin, özellikle hükümet parti 

(lerinin) ne yaptıklarına (performanslarına) bakar. Bunları değerlendirdikten sonra olumlu sonuç aldığı partiye oy 

verir. 

 Seçmen tıpkı tüketiciler gibi akli karar alıcıdır. Geleceğe bakar, siyasal partiler içinde gelecekte kendisine, ailesine 

veya ülkesine yararlı olacağını düşündüğü partiye oy verir. 

 Seçmen içinde bulunduğu toplumsal konuma, topluluğa, toplumsal sınıfa göre siyasal partileri değerlendirir ve o 

toplumsal konuma yararlı gördüğü partiye oy verir. 

Yerel yönetimlerin doğası gereği,  bu kurumlar açısından siyasal katılım büyük öneme sahiptir.  Çünkü yerel yönetimler 

yörede yaşayan insanları temsil eden kişiler tarafından yönetilirler.  1982 Anayasasnın 127. maddesi yerel yönetimlerin 

karar organlarının seçimle işbaşına gelme ilkesini kabul etmiştir.  2000’li yıllarda gerçekleştirlen reformlar da yerel siyaseti 
güçlendirmiştir. Bu gelişmenin yerel kalkınma, demokratikleşme ve siyaset açısından oldukça olumlu yönleri yanında bazı 

muhtemel sorunlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir (Çukurçayır, 2006:20). 

           

3. SEÇMEN DAVRANIŞI İLE İLGİLİ TEORİK YAKLAŞIMLAR   

Seçmen davranışına etki eden faktörlere yönelik üç temel teorik yaklaşım vardır. Bunlar; sosyolojik, sosyo-psikolojik ve 
ekonomik yaklaşımlardır (Akgün, 2002; Çalışır, 2017). 

3.1. Sosyolojik Yaklaşım  

Temeli Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet tarafından 1940 yılı ABD Başkanlık seçimleri sırasında seçmenler üzerinde 

yaptıkları bir araştırma ile atılan sosyolojik yaklaşım, seçmen davranışının temelinde toplumdaki sosyal bölünmüşlük 

olduğunu iddia eder. Seçimlerde kullanılan oy da aslında bireylerin ait olduğu sosyal kimliklerin siyasal tercihlere 

yansıtılmasından ibarettir Modelin temeli ferdin tutum ve tercihlerinin ilişkide olduğu insanlardan etkileneceği varsayımına 

dayanır (Akgün, 2002:65). Sosyolojik yaklaşımda daha çok din, sosyoekonomik statü, yaşanılan coğrafya parçası ve 

mensup olunan grup gibi faktörler ön plana çıkmaktadır (Çalışır, 2017:147).  

3.2. Sosyo-Psikolojik Yaklaşım   

Bu yaklaşım Seçmenlerin küçük yaşlarda ailelerinin ve çevrelerinin etkisi altında gerçekleşen siyasal sosyalleşme sürecinde 

kazandıkları siyasal tutumlar ve ideolojik yönelimlerin ileriki yaşlarda onların parti tercihi üzerinde son derece etkili 

olduğunu ve kişilerin herhangi bir partiye karşı ideolojik bağlılık duyduğu iddia eder (Akgün, 2002:29). Modelin özü, 

seçmenin bir partiye duyduğu sevgi ve bağlılığı ifade etmektedir. Bu bağlılık, bir taraftarın futbol takımı tutması gibi de 

değerlendirilmektedir. Bireyin partisiyle özdeşleşmesi için herhangi hukuki bir bağının bulunması da şart değildir 

(Özkan:2007:1-172’den aktaran; Çalışır, 2017:148). 

 3.3. Ekonomik Yaklaşım (Rasyonel Tercih)  

Ekonomik tercih yaklaşımı, seçmenin kendi çıkarları doğrultusunda en iyi hizmeti verebilecek bir aday ve partiyi 

değerlendirerek buna göre oy verme eğiliminde olmasıdır. Bu yaklaşımda seçmenin amaç ve istekleri ön planda 

tutulmaktadır (Kalender, 2005:50-51’den aktaran; Çalışır, 2017:149). Ekonomik yaklaşıma göre seçmen, aday ya da 

partilerden kendisine en fazla yarar sağlayacağına inandığını tercih etmektedir (Doğan ve Göker, 2013:26-28). 
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4. ALAN ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI 

Muş merkez ilçede gerçekleştirilen alan araştırmasının genel sonuçlarını ele almadan önce, alanı tanıtma amaçlı bazı 

bilgilerin ifade edilmesinde yarar vardır.  Aşağıdaki tablolarda alan araştırmasının yapıldığı tarihten önce gerçekleşen iki 

yerel seçimin sonuçları verilmiştir.  

Tablo 1. 2009 Yerel Seçimleri Muş Belediye Başkanlığı Seçim Sonucu 

PARTİ AKP DTP SP MHP CHP DP BTP HYP DSP İP BBP 

Oy Sayısı 14.005 10.315 1.668 805 377 149 132 86 68 62 40 

Oy Oranı 50,50 37,20 6,00 2,90 1,40 0,5 0,50 0,30 0,20 0,20 0,10 

Kaynak: http://secim.haberler.com/2014/mus-secim-sonuclari/ 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2009 yerel seçimlerinde seçmen eğilimi ağırlıklı olarak sağ partilere oy verme biçiminde ortaya 

çıkmıştır. Kendini sağda konumlandıran siyasi partilerin toplam oy oranı % 59.5’tir. Belediye başkanının seçiminde seçim 

sistemi olarak “çoğunluk sistemi” uygulandığından bu yerel seçimdeler Muş belediye başkanlığını AK Parti (Adalet ve 
Kalkınma Partisi) adayı kazanmıştır.  Oy oranı açısından 2. sırada yer alan siyasi parti ise, DTP (Demokratik Toplum 
Partisi) olmuştur.  

Tablo 2. 2014 Yerel Seçimleri Muş Belediye Başkanlığı Seçim Sonucu 

PARTİ AKP BDP SP MHP HÜDAPAR CHP BTP BBP İP 

Oy Sayısı 18799 15812 1431 985 528 455 351 343 34 

Oy Oranı 48,5 40,8 3,7 2,5 1,4 1,2 0,9 0,9 0,1 

Kaynak: http://secim.haberler.com/2009/mus-secim-sonuclari/ 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2014 yerel seçimlerinde siyasi yelpazenin sağında yer alan partilerin oy toplamında 2009 yerel 

seçimlerine kıyasla bir düşüş görülmektedir. Sağ partilerin bu seçimlerde aldığı oy toplamı % 55,6 olmuştur.  AK Parti’nin 

bir önceki döneme göre oy oranını azalsa da yine de belediye başkanlığını bu partiye mensup olan aday kazanmıştır.  Bu 
seçimde ikinci sırada oy alan parti ise BDP (Barış ve Demokrasi Partisi)’dir. BDP’nin DTP’nin devamı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu siyasi yaklaşımın oy oranını arttırdığı görülmektedir.  

4.1. Alan Araştırmasının Yöntemi 

Alan araştırmasının evrenini Muş Belediyesi sınırları içinde yaşayan seçmenler oluşturmuştur. Örneklem sayısını/grubunu 

belirlemek için Muş İl Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan belediye sınırları içinde yaşayan seçmen sayısı alınmış ve bu sayının 

52.167 kişi olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan istatistiki hesaplama sonucunda
3 % 95 güven düzeyi ve % 5 hata payı ile 

52.167 kişiden oluşan evrenden örneklem grubu olarak 380 kişi (seçmen) belirlenmiştir. Anket basit tesadüfi yöntemle 
uygulanmıştır. Anket uygulaması, ankete katılmak isteyen kişiler ile yüz yüze görüşme ile yapılmıştır. Ancak ankette siyasi 
görüş/değerlendirme içeren sorular olduğundan, ankete katılım teklifi sunulan kişiler içinde katılmama eğilimi oldukça 

yüksek olmuş bu da anketin uygulanmasını güçleştirmiştir.  

Anket soruları, literatür bilgisinden ve yapılan benzeri çalışmalardan faydalanılarak çalışma kapsamında geliştirilmiştir. 

Anket formunda en başta katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, gelir düzeyleri ve meslekleri gibi olgusal sorular
4 yer almış, 

bunu takiben temel siyasi yönelime ilişkin bir soru yer almıştır.  Devamda yer alan sorular, seçmenlerin yerel seçimdeki 

tercihlerini etkileyen faktörleri belirleme amacına yönelik olmuştur. Bu soruları takiben kentte yaşanılan sorunların 

katılımcılar açısından belirlenmesi amacına yönelik bir iki soru da anket kâğıdında yer almıştır. Toplamda anket kâğıdında 
olgusal sorular dâhil 20 soru yer almıştır. Anket soruları çoktan seçmeli seçenekle sahip olup, ayrıca ihtiyaç duyulan 

sorularda seçmenin farklı yorumları için serbest görüş bildirebilecekleri “diğer” seçeneği konulmuştur. Anketteki son soru 
açık uçlu olarak oluşturulmuştur.   

Anketin değerlendirmesi SPSS programı aracılığıyla yapılmış olup, değerlendirme sırasında ihtiyaç duyulan istatistiki 
testler yapılmıştır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan konularda sorular arasında çapraz ilişki kurularak, daha detaylı analiz 
yapma yoluna gidilmiştir. 

 

                                                 
3   Örneklem sayısının belirlenmesi için literatürde belirtilen genel formüllerden yararlanılmıştır.  
4   Olgusal soru türü için bkz. (Sencer, 1989:186-187). 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

917 
 

 

4.2. Alan Araştırmasına Katılan Kişilerin Genel Profili  

Anket kâğıdında yer alan olgusal sorulara verilen cevaplar doğrultusunda katılımcıların belirlenen cinsiyeti ,yaş, eğitim vb. 

konulardaki profili aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

CİNSİYET SAYI YÜZDE 
(%) 

Kadın 176 46,3 

Erkek 204 53,7 

Toplam 380 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Katılımcıların % 46,3’ünü kadın seçmenler, % 53,7’sini ise erkek seçmenler oluşturmuştur. Bu oranın Türkiye geneli 

seçmen profiline yakın bir oran olduğu söylenebilir. Dolayısıyla cinsiyet açısından araştıranın evrenine yakın bir dağılım 

elde edilmiştir.  Anketin uygulaması sırasında kimi kadın seçmen araştırmaya çok ilgi göstermiş, kimi kadın seçmenin ise 

anket sorularını cevaplarken eşinin onayı alma ihtiyacını hissettiği gözlemlenmiştir. Anketin uygulanması sırasında ankete 

katılan erkeklerin de grup davranışından etkilendiği söylenebilir.  

Tablo 4. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

YAŞ SAYI YÜZDE 

(%) 

18-25 87 22,9 

26-35 134 35,3 

36-45 58 15,3 

46-55 61 16,1 

56 ve üstü 39 10,3 

Cevapsız 1 0,3 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde % 22,9’luk kısmın 18-25 yaş arası seçmenden oluştuğu görülmüştür. Bu seçmen 

grubunun büyük bir çoğunluğu ilk defa yerel seçimde oy kullanmış ve bu demokratik hakkını ilk defa tecrübe etmiş bir 

seçmen kitlesidir.  

Katılımcıların % 35,3’lük kısmını oluşturan 26-35 yaş grubu ise bize Türkiye geneli seçmen oranını doğru bir şekilde 

vermektedir. Türkiye geneli seçmen sayısı da bu yaş aralığında yoğunlaşmaktadır. Bu yaş grubu bir önceki yaş grubuna 
yakın ama aynı olmayan özellikler sergilemektedir. Bu grup bir önceki yaş grubuna göre daha zor risk alabilen ve daha 

sağlam adım atmayı tercih eden bir gruptur.   36-45 yaş grubunda olan % 15,3’lük kısmı ise ve birkaç seçimi tecrübe etmiş, 

ülkenin daha zor günlerini görmüş ve bundan dolayı daha temkinli davranmayı tercih eden bir gruptur. 

Katılımcıların % 16,1’i 46-55 yaş arası olan bir önceki yaş grubuna yakın bir bakış açısına sahip bir kitleden oluşmaktadır. 

56 yaş ve üstü seçmen oranı ise % 10,3’lük bir kesimden oluşan en tecrübeli ve yıllar itibariyle yerel seçimleri ve belediye 

hizmetlerinin durumunu gözlemlemiş, dolayısıyla değerlendirme kapasitesi yüksek olan bir kitledir. 
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Tablo 5. Katılımcıların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

EĞİTİM DURUMU SAYI YÜZDE 

(%) 

Okuryazar değil 22 5,8 

Okuryazar 26 6,8 

İlkokul mezunu 37 9,7 

Ortaokul mezunu 26 6,8 

Lise mezunu 76 20,0 

Ön lisans mezunu 40 10,5 

Lisans mezunu 153 40,3 

Toplam 380 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Katılımcıların % 5,8’i okuryazar değil, % 6,8’i okuryazar, % 9,7’si ilkokul mezunu, % 6,8’i ortaokul mezunu, % 20,0’ı lise 

mezunu, % 10,5’i ön lisans mezunu, % 40,3’ü lisans mezunudur. Anketin uygulanması sırasında eğitim seviyesi ön lisans 

ve lisansüstü olan grupların, daha çok müzakere ve öneride bulunma şeklinde sorulara yaklaştıkları gözlemlenirken, eğitim 

seviyesi lise ve altı olan grupların ise daha çok seslerini duyurma şeklinde bir yaklaşım içinde oldukları gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 6. Katılımcıların Aylık Ortalama Gelirlerine Göre Dağılımı 

AYLIK GELİR (TL) SAYI YÜZDE 

(%) 

630,23 TL'den az 66 17,4 

630,23 TL-1.674,58 TL 68 17,9 

1.675 TL-2.407,22 TL 78 20,5 

2.407,22 TL-3.000 TL 64 16,8 

3.000 TL ve üstü 95 25,0 

Cevapsız 9 2,4 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Katılımcıların % 17,4’ünün aylık ortalama 630,23 gelir seviyesi ile Türkiye Kamu-Sen’in Ağustos 2015 dönemine ait 

yaptığı ‘’Açlık ve Yoksulluk Sınırı’’ konulu araştırmaya göre açlık sınırının altında kalmıştır. Katılımcıların % 17,9’u 

630,23-1.674,58 TL’lik gelir ile dört kişilik bir ailenin gıda ve barınma harcamaları için gerekli olan gelire sahiptir. % 

20,5’i 1675-2.407,22 TL gelir elde eden kısmı oluşturmaktadır. Katılımcıların % 16,8’lik kısmı 2.407,22-3.000 TL elde 
eden kesimden oluşurken, % 25,0’ı 3.000 TL ve üstü gelir elde etmektedir.   

Gelir seviyesinin katılım ve seçmen tercihine etki ettiği ifade edilebilir.  Gelir sahibi olan birey devletine karşı bazı 

sorumluluklarını yerine getirebilmekte (vergi vermek gibi) ve bundan dolayı hak talep etme hakkına sahip olduğunu 

düşünmektedir. Dolayısıyla belli bir gelir seviyesine ulaşmış ve temel ihtiyaçlarını karşılamış bir birey siyasal katılma 

hakkını doğru bir şekilde kullanabilmektedir. Gelir seviyesi düşük bireylerin tercihlerini sosyal yardım vb. olgular 
etkileyebilmektedir. 
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Tablo 7. Katılımcıların Son Yerel Seçimde (2014 yılında) Oy Kullanıp Kullanmadığı 

SEÇENEKLER SAYI YÜZDE 

(%) 

Evet 320 84,2 

Hayır 60 15,8 

Toplam 380 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, katılımcıların % 84,2’si 2014 yılındaki yerel seçimde oy kullandığını, % 15,8’i ise oy 
kullanmadığını belirtmiştir. Katılımcıların bazısının yaşı küçük olduğundan, bazısının ise yaşı tutmasına rağmen, seçime 

katılmadığı için oy kullanamadığı düşünülmektedir. 2014 yerel seçimlerinde Muş’ta seçime katılım oranı % 82,54’tür. 
Sonuç itibariyle katılımcıların büyük çoğunluğunun yerel seçimler konusunda tecrübe sahibi olduğu görülmektedir.  

4.3. Alan Araştırmasının Sonuçları 

Olgusal sorulardan sonra, sorulan sorulardan bir tanesi kişinin kendi dünya görüşünü/siyasi konumunu nasıl 

nitelendirdiğine ilişkin olup, devamı sorular yerel seçimde oy kullanma davranışına/tercihine etki eden faktörleri 

belirlemeye yöneliktir. Son bir iki soru ise, Muş’ta yerelde yaşanılan sorunların ne olduğunun seçmen gözüyle tespite 

yöneliktir. Anket kağıdında 6. sorudan itibaren tutum, kanı ve değerlendirme içeren sorulara ilişkin sonuçlar ve bu 

sonuçlara dayalı olarak yapılan değerlendirme ve analizler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 8. Katılımcıların Dünya Görüşü/Siyasi Düşünce Olarak Kendilerini Nasıl Tanımladığı 

SİYASİ GÖRÜŞ SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Milliyetçi 44 11,6 

Muhafazakâr 80 21,1 

Demokrat 45 11,8 

İslamcı 46 12,1 

Sosyal Demokrat 50 13,2 

Sosyalist-Marksist 12 3,2 

Fikir Beyan Etmek 
İstemiyorum 

80 21,1 

Diğer 16 4,2 

Cevapsız 7 1,8 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, katılımcıların % 21,1’ bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır. Aynı oranda katılımcı ise, 

kendini “muhafazakâr” olarak nitelendirmiştir. Günlük kullanımdaki muhafazakâr nitelendirmesinin dindarlığı da içerdiği 

bilinmektedir. Ankete katılanların % 13,2’si ise sosyal demokrat olduğunu belirtmiştir. Bunun hemen devamında 4. Sırada 

kendini İslamcı olarak nitelendirilenler gelmektedir. Kendini demokrat ve milliyetçi olarak nitelendirenlerin oranı ise bir 

birine yakındır. Ancak küçük bir kent olmasına rağmen katılımcıların % 3,2’inin kendini “Sosyalist-Marksist” olarak 

nitelendirmesi dikkat çekicidir. Bunların yanında katılımcıların yaklaşık dörtte biri temel siyasi yaklaşımını ifade 

etmemiştir. Bunun nedeni; seçenekler içinde kişilerin kendilerini ifade eden, bir seçeneğin olmaması olabileceği gibi, bazı 

seçmenleri siyasi görüşünü ifade etmek istememesi de olabilir. 2014 yılındaki yerel seçimde AK Parti ile BDP’de oy 

yığılması olduğu ve Tablo 6’daki sonuçlar birlikte dikkate alındığında, her iki partiye de oy veren seçmenin de tamamen 
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homojen kitlelerden oluşmadığı söylenebilir. Dolayısıyla partiler arasında oy geçişkenliği farklı faktörlerin etkisiyle (aday 

vb.) mümkün görünmektedir.  

Katılımcılara 7. Soru olarak “yerel seçimlerde oy vereceğiniz adayı/partiyi nasıl belirliyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Bu 
soru için altı farklı alternatif sunulmuş, ayrıca katılımcılara varsa farklı düşüncelerini belirtebilmeleri amacıyla cevaplar 
arasında “diğer” seçeneği de yer almıştır. Bu soruya verilen cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.   

Tablo 9. Katılımcıların Yerel Seçimlerde Oy Verecekleri Adayı/Partiyi Nasıl Belirledikleri 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Önceki Yıllardaki Tecrübelerime Dayanarak Yaptığım Değerlendirme Sonucu 195 31,76 

Adayın/Partinin Çevre Konularına Yaklaşımını Göz Önüne Alarak 88 14,33 

Adayın/Partinin Altyapı Sorunlarına Yaklaşımını Göz Önüne Alarak 76 12,38 

Adayın/Partinin Sosyal ve Sportif Faaliyetlere Bakışını Göz Önüne Alarak 41 6,67 

Sosyal Çevremle Yaptığım Değerlendirme Sonucu 80 13,02 

Adayın/Partinin Vaatlerini Değerlendirerek 86 14 

Diğer 48 7,82 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Not:Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme hakkı verilmiştir. 

Tablo 9'a bakıldığında en büyük gurubun % 31,6 ile önceki yıllarda edinilen tecrübeye dayılı olarak karar verdiğini belirten 

kişiler oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında 26 yaş ve üstü olanların %70,1 oranına sahip 

olduğu görülmektedir. Demek ki bu grubun yarısına yakını oy vermede sahip olduğu tecrübeye güvenmektedir. Aslında bu 

seçeneğin birinci çıkması, dolaylı olarak siyasi partiler açısından sadık bir seçmen grubu olduğuna da işaret etmektedir.  

7. soruya cevap verenlerin 14,33’nün (ki bunlar en kalabalık ikinci grubu oluşturmaktadır) karar vermede adayların çevre 

konularına yaklaşımı esas aldığını belirtmesi ilginç bir durumdur. Muş’ta sınırlı bir sanayileşme olduğundan, halk 
tarafından gözlemlenen yaygın bir çevre sorunu yoktur.

5 Buna rağmen “adayın/partinin çevre konularına yaklaşımını göz 

önüne alarak” tercihte bulunduğunu belirtenlerin oransal olarak yüksek çıkması, seçmende belli bir çevre bilincinin 
oluştuğunu ifade etmektedir. Çevre sorunlarından sonra, seçmenin kentsel altyapı konusunda da hassas olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu kapsamda seçmenlerin % 12,38’i “adayın/partinin altyapı sorunlarına yaklaşımını göz önüne alarak” 

tercini oluşturduğunu söylemiştir.  

Tablo 7’daki sonuçlar, yerel seçimler sırasında adayların vaatlerinin de tercihte etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nitekim katılımcıların % 14’ü adayların/partilerin vaatlerine bakarak karar verdiğini belirmiştir. Bu durum seçmenlerin 

adayın hizmet etme kapasitesini de göz önünde bulundurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Katılımcıların % 12,82’si ise 
sosyal çevresi ile yaptığı değerlendirme sonucu karar verdiğini/tercihini oluşturduğunu belirmiştir. Muş’ta yerleşik olan 

insanlar arasında geleneksel ilişki türlerinin ( aşiret vb. ) hala geçerli olduğu bilinmektedir. Bu durum seçmenin bir kesimi 

için oy vermede aşiret bağları ile aile ilişkilerinin ağırlıklı faktörü oluşturduğunu göstermektedir.  Sosyal ve sportif 
faaliyetlerin tercihlerin belirleyicisi olarak en düşük seviyede çıkması,  temel kentsel hizmetlerin henüz tamamlanamamış 

olması ile açıklanabilir. Öyle anlaşılıyor ki, sosyal ve sportif faaliyetler, ikincil düzeyde ihtiyaç olarak algılanmaktadır.  

Anketin 9. sorusu “belediye başkanlığı seçiminde nelere dikkat edersiniz” biçimde olmuş ve bu soru için katılımcılara 

birden fazla seçeneği işaretleme imkanı tanınmıştır. Bir önceki soru yerel seçim bağlamında sorulan genel nitelikli bir soru 

iken, bu soru doğrudan belediye başkanı seçimine ilişkin olup, konu somutlaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Muş için fiziksel olarak gözlemlenebilen önemli bir çevre sonunu olarak, kentin kanalizasyonun boşaldığı Karasu nehrinin durumu 

belirtilebilir. Ancak bu da şehrin dışında olup, seçmenlerin günlük yaşam kalitesine doğrudan bir etkisi yoktur.   
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Tablo 10. Katılımcıların Belediye Başkanını Seçerken Nelere Dikkat Ettikleri 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Adayın Kişiliğini Dikkate Alırım 142 14,36 

Adayın Dindar Olup Olmadığını Dikkate Alırım 80 8,09 

Adayın Etnik Kökenini Dikkate Alırım 34 3,44 

Adayın Siyasi Deneyiminin Olup olmamasını Dikkate Alırım 95 9,61 

Adayın Eğitim Durumunu Dikkate Alırım 112 11,33 

Adayın Fiziksel Görünümünü Dikkate Alırım 9 0,91 

Adayın Hangi Partiye Mensup Olduğunu Dikkate Alırım 149 15,06 

Adayın Hangi Aşirete Mensup Olduğunu Dikkate Alırım 38 3,84 

Adayın Belediye Yönetimi Konusundaki Bilgi ve Tecrübesini Dikkate Alırım 189 19,11 

Adayın Yerel Ekonomiye Olumlu Katkı Yapıp Yapmayacağını Dikkate Alırım 135 13,65 

Diğer 6 0,60 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Not: Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme hakkı verilmiştir. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 19,11’i belediye başkanını seçerken adayın belediye yönetimi konusundaki 

bilgi ve tecrübesini en önemli kriter olarak kullanmaktadır. Belediye başkanının seçiminde göz önünde tutulan ikinci en 

önemli faktör partidir. Partiye bağlı olarak tercihte bulunanların oranı da % 15,06’dır. Üçüncü sırada adayın kişiliği 

gelmektedir. Katılımcıların % 14,36’sı adayın kişiliğine bakarak tercihte bulunduğunu söylemiştir.
6  Katılımcıların % 

13,65’i adayın yerel ekonomiye katkı yapıp yapmayacağını gözeterek tercihte bulunacağını belirtmiştir. Bu da önemli bir 

olgudur ve yerel halkın, yerel yöneticilerden yerel ekonominin gelişimine katkıda bulunma biçiminde bir beklentisinin 

oluştuğunu göstermektedir.
7   

Bunların dışında katılımcıların  % 11,32’si adayın eğitim durumunu, % 9,60’sı siyasi deneyimini, % 8,08’i dindar olup 
olmadığını, % 3,84’i aşiretini, % 3,43’ etnik kökenini dikkate aldığını belirtmiştir. Bütün bu faktörler dikkate alındığında 

seçmenlerin yerel yöneticileri seçerken, oldukça bir birinden farklı faktörleri dikkate aldığı görülmektedir. Burada 

seçmenin % 4’e yakının belediye başkanını seçerken aşiretine baktığını ifade etmesi de dikkat çekici bir konudur. Bu 

durum kent ortamında hala geleneksel ilişki türlerinin sürdürüldüğü göstermektedir. Ek tablo 1’de 9. soru ile eğitim durumu 

arasında çapraz ilişki kurulmuştur. Bu tablo verilerine bakıldığında; okur-yazar olmayanlar içinde aşirete bakarak oy 

vereceğini söyleyenlerin oranı % 45,45 iken, lisans mezunları arasında bu oran % 4, 57’ye düşmektedir. Yine benzeri bir 

durum olarak, adayın “dindar olup almadığına bakarım” diyenlerin oranı okuryazar olmayanların arasında 31,81 iken, 

lisans mezunları için bu oran % 17,64’de düşmektedir. Bu durumun tersi bir sonuç “yerel ekonomiye katkı” konusunda 
ortaya çıkmaktadır. Bu seçenekte “adayın yerel ekonomiye katkısına bakarım” diyenlerin lisans mezunları arasında oranı % 
40,52 iken, okuryazar olmayanların için bu oran % 18,18’e düşmektedir. Eğitim durumunun iki ucunda yer alan 

katılımcıların yaklaşımının kesiştiği özellikler de bulunmaktadır. Örneğin “adayın kişiliğini dikkate alırım” diyenlerin oranı 

okuryazar olamayanların arasında % 45,45 iken, bu oran lisans mezunları arasında % 42, 48’dir.  Yine “adayın mensup 

olduğu siyasi partiyi dikkate alırım” diyenlerin oranı okuryazar olmayanların arasında % 36,6 iken bu oran lisans mezunları 

için % 40,52’dir.     

                                                 
6  Muğla İlinde yürütülen başka bir anket çalışmasında katılımcılara belediye başkanını seçerken göz önünde bulundurdukları özellikler 

sorulmuş, 1. sırada “adayın kişiliği” çıkmıştır. Adayın partisine bakarak karar verdiğini belirtenler 3. sırada yer almıştır (Coşkun ve 

Uzun, 1999:127).  
7  593 sayılı Belediye Kanunu 14. maddede belediyelerin görev ve sorumluluklarını belirtirken “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” 

hizmetlerini de belediyerin görev alanına dahil etmiştir. Buna bakıldığında vatandaşın bu konudaki beklentisinin yasal bir temelinin 
olduğu da görülmektedir.     
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Araştırmada 10. soru olarak “yerel seçimlerde oy kullanırken aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenirsiniz” sorusu 

yöneltilmiş, soru için katılımcılara sunulan seçenekler ve bu seçenekler bağlamında verilen cevaplar Tablo 9’da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 11. Katılımcıların Yerel Seçimlerde Oy Kullanırken Hangi Faktörlerden Etkilendiği 

SEÇENEKLER SAYI YÜZDE 

(%) 

Aile Büyüklerimin Etkisinde Kalırım 51 11,86 

Gazete ve Televizyon Yayınları İle Sosyal 

Medyanın Etkisinde Kalırım 
51 11,86 

Çevremin (Arkadaş, Okul) Etkisinde Kalırım 28 6,51 

Kanaat Önderlerinin Etkisinde Kalırım 22 5,12 

Cemaat/Tarikat Büyüklerinin Etkisinde Kalırım 19 4,42 

Hiçbiri 210 48,84 

Diğer 49 11,39 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Not: Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme hakkı verilmiştir. 

 

Tablo 11’da görüldüğü gibi, yerel seçimlerde oy kullanırken katılımcıların % 48,84’ü aile büyükleri, kanaat önderi, arkadaş 

çevresi gibi faktörlerin etkisinde kalmadığını belirtmiştir. Ancak katılımcıların yaklaşık % 40’ı ise çevresinin veya basının 

etkisine maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu etkilerin en önemlileri “aile büyükleri” (% 11,86) ile basın yayın kuruluşları ve 
sosyal medyadır (% 11,86). Aile büyüklerinin seçmen tercihinde etkide bulunması yine geleneksel ilişkilerin kent 

ortamında kimi ailelerce sürdürüldüğünün işaretidir. Medya ve sosyal medyadan da etkilenilmesi ise, moderrn iletişim 
araçlarına aşina olan ve bunları kullanan bir toplumsal kesime işaret etmektedir. Yerel seçimler birden fazla oy kullanılan 

seçim olması sebebiyle genel seçimlere göre bilgilenme ihtiyacı daha fazla olan seçimlerdir (Doğan ve Göker, 2011:46). Bu 
nedenle seçmenleri birden fazla bilgi kanalını kullanması bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir.   

Ek tablo 2’de 10. soru ile katılımcıların eğitim durumu arasında çapraz ilişki kurulmuştur. Bu tabloya bakıldığında “aile 

büyüklerimin etkisinde kalırım” diyenlerin oranı okuryazar olmayanlar arasında % 31,81 iken, lisans mezunları arasında bu 

oran % 7,84’dür. Böylece eğitim düzeyi yükselirken, başkasında etkilenme oranının düştüğü görülmektedir. Ancak medya 
ve sosyal medyanın etkisinde kalma konusunda tersi bir durum söz konusudur. “Medya ve sosyal medyadan etkilenirim” 

diyenlerin okuryazar olmayanlar arasında % 22.72 iken, lisans mezunları arasında bu oran % 38,25’e çıkmaktadır. Burada 

da eğitim düzeyi yükseldikçe, medyadan etkilenme oranının da arttığı sonucu ortaya çıkmaktadır.        

Katılımcılara 11. soru olarak “yerel seçimlerde oy verme kararınız ne zaman netleşir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 
verilen cevaplar tablo 12’de yer almaktadır. 
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Tablo 12. Katılımcıların Yerel Seçimlerde Oy verme Kararının Ne Zaman Netleştiği 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Adaylar belirlendikten sonra 90 23,7 

Oy vereceğim parti her zaman bellidir 153 40,3 

Seçim kampanyalarını takip ettikten sonra 76 20,0 

Seçimden bir iki gün önce 18 4,7 

Sandık başında 22 5,8 

Diğer 18 4,7 

Cevapsız 3 0,8 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Tablo  12’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 40,3’ı desteklediği siyasi partiye göre karar verdiği için, dolayısıyla kararının 

önceden oluştuğunu belirtmiştir. Bu soruya verilen cevaplar ile, 9. Soruya verilen cevaplar arasında bir farklılaşma  

oluşmuştur. Çünkü 9. Soruda belediye başkanı seçerken adayın mensup olduğu partiyi göz önünde bulundururum 
diyenlerin oranı % 15,6 çıkmıştır. Gerçi yerel seçimlerde belediye meclisi üyesi ile il genel meclisi üyelerinin de seçimi 

yapıldığından buradaki parti faktörünün daha çok belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyelerine yönelik olduğu 

değerlendirilebilir. Çünkü gözleme göre belediye meclis üyeleri ile il genel meclisi üyeleri kamuoyunda pek 

tanınmadığından, seçmen bu konudaki tercihini daha çok siyasi parti mensubiyeti bağlamında yapmaktadır.  

Bu soruya verilen cevaplar içinde seçmenlerin % 23,7’sinin adaylar belirlendikten sonra, % 20’sinin ise seçim 

kampanyalarını takip ettikten sonra karar verdiğini beyan etmesi de oldukça önemlidir. Genel olarak bu durum siyasi 
partiler tarafında da bilindiği için, mümkün olduğu kadar kamuoyunu etkileme kapasitesi yüksek olan bir aday belirleme ve 

seçim sürecinde etkili bir kampanya yürütme çabası içindedirler. Ancak adayların yaklaşık % 6’sının sandık başında karar 
verdiğini söylemesi de ilginç bir durumdur. Bu son ana kadar kararsız bir seçmen kitlesinin var olduğu anlamına gelir.   

Katılımcılara 12. soru olarak “yerel seçimlerde oy verirken sizin için hangisi daha önemlidir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu 

soruya verilen cevaplar tablo 11’de yer almaktadır.         

Tablo 13. Katılımcıların Yerel Seçimlerde Oy Verirken Neyi Daha Çok Önemsedikleri 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Parti lideri 26 6,8 

Parti 67 17,6 

Aday 55 14,5 

Hem aday hem parti 214 56,3 

Diğer 15 3,9 

Cevapsız 3 0,8 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

12. soruya verilen cevaplar içerisinde yerel seçimlerde oy verirken katılımcıların % 56,3’ü hem adayı hem de partiyi 

önemsediğini belirtmiştir. Bu sonuç daha önceki cevaplarla yaklaşık olarak uyumludur. Aynı şekilde 9. Soruya verilen 
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cevaplarda belediye başkanı seçiminde adayın partisine öncelik verenlerin oranı % 15,6 iken, burada adayın partisini 
önemseyenlerin oranı % 17,6 çıkmıştır. Yine 9. soruda adayın kişiliğini dikkate alırım diyenlerin oranı % 14,36 iken, 

burada aday benim için önemlidir diyenlerin oranı %14,5 çıkmıştır. Katılımcıların % 6,8’i ise parti liderinin kendileri için 

önemli olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçtan parti veya adaydan bağımsız olarak, parti liderinin de tercihte önemli bir faktör 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Ankette 13. Soru olarak katılımcılara “belediye başkanının seçim konuşmaları ve diğer seçim çalışmaları siyasi tercihinizi 

etkiler mi?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar Tablo 14’de yer almaktadır.  

Tablo 14. Belediye Başkanı Adayının Seçim Konuşmaları ve Diğer Seçim Çalışmalarının Katılımcıların Siyasi Tercihini 

Etkileyip Etkilemediği 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Hayır etkilemez 139 36,6 

Evet etkiler 102 26,8 

Kısmen etkiler 106 27,9 

Fikrim yok 27 7,1 

Cevapsız 6 1,6 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Katılımcıların % 36,6’sı seçim çalışmaları ile seçim konuşmalarının kararında/tercihinde etkili olmadığını belirtmiştir. 

Bunun nedeni olarak parti bağlamında tercihin önceden belli olması gösterilebilir. Nitekim 11. soruda katılımcıların % 40’ı 

desteklediği parti doğrultusunda tercihte bulunduğunu belirtmiştir. Ancak katılımcıların % 54,7’sinin seçim çalışma ve 

konuşmalarından etkilendiğini belirtmesi de oldukça önemli bir orandır. Bu durum sadece siyasi parti kimliği ile yerel 

seçim kazanmanın oldukça zor olduğunu göstermektedir. Siyasi parti kimliği yanında, nitelikli bir aday ve iyi yürütülen 

seçim çalışmanın sonuç alıcı nitelikte olacağı görülmektedir.          

Ankette 17. Soru olarak “İyi Çalışan / Kentin Sorunlarını Çözebilen Bir Belediye Başkanının Seçilmesini Ne Kadar 

Önemsersiniz?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevapların dağılımı Tablo 13’te verilmiştir.  

Tablo 15. Katılımcıların İyi Çalışan/Kentin Sorunlarını Çözebilen Bir Belediye Başkanın Seçilmesini Ne Kadar 

Önemsediği 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Çok önemserim 264 69,5 

Önemserim 102 26,8 

Önemsemem 9 2,4 

Cevapsız 5 1,3 

Toplam 380 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Tablo 15’te açıkça görüldüğü gibi, seçmenlerin 96,3’ü iyi çalışan ve kentin sorunlarını çözebilen bir belediye başkanı 

istemektedir. Katılımcıların iyi çalışan/kentin sorunlarını çözebilen bir belediye başkanın seçilmesini ne kadar önemsediği 

sorusuna %  69,5 ile çok önemserim ve % 26,8’inin ise önemserim cevabını vermesi katılımcıların, yerel seçimlerde tercih 
yaparken karar merkezlerine hizmeti koydukları ve hizmet odaklı karar verdikleri anlaşılmaktadır.  

Katılımcılara 18. Soru olarak “sizce ideal bir belediye başkanı nasıl olmalı?” sorusu yöneltilmiş ve bu soruda katılımcılara 

birden fazla şıkkı işaretleme hakkı verilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar Tablo 14’te belirtilmiştir. 
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Tablo 16. Katılımcıların İdeal Bir Belediye Başkanının Nasıl Olması Gerektiği Konusundaki Görüşleri 

SEÇENEKLER SAYI 
YÜZDE 

(%) 

Belediyecilik Konusunda Bilgi ve Beceriye Sahip Olmalı 101 16,64 

Liderlik Vasıflarına Sahip Olmalı 56 9,23 

Topluma Örnek Olacak Bir Kişiliğe Sahip Olmalı 50 8,24 

Azimli ve Çalışkan Olmalı 79 13,01 

Dürüst Olmalı 82 13,51 

Hepsi 234 38,55 

Diğer 5 0,82 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

Not: Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme hakkı verilmiştir. 

Tablo 14’e bakıldığında, seçmenin ideal belediye başkanını betimlemede oldukça başarılı olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların % 40’a yakını; belediyecilik konusunda bilgi ve beceriye sahip olma, liderlik vasıflarına sahip olma, topluma 

örnek olacak bir kişiliğe sahip olma, azimli ve çalışkan olma, dürüst olma vasıflarının bütününün belediye başkanında 

olması gerektiğini düşünmektedir. Bunun dışında katılımcılarca ön plana çıkarılan diğer bir husus belediye başkanının 

“belediyecilik konusunda bilgi ve beceriye sahip olma”sı gerektiği düşüncesidir. Böylece seçmenin alanla ilgili uzmanlık 

bilgisini önemsediği görülmektedir. Uzmanlık bilgisi dışında katılımcıların belediye başkanının kişiliği ile ilgili olan 

“azimli ve çalışkan olma” ile “dürüst olma” niteliklerini önemsedikleri anlaşılmaktadır.   

Son soru olarak katılımcıların konu hakkındaki görüşleri ifade etmeye imkân sağlamak amacıyla “ifade etmek istediğiniz 

başka bir konu varsa lütfen kısaca belirtiniz?” biçiminde bir soru anket kâğıdında yer almıştır. Bu soru kapsamında ifade 
edilen başlıca görüşler şunlardır: 

 Belediye gençler için uygun istihdam alanları yaratarak onların şiddette yönelmelerine engel olmalı, 

 Belediye sokak hayvanlarını sokaktan toplayarak hayvan barınaklarına yerleştirmeli, 

 Kadınların daha rahat bir şekilde sosyal hayata karışabilecekleri imkânlar oluşturulmalı ve sadece kadınların girip 
çıkabileceği yerler yapılmalı, 

 Kaldırımların kahvehanelerden arındırılarak halkın rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirilmeli, 

 Kent planlaması yapılarak çarpık ve insan hayatını tehdit eden yapıların önüne geçilmeli, 

 Halkında faydalanabileceği donanımlı, yeterli bir kütüphanenin inşa edilmesi, 

 Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik ve siyaset anlayışının geliştirilmesi, 

 Sık ve uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilmesi, 

 Eski Hal civarının ıslah edilerek insanların kullanabileceği sosyal bir alana dönüştürülmesi ve Eski Hal için şehir 

dışında daha modern bir yer inşa edilmesi, 

 Belediyenin sportif faaliyetlerle doğrudan ilgilenerek yetenekli çocukları keşfetmesi ve bu sayede çocukların kötü 

alışkanlıklara yönelmesinin engellenmesi. 

Açık uçlu soru kapsamında ifade edilen görüş ve önerilerin vatandaşların yaşadıkları sorunlara çözüm önerisi niteliğinde 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında var olan bazı hizmetleri daha iyi sunulmasına yönelik öneriler de vardır.           
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SONUÇ 

Yerel yönetimlerin idare yapımız içinde yer almaları 150 yılı aşmış durumdadır. Bu uzun süre içinde başta belediyeler 
olmak üzere, yerel yönetimlerin vatandaşlar tarafından benimsendiği görülmektedir.  Aynı zamanda yerel yönetimler 

açısından seçim ve temsil olgusu vazgeçilmez nitelikte olduğundan, yerel yönetimlerin ülkedeki demokratik rejimi 
geliştirdiği ve güçlendirdiği kabul edilmektedir. Bunun yanında yerel yönetimlerin sunduğu kentsel hizmetler, kent 
sakinleri açısından vazgeçilmez niteliktedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde seçmenlerin, yerel yönetimlerin özelllikle belediyelerin öneminin farkında olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla yerel seçimler ve bu yerel seçimlerin sonuçları da seçmenler tarafından önemsenmektedir. Bu 
nedenle yerel seçimlerde seçmen tercihi genellikle iç ve dış faktörlerin etkisiyle bilinçli davranışlar neticesinde 
oluşmaktadır. Seçmen davranışına/tercihine etki eden iç ve dış faktörlerin ne olduğunun bilinmesi amacıyla teorik analizler 
yanında alanda bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. Burada önemli sonuçları ortaya konulan alan araştırması 2015 

yılında Muş Belediyesi sınırları içinde yaşayan seçmenlere yönelik olarak yapılmıştır. Bu alan araştırmasının Muş 

Belediyesi sınırları içinde yaşayan seçmenler açısından bazı önemli bulguları şunlardır: 

 Bellli bir siyasi partiye bağlılık duyan ve seçim zamanında buna dayalı olarak karar veren ve dolayısıyla diğer 

faktörleri göz ardı eden bir seçmen grubunun varlığından söz edilebilir. Bu çalışmada 11. soruya verilen cevaplar 
dikkate alındığında bu grubun toplam seçmen sayısının % 40’ın üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu 

seçmenler için yerel hizmetin kalitesi veya bu hizmetlerin iyi bir biçimde sunulması ikincil düzeyde kalmaktadır. Bu 
grubun yaklaşımı teorideki “sosyo-psikolojk yaklaşımı” doğrular niteliktedir. 

 Seçmenler açısından adayların kişilikleri ile kişisel özellikleri önemlidir ve bu olgular oy verme davranışını 

etkilemektedir. 

 Seçmenlerin bazılarının içsel faktörlerin etkisiyle (örneğin adayın dindar olup almadığına bakma) bazısının da 

sosyal ilişkilerin (aşiret vb.) etkisiyle tercihlerini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategorideki seçmenler için de 

yerel hizmet kalitesi veya bu hizmetlerin iyi bir biçimde sunulmasının ikincil düzeyde kaldığı söylenebilir. Bu 
kesimin yaklaşımı ise, teorideki “sosyolojik yaklaşım” kapsamında değerlendirilebilir. 

 Anketin genel sonuçlarına bakıldığında, yerel yönetim birimlerinin iyi yönetilmesini dolayısıyla kaliteli ve nitelikli 
yerel hizmet sunulmasını isteyen ve bunu önceleyen bir seçmen grubunun da var olduğu görülmektedir. 

 Yine anketin genel sonuçları göz önünde bulundurulduğunda teorideki “sosyolojik yaklaşım”, sosyo-psikolojik 
yaklaşım ve “ekonomik yaklaşım” kapsamı içinde değerlendirilebilecek üç farklı seçmen grubundan söz edilebilir. 
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EK TABLOLAR: 

Ek Tablo 1. Katılımcıların Öğrenim Durumu İle Belediye Başkanını Seçerken Dikkat Ettikleri Özelliklere İlişkin Çapraz 

Tablo 

Öğrenim     Durumu 

 

Görüşler 

Okuryazar 
Değil 

Okuryazar 
İlkokul 
Mezunu 

Ortaokul 
Mezunu 

Lise Mezunu 
Ön Lisans 
Mezunu 

Lisans 
Mezunu 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Adayın Kişiliğini Dikkate 
Alırım 10 45,45 8 30,75 5 13,51 7 26,92 29 38,15 18 45 65 42,48 

Adayın Dindar Olup 
Olmadığını Dikkate Alırım 7 31,81 6 23,07 5 13,51 7 26,92 17 22,36 11 27,5 27 17,64 

Adayın Etnik Kökenini 
Dikkate Alırım 6 27,27 3 11,53 5 13,51 4 15,38 6 7,90 3 7,5 7 4,57 

Adayın Siyasi Deneyiminin 

Olup olmamasını Dikkate 

Alırım 
5 22,72 8 30,76 6 16,21 6 23,07 16 21,05 14 35 40 26,14 

Adayın Eğitim Durumunu 

Dikkate Alırım 2 9,09 6 23,07 4 0,81 4 15,38 23 30,26 16 40 57 37,25 

Adayın Fiziksel Görünümünü 

Dikkate Alırım 0 0 0 0 0 0 1 3,84 2 2,63 1 2,5 4 2,6 

Adayın Hangi Partiye Mensup 

Olduğunu Dikkate Alırım 8 36,36 6 23,07 14 37,83 11 42,30 33 43,42 15 37,5 62 40,52 

Adayın Hangi Aşirete Mensup 

Olduğunu Dikkate Alırım 10 45,45 2 7,69 8 21,62 4 15,38 6 7,89 1 2,5 7 4,57 

Adayın Belediye Yönetimi 

Konusundaki Bilgi ve 
Tecrübesini Dikkate Alırım 

8 36,36 12 45,15 15 40,54 11 42,30 35 43,05 22 55 86 56,20 

Adayın Yerel Ekonomiye 

Olumlu Katkı Yapıp 
Yapmayacağını Dikkate 

Alırım 

4 18,18 3 11,53 13 35,13 9 34,61 28 36,84 16 40 62 40,52 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 

http://www.canaktan.org/yonetim/kurumsal-davranis/boyutlar.htm
http://www.canaktan.org/yonetim/kurumsal-davranis/boyutlar.htm
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Ek Tablo 2. Katılımcıların Öğrenim Durumu İle Yerel Seçimlerde Oy Kullanırken Etkilendikleri Faktörlere İlişkin Çapraz 

Tablo 

Öğrenim 

Durumu 

 

 

Etkilenilen 
Faktörler 

Okuryazar 
Değil 

Okuryazar 
İlkokul 

Mezunu 
Ortaokul 
Mezunu 

Lise Mezunu 
Ön Lisans 

Mezunu 
Lisans 

Mezunu 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Aile 
Büyüklerimin 

Etkisinde 
Kalırım 

7 31,81 4 15,38 4 10,81 4 15,38 16 21,05 4 10 12 7,84 

Gazete ve 
Televizyon 

Yayınları İle 

Sosyal 
Medyanın 
Etkisinde 
Kalırım 

5 22,72 2 7,69 7 18,91 1 3,84 7 9,21 4 10 25 38,25 

Çevremin 

(Arkadaş, Okul) 
Etkisinde 
Kalırım 

2 9,09 1 3,84 5 13,51 1 3,84 7 9,21 2 5 10 6,53 

Kanaat 
Önderlerinin 

Etkisinde 
Kalırım 

1 4,45 0 0 3 8,10 2 9,09 4 5,26 4 10 8 5,22 

Cemaat/Tarikat 
Büyüklerinin 

Etkisinde 
Kalırım 

1 4,54 2 7,69 4 10,81 1 3,84 2 2,63 1 2,5 8 5,22 

Hiçbiri 10 45,45 11 42,30 7 18,91 14 53,84 47 61,84 23 57,5 98 64,05 

Diğer 1 4,54 7 26,92 11 29,72 5 19,23 4 5,26 6 15 15 9,80 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuş 
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ÖZET 

6360 sayılı BŞB Kanunu hakkında halkın düşünceleri, süreç içinde değişken bir nitelik göstermektedir. 

Geçmişte ilgili yasaya genellikle olumsuz bir bakış varken, bugün pozitif yönde bir değişim olduğu tespit 

edilmiştir. Nitekim 2012 yılında, Konya-Harmanpınar Kasabası’nda, halkın “hizmetlerin aksayacak olması” 

gibi nedenlerle belediyelerinin kapatılmasına “hoş bakmadıkları”; bugün ise “hizmetler”den dolayı memnun 

oldukları görülmektedir. 

Çalışmanın konusu, 6360 sayılı BŞB Kanunu hakkında kırsalda yaşayan insanların (yasanın ilk çıktığı zaman 

ile beş yıl sonraki durumun karşılaştırılmasına dayalı) düşüncelerindeki değişimdir. Çalışmada, kırdaki 

insanların düşünce değişikliklerinin neler olduğu ile bunlar üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu ortaya 

koymak amaçlanmaktadır. Böylece kanunun kırdaki uygulama sonuçları hakkında da bir fikir elde edilmiş 

olacaktır. Çalışma, sözkonusu düşünce değişikliğini görebilmek/karşılaştırmak amacıyla, daha önce (yasanın 

ilk çıktığı dönemde) araştırma yapılan Konya-Harmanpınar Kasabası’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 

kırsaldaki halkın 2012 yılları ile 2016 yılları arasında 6360 sayılı kanun hakkındaki düşüncelerinde 

değişmeler olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, derinlemesine görüşme ve literatür taraması yöntemleriyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Kanun, Kırsalda Yaşayan Halk, Konya-Harmanpınar Kasabası. 

 

ABSTRACT 

People’s thoughts relating to Law No 6360 metropolitan law shows a variable feauture within the process. In 

the past, while relevant law was perceived negatively, it has been determined a positive change taken place 
today. Indeed, in 2013, in the town of Konya-Harmanpınar, it was seen that people “do not welcome” the 

closure of municipalities due to the fact that the “public services could be halted”. In the study, it was 

determined that people in the countryside that have changed their thinking about the law numbered 6360, 
between 2016 and 2012. However today, it appears that people are satisfied due to the public services. 

The subject of the study is the changes in the thinking of people living in rural areas with regard to law no 
6360 metropolitan law. In the study, it is intended to reveal that what are the changes in people’s thinking and 

which factors are effective on them.  Herewith, an idea will be obtained about the implementation results of 
the law in rural areas. The study, in order to see such a change of mind, was carried out in the town of Konya- 
Harmanpınar where earlier research had been done. The study will be carried out by in-depth interviews and 
literature review method. 

Key Words:  Law No. 6360, People Living in Rural Areas, Konya-Harmanpınar Town. 
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1. GİRİŞ 

2012 yılı sonunda çıkarılan 6360 sayılı yasayla 30 il özel idaresi, 1.579 belde belediyesi ve 16.500 köyün tüzel kişiliği 

lağvedilmiş ve 30 büyükşehir ile bunlara bağlı ilçe belediyeleri oluşturulmuştur. Yapılan düzenleme, Türk kamu yönetimi 

ve yerel yönetim sisteminde önemli değişikliklere yol açmıştır. Yasayla düzenlenen 30 büyükşehir belediyesi bölgesinde 

yaklaşık 56 milyon kişinin yaşadığı düşünüldüğünde, söz konusu değişikliklerin önemli etkilere yol açacağı aşikârdır. 

6360 sayılı yasanın çıkarılış gerekçeleri çeşitlilik göstermektedir. Etkin ve etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, 
katılımcı, saydam ve olabildiğince yerelleşmiş bir yönetim kurmak temel gerekçelerden bir kısmıdır. Ayrıca, belli bir 

coğrafi alanda çok sayıda küçük ve sınırlı kaynağa sahip yerel yönetimlerin bulunmasının, ölçek ekonomisini engellediği 

ve kaynak israfına yol açtığı gerekçesinden bahsedilmektedir. 

Gerek yasa çıkmadan önce, gerekse yasa çıktıktan sonra hem yasa hem de yukarıda dile getirilen gerekçeler hususunda 

farklı çevrelerce, olumlu-olumsuz nitelikli farklı görüşler dile getirilmiştir. Öte yandan yasa ve yasanın olası uygulama 

sonuçları hakkında vatandaşların görüşlerini irdeleyen çalışmalar da yapılmıştır. Dolayısıyla söz konusu yasayla ilgili 

dinamik bir bilimsel ve kamuoyu gündemi olduğu söylenebilir. 

Hâlihazırda 6360 sayılı yasa, yaklaşık 5 yıldan beri uygulanmakta olup, uygulandığı bölgelerde gözle görülür etkiler ve 
sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Yasanın uygulanmasıyla ortaya çıkan etkiler-sonuçlar hususunda özellikle kırsaldaki 

halkın ne düşündüğünü, bu düşüncelerde yasanın ortaya çıkışından bugüne değişmeler olup-olmadığını, -varsa- bu 
değişmelerin niteliğinin nasıl olduğunu tespit etmeye yönelik güncel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü söz 

konusu yasa, özellikle kırsal yaşam üzerinde oldukça etkili sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle süreç 

içindeki etkilerinin olumlu-olumsuz yönleriyle tespit edilerek, gerekirse revizyonlar yapılması düşünülmelidir.  

6360 sayılı yasa hakkındaki değerlendirmeler hakkında bugüne kadar oldukça zengin sayılabilecek bir literatür oluşmuştur. 

Hem bilimsel çevrelerin hem de vatandaşların görüşlerini içeren söz konusu literatürün genel niteliği,  yasanın henüz 

“uygulama öncesi” değerlendirmelere dayalı olmasıdır. 6360 sayılı yasanın uygulanması ve bu uygulamanın sonuçlarıyla 

ilgili çalışmaların ise yeni yeni yaygınlaştığı söylenebilir. Nitekim bu çalışma da yasanın uygulanması sonrasına yönelik 

yerel halkın görüşlerini kapsamaktadır. Bu çalışmadan önce aynı mahallede, henüz yasanın yeni yürürlüğe girdiği dönemde 

de (2013 yılı) yasa hakkında halkın görüşlerini öğrenmek üzere bir araştırma yapılmıştır.
1 Dolayısıyla bu çalışma, önceki 

çalışmanın sonuçların da dikkate alınarak, Konya-Harmanpınar Mahallesi’ndeki halkın 6360 sayılı yasa hakkındaki 

görüşlerinde değişiklik olup-olmadığının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Çalışma, derinlemesine mülakat ve literatür 

taraması yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. 

 

2. 6360 SAYILI YASA HAKKINDA BİLİM ÇEVRESİNİN GÖRÜŞLERİ 

6360 sayılı yasanın gerek yasalaşmasından önceki tasarı aşamasında gerekse yasalaştıktan hemen sonra bilimsel çevrelerce 

farklı görüşler dile getirilmiştir. Bu görüşlerden bazılarını incelemek, kırsaldaki halkın yasa hakkındaki görüşlerinde oluşan 

değişikliklerin gerekçelerini isabetle analiz edebilmek bakımından faydalı olacaktır. Söz konusu görüş ve eleştirilerin 
“yerel hizmet”ler üzerinde yoğunlaştığı, buna karşılık, “yerel demokrasi” bakımından yasanın getirip götürdüklerini pek 
önemsemediği söylenebilir. 

 Yasa hakkındaki değerlendirmesinde Parlak, yasanın büyükşehir belediyelerinin (BŞB) il mülki sınırlarının tamamında, 

hem kentsel hem de kırsal alan yönetiminden sorumlu tutularak yeni bir belediyecilik anlayışı benimsendiğini 

belirtmektedir. Ona göre kentsel alanlara hizmet götürecek biçimde yapılandırılmış büyükşehir belediyelerinin, kırsal 

alanları da içine alan yeni sorumluluk ve yetki alanlarında başlangıçta çeşitli sorunların çıkması kaçınılmazdır (Parlak, 
2013). Parlak, yasanın ilk uygulama yıllarının sancılı olabileceğini vurgulamaktadır. 

6360 sayılı yasanın en önemli gerekçelerinden birisi de “ölçek ekonomilerinden yararlanmak”tır. Bayraktar, ülkemizde 

büyükşehir ilan edilen çeşitli bölgelerin, ölçek ekonomilerinin avantajlarını gerçekleştirmeye elverişli olmadığını ileri 

sürmekte ve bu konuda Mersin’i örnek göstermektedir. Ona göre yasayla birlikte artık Mersin Büyükşehir Belediyesi 210 

km uzağındaki yerleşim yerlerinde, örneğin, haşereyle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Söz konusu 210 kilometrelik 
mesafe, aynı zamanda engebeli ve ulaşımı zor bir yoldan oluşmaktadır. Dolayısıyla kağıt üzerinde tasarlanan ölçeğin, 

hizmetin yerine getirilmesinde ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Bayraktar, belediye hizmetlerinin çeşitliliği ve özel doğaları 
gereği, optimal ölçek olgusunun yerel yönetimlere uygulanmasının sakıncalı olabileceğine dikkat çekmektedir (Bayraktar, 
2014).  

Arıkboğa da 6360 sayılı yasada benimsenmiş olan hizmet bölüşümü konusundaki paylaşım sisteminin “yerindelik” ilkesine 

uygun olmadığını savunarak, hizmet etkinliğinin sağlanması açısından da isabetli bir düzenleme olmadığı görüşündedir. 

Ona göre yerindelik ilkesinin göz ardı edilmesi ve ildeki tüm yerel hizmetler konusunda BŞB’lerin asli yetkili yapılması, 

                                                           
1 Bkz. Mutlu, 2013:7-24. 
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özellikle il merkezinden uzaktaki yerleşmelerde yaşayan kişileri ve buradaki ilçe belediyelerini olumsuz yönde 

etkileyecektir. Yerel sorunlarını, taleplerini, farklılaşan çıkarlarını ve hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıları dile getirmek 

isteyen kişiler, bu taleplerini BŞB’ye ulaştırmak zorunda kalacaklardır. Öte yandan BŞB de ilin tamamından gelen ve aynı 

konuda dahi farklılaşabilen birçok taleple karşı karşıya kalacak ve bu taleplere cevap vermekte zorlanacaktır (Arıkboğa, 

2013:82). 

Öte yandan Görmez’e göre de yasayla getirilen düzenleme, yerel hizmetlerin halka en yakın kuruluş tarafından verilmesi 

anlamına gelen 'hizmette halka yakınlık' ilkesine de aykırı özellikler taşımaktadır. İlke olarak büyükşehir yönetimi 

kurulmasının genel olarak iki sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yerel hizmetlerin etkinliğinin artırılması ikincisi 

ise yerel demokrasinin ve katılımın artırılmasıdır. Mevcut düzenleme nitelikleri itibarıyla bu iki amaca da uymamaktadır. 

Kısmi olarak hizmetlerin etkinliğinde faydalı olduğu düşünülse de Konya ya da Antalya gibi bazı ilçelerinin merkeze 

uzaklığı 200 km'yi bulduğu ve bu ilçelere bağlı köylerin mahalle haline getirilip, büyükşehire bağlandığı yerlerde hizmet 
etkinliğinden söz edilemeyecektir (Görmez, 2015). 

Eroğlu da Görmez’e paralel biçimde, yasanın gerekçelerini oluşturan “etkin hizmet”, “hızlı hizmet”, “yerel halka yakınlık” 

hususlarına karşın, Konya ve Antalya örneklerindeki gibi yüzölçümü fazla olan illerde büyükşehir belediyesinin kaliteli, 

etkin ve hızlı hizmeti nasıl sağlayacağını şüpheyle karşılamaktadır (Eroğlu, 2013:79). 

Mutlu ise gelişmiş demokrasiyle yönetilen ülkelerde, vatandaşın doğrudan hizmet alabilmesi, seçilenleri yakından 

denetleyebilmesi için belediyecilik anlayışı yaygınlaştırılırken, ülkemizde yasayla belediyelerin kapatılmasının vatandaşın 

hizmet alımını daha da güçleştireceğini ileri sürmektedir (Mutlu, 2013:18). 

6360 sayılı yasaya yöneltilen eleştiriler, ağırlıklı olarak “hizmet ve yerel hizmet”e odaklı olup, “yerel demokrasi” 
hususunda yasanın pek fazla bir şey getirip-götürmeyeceği ima edilmektedir. Bu konuda en temel eleştirilerden birisi 

“…büyükşehir belediyesi modeli, kalkınmayı öne çıkaran ve demokrasiyi ekonomik büyümeye ikincilleştiren ya da feda 

eden güçlü otoriter büyüme modellerini anımsatmaktadır” biçimindedir (Güler, 2015). Bununla birlikte, ülkemizde yerel 

yönetim pratiklerine bakıldığında, yerel demokrasinin çok da merkezde olamadığı söylenebilir. Arıkboğa,  bu durumun 
nedenine isabetli biçimde şöyle işaret etmektedir. “…Yerel demokrasinin gelişmesi için yerel düzeyde bilinçlenmenin ve 

etkin ve yaygın katılımın sağlanması gereklidir. Bunun için de yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinin mümkün 

olduğunca halka açık ve şeffaf olması, kişilerin bu kararlardan nasıl etkileneceğinin açıkça belirtilmesi ve bu kararların 

tartışılabileceği ortamların ve mekanizmaların oluşturulması… gereklidir. Ancak buna ilişkin veriler pek umut verici 

değildir…” (Arıkboğa, 2013:40). 

 

3. 6360 SAYILI YASA HAKKINDA KIRSALDA HALKIN GÖRÜŞLERİ 

3.1. Araştırma Evreni ve Yöntem 

Araştırma, Konya-Bozkır ilçesine bağlı -yasa öncesi kasaba- olan Harmanpınar Mahallesi’nde 16-17 Temmuz 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Harmanpınar Mahallesi’nin eski adı Meyre’dir. Kasaba, merkez Meyre köyü ile yakın 

mesafelerdeki Gündüğün ile Ferhatlar köyleri olmak üzere, 3 köyün 1972 yılında birleşmesiyle kurulmuştur. Kasaba, 
sürekli göç veren bir demografik yapıya sahiptir. Kasaba’nın nüfusu 1990 yılında 2.256 iken 2012 yılında 511’e düşmüş 

(https://www.yerelnet.org.tr, 2018) ve nüfusun büyük çoğunluğu yaşlılardan oluşmaktadır. Harmanpınar Kasabası, 2013 

yılında 6360 sayılı yasayla belediyeliğin sona ermesiyle, Bozkır ilçesine bağlı “Harmanpınar Mahallesi”ne dönüşmüştür. 
Hâlihazırda Harmanpınar Mahallesi’inde sürekli ikamet eden toplam nüfusu 250 kişi civarındadır. 

 Araştırma, Harmanpınar Mahallesi’nde 10 kişiyle derinlemesine mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve mülakat 

sonuçları betimsel olarak analiz edilmiştir. Yıllara göre karşılaştırmalı içeriği nedeniyle araştırma kapsamında, önceki 

araştırmada görüşülen 6 kişiyle de görüşülmesi hedeflenmiş olmakla birlikte, çeşitli (vefat, hastalık, meşguliyet) nedenlerle 
bunlardan sadece 3’üne ulaşılabilmiştir. Araştırmada, önceki araştırmada sorulan sorular, geçen zamanın 

değerlendirilmesini içerek biçimde yinelenmiş ve genişletilmiş biçimde sorulmuştur. Araştırmanın görüşmeleri, önceki 

araştırmanın da yapılmış olduğu Harmanpınar Mahallesi’nin Mezarlık muhiti sakinleriyle gerçekleştirilmiştir.  

Harmanpınar Mahallesi sakinleriyle, 6360 sayılı yasanın çıkarıldıktan hemen sonra (2013 yılında) ve yasanın 

uygulanmasından 4 yıl sonra (2015 yılında) yapılan görüşmelerde aynı sorular sorulmuştur. Sorulan sorular neticesinde 
aşağıdaki hususlarda görüşler elde edilmesi hedeflenmiştir: 

 Mahalle sakinleri, hâlihazırda 6360 sayılı yasayı genel olarak nasıl değerlendirmektedirler? 

 Mahalle sakinlerinin hâlihazırda 6360 sayılı yasanın olumlu ve olumsuz buldukları tarafları nelerdir? Bunlar, 
niteliksel olarak nasıl anlamlandırılabilir? 

 

 

 

https://www.yerelnet.org.tr/
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3.2. Bulgular ve Yorum 

Araştırma kapsamında sorulan sorulara, 2013 yılında ve 2015 yılında niteliksel olarak farklı cevaplar verilmiştir. Daha açık 
ifadeyle halkın, yasanın henüz uygulama etkileri ortaya çıkmadan önceki görüşleri ile uygulama etkileri ortaya çıktıktan 

sonraki görüşleri arasında gözle görülür bir değişme söz konusudur. Bu değişmenin, genel olarak “olumsuzdan olumlu 
görüşe doğru” bir değişme olduğu belirtilmelidir.  

3.2.1. 2013 Yılı İtibariyle Kırsalda Halkın Görüşleri
2 

Harmanpınar Mahallesinde 2013 yılında yapılan araştırmada mahalle sakinlerinin 6360 sayılı yasayla kasabaların 

belediyeliğinin sona erdirilmesi hususunda asgari bir bilgiye sahip oldukları tespit edilmişti. Sözkonusu bilgi çerçevesinde, 
mahalle sakinlerinin yaşadıkları yerin belediyeliğinin kaldırılması konusunda genel olarak “hizmetlerden mahrum 
kalınacağı” hususunda  “olumsuz bir bakışa/endişe”ye sahip oldukları tespit edilmiştir: 

"Belediyenin iyi kötü her gün arabası çalışır. Bu, ilçeye gidip gelenlere büyük kolaylık. Üç gün sonra o 

arabalar belediyeden alındığında millet nasıl gidip gelecek? O zaman yollara bakıp duracağız bir araba sesi 

için.”(MS1)3. 

“Bir şikâyetimiz, talebimiz olduğunda, başkanı yolda sokakta gördüğümüzde, olmadı belediyedeki odasında, 

her zaman sözlü olarak iletebiliyoruz. Yarın bir gün belediyelik kalktığında biz bir şikâyetimizi kolayca, 

konuşarak iletebilir miyiz? O zaman değil konuşmak, başkanı bile göremeyeceğiz…”(MS2). 

“Belediyelik kalkıp da burası Bozkır’a ya da Konya’ya bağlandığında buralara hizmet geleceğine hiç 

umudum yok.”(MS3). 

“Benim yaşım bir hayli oldu, artık göçeceğiz biz ama belediyenin kapanmasını hiç istemem. Yangın olsun –

Allah Korusun- nereye gideceğiz yarın. İyi kötü köyün çöpü toplanıyor, mahalle araları temiz. Yarın 

kokudan, talaştan mahallere girilmez olacak. Benim cahil kafama göre bu durum (belediyenin kapanması) iyi 

değil.”(MS4). 

Mahalle sakinlerinin belediyeliğin kaldırılması hususunda “hizmetlerden mahrum kalınacağı” endişesine karşılık; 

belediyelik durumdayken hizmetler konusunda var olan ciddi eksiklerin farkında oldukları da tespit edilmiştir:  

“İtfaiyeye ayda 300 liralık mazot koyuyoruz, sokakları toz olmasın diye suluyoruz, ama belediyeye mazotun 

masrafını karşılayacak gelir gelmiyor.”(MS5). 

“Kasabanın iki tane minibüsü var ilçeye ulaşımı sağlayan. Ahali az olduğu için arabanın yaktığı mazotun 

parası çıkmıyormuş. Bunun için belediye arabayı garaja çekmiş. Şimdi başka köyden gelen bir minibüs 

uğruyor arada bir kasabaya”. (MS6). 

Esasen mahalle halkının belediyelik ortadan kalktığında mahrum kalmaktan endişe duyduğu hizmetlerin, hâlihazırda -
yeterli geliri olmaması nedeniyle- belediye tarafından karşılanamadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çok ve çeşitli hizmet 

gereksiniminden ziyade ulaşım ve itfaiye gibi temel birkaç hizmete ihtiyaç duyan, bunları da yerine getirme yeteneği kısıtlı 

bir belediyelik gerçeği vardır. Bu gerçekten hareketle, mahalle sakinlerinin yasayla ilgili endişeleri her ne kadar “hizmet” 

gibi “rasyonel bir gerekçe”ye dayalı gibi görünse de temelde “belediye statüsünü kaybetmek” gibi “duygusal bir 

gerekçe”ye dayalı olduğu söylenebilir.  

Öte yandan, mahalle sakinlerinin yasayla ilgili endişeleri “hizmetlere erişimle ilgili” olmakla birlikte, yerel demokrasi 
bağlamında bazı görüşler de tespit edilmiştir: 

“Bir şikâyetimiz, talebimiz olduğunda, başkanı yolda sokakta gördüğümüzde, olmadı belediyedeki odasında, 

her zaman sözlü olarak iletebiliyoruz. Yarın bir gün belediyelik kalktığında biz bir şikâyetimizi kolayca, 

konuşarak iletebilir miyiz? O zaman değil konuşmak, başkanı bile göremeyeceğiz…”(MS2).  

Harmanpınar Mahallesi’nin ölçek küçüklüğü nedeniyle yönetim sürecinde “yüzyüze olmak”la ilgili bir olanağın ortadan 

kalkacağı endişesi büyük oranda haklı görülebilir. Nitekim yerel/yüzyüze demokrasinin gerçekleşebilirliği hususunda 

küçük belediyelerin büyük ölçekli belediyelere göre en büyük avantajı da bu durumdur. 

Anlaşılacağı üzere 2013 yılı itibariyle Harmanpınar Mahallesi sakinleri, 6360 sayılı yasaya “olumsuz/endişeli bir bakışa” 

sahiptirler. Yasa hususundaki endişeler, daha çok  “mevcut hizmetlerden yoksun kalınacağı”yla ilgilidir. Kısmen, “yerel 

demokrasi ve katılımcılık”la ilgili olanaklardan mahrum olunacağıyla ilgili endişeler de vardır. Bu durumun, yasanın henüz 

uygulanmaya başlandığı ve uygulama etkilerinin kırsaldaki halk tarafından deneyimlenmediği bir döneme ait olduğu 

hatırlanmalıdır. 

                                                           
2   Bu başlık altındaki tespitler hususunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Mutlu, 2013:7-24. 
3   Mahalle sakinlerinin görüşleri (MS) koduyla ifade edilmiştir. 
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3.2.2. 2015 Yılı İtibariyle Kırsalda Halkın Görüşleri 

Harmanpınar Mahallesi’nde 2015 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen araştırmada, daha önceki araştırmada baskın olan 

yasaya “olumsuz/endişeli bakış”ın yerini  “memnuniyet ve iyimserlik” almış görünmektedir. Söz konusu “olumlu yöndeki 

değişim” üzerinde, geçen sürede yasaya dayalı uygulamaların etkili olduğu açıkça görülmektedir. Öyle ki, bu süreçte 

görülen hizmetlerin yarattığı olumlu etki, (eski) belediyelik dönemde yapılan-yapılmayan hizmetlerle karşılaştırmaya 

dayalı bir etkidir: 

“Belediyeye göre köy şimdi daha iyi. Mezarlıkların otu biçilirse, mezarlıklar kazılırsa, suyun patladığında 

hemen gelirlerse, haftada iki sefer çöpün alınırsa daha ne istersin? İlk zamanlar propaganda yaptılar 

kendileri için ama şimdi hizmetler daha iyi” (MS13). 

 “Belediyelik iken belediyeciler kendine çalıştı. Halka hizmet yapılmadı. Şimdi herşey bir telefona bakıyor. 

Telefon ediyorsun kabir (mezar) kazılıyor; telefon ediyorsun su arızasına geliyorlar. Şimdi köydeki birkaç 

genç de iş sahibi oldu köye yapılan hizmetler sayesinde. Köyler hizmet alıyor şimdi" (MS6). 

2015 yılı itibariyle mevcut olan iyimserlik ve memnuniyet, baskın biçimde “yerel hizmetler”le ilgilidir: 

“Köyler hizmet alıyor şimdi. Anında sular tamir ediliyor. Çağırdığında ilçeden hemen geliyor ekipler. 
Çöpler, eskisinden daha iyi toplanıyor. Sokaklar gayet temiz. Sokak aralarındaki poşetleri, otları bile 

topluyorlar. Hizmet güzel. Belediyelik iken hiç temizlik yoktu. Bir sorun oldu mu telefonla ulaşabiliyorsun. 
Mezarlıklar eskisine göre daha bakımlı. Ağaçlar budandı, otlar biçildi, çamlar dikildi ve sulandı. Çok güzel 

çalışıyorlar.  Kardeşime iş olanağı sağladılar. Yollarımız çok güzel oldu. Asfaltlandı, yollar şose yapıldı. 
Şebeke suyunun düzeni çok iyi oldu. Bu sene hiç su sorunu çekmedik. Elektrik arızalansa hemen geliyorlar. ... 
Köy ağaçlandırıldı, dereler ıslah edildi, köy daha bakımlı. Su faturaları da eskisine göre ucuzladı” (MS7).  

“Ben ihtiyar olduğum için pek dolaşamam ama bu sene hiç suyum kesilmedi.”(MS8). 

“Konya’dan dün geldik köye. Baktık su saati patlamış. KOSKİ’yi (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) arattık, 

hemen geldiler, çok hoşumuza gitti. Çöpler hiç kokmuyor, önceden olsa çöplerin ne zaman toplanacağı belli 

olmazdı.” (MS9). 

“İstanbul’da yaşarım. Yazları köye gelirim. Köyün yönetimi daha iyidir ama köydekiler de işine geldiği gibi 

hareket etmekteydi. Kayırma, es geçme çok oluyordu. Şimdi objektif bir iş görme var. Şikâyetçi olabiliyorsun, 
eskiden şikâyet edemezdin bir şeyden, herkes herkesi tanıyor.” (MS10). 

 “… Mahalle aralarına kadar ilaçladılar köyü, daha ne olsun? Telefon açtığın vakit geliyorlar. 
Belediyelikken ne yapıldı köye? Elle tutulur hiçbir şey yok. Şimdiye kadar mezarlıklara dönüp bakan olmadı. 

Şimdi, ot-mot yok, ağaçlar bakımlı. Üç güne bir çöpler alınıyor mahalleden. Eskiden çöp almaya 

geldiklerinde küfür ederek hizmet yaparlardı.” (MS4). 

“Geçen gün elektrik lambaları söndü. Konya’yı aramışlar, onlar da Bozkır’ı aramış; 3-4 saat sonra 
lambalar yanıyordu.” (MS14). 

“Şimdi daha iyi hizmet var. Bir telefon edince Bozkır’dan hemen eleman gönderiyorlar. Mezarlıklar tertemiz 

oldu.  Köyün su olsun, temizlik olsun bütün hizmetleri görülüyor. Eskiden çöpe geliyorlardı dokuz laf ile. 

Şimdi sessiz sakin çöpler alınıyor. Köye damlama bile yapıldı. İstemesini bildikten sonra ilçeden, bir dediğini 

iki etmiyorlar.” (MS3). 

2013 yılında mahalle sakinlerinin genel olarak endişe duyduğu kimi sorunlar -ilçeye ulaşım sorunu, itfaiye yokluğu gibi- 
6360 sayılı yasa sonrası (belediyeliğin kaldırılmasıyla) gerçekleşmiş olmakla birlikte, yapılan diğer hizmetlerin yarattığı 

memnuniyet nedeniyle, bu sorunlara iyimser tarafından bakma eğilimi vardır: 

“İlçeye gidiş gelişlerde biraz ulaşım sıkıntısı var. Onun için de dışardan bir minibüsü ayarlamışlar, her gün 

sabah ve akşam sefer yapıyor köyle Bozkır arasında. Kışın zaten adam kalmıyor köyde. O yüzden ilçeye 

giden de az olur sair zamanlar.” (MS16). 

“Köyün itfaiyesi yok ama köyden hayırsever bir işadamının ağaçlar sulansın diye aldığı bir vidanjörle 

yangınlarda su taşınıyor.” (MS16). 

Ülkemizdeki yerel yönetim anlayışının yaygın biçimde “hizmetler”e odaklı olduğu düşünülürse, kırsal kesimde 6360 sayılı 

yasayla ilgili değerlendirme ve algıların “hizmetler”e odaklı oluşu anlaşılabilir. Nitekim Harmanpınar Mahallesi’nde 2013 

yılında yapılan araştırmada, halkın belediyenin sağlamış olduğu mevcut hizmetlerden mahrum olacağı kaygısından ve 
belediyeliğin lağvedilmesini “statü kaybı” olarak algılamalarından dolayı 6360 sayılı yasaya olumsuz baktıkları tespit 
edilmişti. Ancak aradan geçen sürede köyde yapılan uygulamalar ve hizmetler, halkın daha önceki endişelerini gidermiş, 
hatta hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak artmasına bağlı bir memnuniyet oluşturmuş görünmektedir. Bununla birlikte bu 
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hizmetlerin niteliğinin, kırsalda yapısal bir ekonomik iyileşme/fırsat sağlamaktan ziyade, kır yaşamı için önemli olan 
gelenek, alışkanlıklar ve gündelik yaşamın sürdürülmesiyle ilgili olduğu vurgulanmalıdır. 

Öte yandan hem 2013 yılında “yerel demokrasi ve katılım” bağlamında kısmi bir endişe dile getirilmiş olmasına karşılık, 
2015 yılında yapılan araştırmada bu hususta herhangi bir endişe ya da eksiklik dile getirilmemiştir. Hatırlanacağı gibi 2013 

yılında yerel demokrasi ve katılımla ilgili kaygılar “belediyeye ulaşabilmek, halkın doğrudan derdini aktarabilmesi”yle 

ilgilidir. Ancak son tahlilde “belediyeye doğrudan ulaşmak” da “yereldeki hizmetlerin görülmesi” hususuyla ilgili 
olduğundan,  2015 yılında “hizmetlerden duyulan memnuniyet” nedeniyle, ilkin dile getirilen “yerel demokrasi ve katılım” 

talebinin, artık bir gereklilik olarak görülemediği söylenebilir. Bu durumdan hareketle, bilim çevrelerinin “6360 sayılı 

yasayla kırsaldaki yerel demokrasi ve katılım olanaklarının ortadan kalkacağı” eleştirisinin, “kırsal halk arasında çok da 

karşılığının olmadığı” çıkarımı yapılabilir.  

6360 sayılı yasaya yönelik olarak 2013 yılında yapılan araştırma, yasanın etkileri henüz ortaya çıkmadan önce halkın bu 

konudaki düşünce ve algılarını tespit etmeye yönelikti. Bu dönemde genel bir olumsuzluk/endişe havası egemendi. Oysa 
son yapılan araştırmada memnuniyet ve iyimserlik durumu söz konusudur. Hatırlanacağı gibi yasayla mahalleye dönüşen 

yerlerde Emlak Vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl 

süreyle alınmayacağı; ayrıca bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 

25’ini geçmeyecek şekilde belirleneceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla yasanın ikinci uygulama aşamasını da söz konusu beş 

yıl dolduktan sonraki aşama oluşturacaktır. Yukarıda halkın memnuniyet gerekçelerinin pek çoğunun hizmetlerin 

görülmesi kadar hizmetlerin “nispeten ucuz/bedava” görülmesiyle de ilişkisi olduğu düşünüldüğünde, hâlihazırda var olan 
“memnuniyet ve iyimserlik” algısının, yasanın beşinci yılından sonraki uygulanması sürecinde değişmesi ihtimali 
bulunmaktadır. Nitekim köylerdeki başlıca hizmet kalemlerinin su, elektrik, altyapı ve emlakla ilgili olduğu 
düşünüldüğünde, yasanın altıncı yılından itibaren öngördüğü uygulamaları (değiştirilmediği takdirde) yerel halkın algısının 

değişmesine yol açabilecektir. 

 

SONUÇ 

6360 sayılı yasa hakkında kırsalda yaşayanların görüş ve algılarını tespit etmek üzere daha önce 2013 yılında Harmanpınar 
Mahallesi’nde yapılmış olan bir araştırmadan sonra aynı yerde 2015 yılında yapılan ikinci araştırma, kırsaldaki halkın yasa 

hakkındaki görüş ve algılarının süreç içerisinde pozitif yönde değiştiğini ortaya koymaktadır. Yukarıdaki genel tespitlere 

paralel biçimde, söz konusu pozitif değişikliğin temelinde içme suyu, çevre temizlik ve çöp hizmetleri, yol yapımı, 

mezarlık temizliği gibi hizmetlerdeki görece iyileşme ve profesyonelleşme yatmaktadır. 

Araştırmanın söz konusu tespitleri, ülkemizin kırsal bölgelerindeki beldeler bakımından genel geçer bir tespit olarak 

değerlendirilebilir. Nitekim ülkemiz kırsal bölgelerindeki belediyelerde hizmet konusunda bir farklılaşmadan değil, tipik 

benzeşmelerden söz edilebilir. Genellikle derelerin ıslah edilmesi, yolların parke taşlarıyla kaplanması, içme suyu 

getirilmesi, ilçeye ulaşımın sağlanması, yangın söndürme hizmetleri, mezarlıkların bakımının yapılması hemen her beldede 
görülen hizmetlerdir. 6360 sayılı yasayla bu yerlerdeki belediyelik sona erdirilmesi, yerel halkı bu tür hizmetlerden 

mahrum kalınacağı gerekçesiyle endişelendirmiş ve dolayısıyla yasaya olumsuz bakmalarına neden olmuştur. Söz konusu 

olumsuz bakışın bir başka önemli nedeni de ülkemizde öteden beri yerel ölçekte bir “statü kazanımı” olarak görülen 

belediyeliğin (statünün) kaybedilmesidir. Bu endişe ve olumsuz bakış, henüz yasanın uygulama etkilerinin ortaya 

çıkmadığı dönemle ilgiliydi. 

6360 sayılı yasaya bağlı uygulamalarla hem bu hizmetlerin büyükşehir belediyeleri tarafından belli standartlarda görülmesi 
hem de bu hizmetlerden faydalanırken çıkan aksaklıkların giderilmesi hususunda kırsalda yaşayan vatandaşların taleplerine 
duyarlılık, daha önceki endişe ve olumsuz bakışın terkedilmesini ve yerini genel bir memnuniyetin almasını doğurmuştur. 
Dolayısıyla ilk çıkarıldığında genellikle olumsuz biçimde algılanan 6360 sayılı yasa hususunda, uygulamalar sonrasında 

iyimser ve olumlu bir bakış hâkim olmuştur. Daha önceden “yerel demokrasi ve katılım”la ilgili endişeler dile getirilmesine 

rağmen, uygulamalar sonrasında bu hususta olumlu ya da olumsuz bir görüş beyan edilmemiş olması, kırsaldaki halkın 

asgari hizmetlerin karşılandığı durumda bu konudaki eksiklikleri çok da önemli görmediğine işaret etmektedir. Daha açık 

deyişle, kırsalda belediyelikten asıl beklenen hizmet görülmesidir, yerel demokrasi olanakları çok da önemsenmemektedir. 

6360 sayılı yasanın Türkiye genelinde kırsal alanlara yönelik uygulamalarına bakıldığında, yukarıdaki hizmet alanlarına 

yönelik uygulamaların ağırlıklı olduğu tespit edilebilir. Buna karşılık, yasanın, kırsalın özellikle ekonomik yaşantısında 
(kırsal istihdam kapasitesi yaratma, yerel ekonomiler geliştirme, yerel toplumsal kalkınma olanakları ayartma gibi)  kayda 
değer bir iyileşmeye ve değişmeye yol açtığını, bu alana yönelik uygulamaları içerdiğini söylemek güçtür. Söz konusu 

“yapısal değişimler”in sağlan(a)mamış olması, yasanın kırsala yönelik mali yükümlülüklerinin tam olarak uygulanmasıyla 

yeni tepkilere yol açabilecek; kırsalda bugün ortaya çıkmış olan memnuniyet havası tersine dönebilecektir.  

2013 ve 2015 araştırmaları ortaya koymuştur ki; halkın 6360 sayılı yasayla ilgili düşünce ve algıları süreç içinde 

değişebilmektedir. Dolayısıyla başlangıçta var olan olumsuz yaklaşım, uygulamalar sonucunda nasıl olumlu bir nitelik 

almışsa, yasanın uygulanmasından belli bir (yasada 5 yıl olarak belirtilen) süre sonra çeşitli hizmetler için alınacak olan ve 
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kırın ekonomik durumu için ağır sayılabilecek mali yükümlülüklerle birlikte, yine (muhtemelen olumsuz biçimde) 
değişebilecektir.  Söz konusu uygulama döneminde yeni araştırmalarla bu durumun araştırılması gerekir. 

6360 sayılı yasa hususunda yukarıdaki görüş ve algı değişiminin “kırsaldaki beldeler” için geçerli olduğunu tekrarlamak 

gerekir. Diğer deyişle, söz konusu tespitlerin, “kent” niteliği taşıyan yerlerin etki alanı içindeki belediyelik ya da köylük 
statüsü lağvedilmiş yerler için geçerli olmayabileceği belirtilmelidir. 
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EK: Mülakat Soruları 

16-17 TEMMUZ 2015 TARİHLERİNDE KONYA-BOZKIR-HARMANPINAR MAHALLESİ’NDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME SORULARI 

1) (6360 Sayılı) Son büyükşehir belediye yasasının köye etkileri olduğunu düşünüyor musunuz? Bu etkileri, olumlu ve 

olumsuz yönleriyle nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2) (6360 Sayılı) Son büyükşehir belediye yasasıyla köydeki uygulamaları, daha önceki belediyelik dönemdeki 

hizmetlerle karşılaştırır mısınız? 

3) (6360 Sayılı) Son büyükşehir belediye yasasıyla köydeki belediye kapatıldı ve artık burası bir mahalle. Bu durumu 
olumlu veya olumsuz yönleriyle nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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ÖZET 

Yerel kamu hizmetleri, belli bir yerleşim biriminde vatandaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması 

faaliyetleridir. Mahalle muhtarları da, bu faaliyetlerin etkinliği, verimliliği, yerindeliği ve sorunları 

konularında en yakın tanıklardır. Bu nedenle, yerel kamu hizmetlerini mahalle muhtarlarının bakış açısıyla 

değerlendirmek oldukça önemlidir. Bu araştırmada Afyonkarahisar örneğinde yerel kamu hizmetleri mahalle 

muhtarlarının bakış açısı ile incelenmiştir. Afyonkarahisar ilinde, rastgele seçilen 57 mahalle muhtarına anket 

soruları yöneltilmiştir. Anket kişisel bilgiler, muhtarlıklar ve kamu hizmetleri ile ilgili üç (3) bölüm ve 18 

sorudan oluşmaktadır. Sorularda açık uçlu, liste, kategori ve sıralama soru tipleri kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Bu araştırmada, muhtarların kamu hizmeti algılarının ölçülmesi 

ve kamu hizmetlerinde yaşanan sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, mahalle muhtarlarının bakış 

açısıyla kamu hizmetlerinde yaşanan sorunların alternatif çözüm yolları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Yerel Kamu Hizmeti, Mahalle, Muhtar. 

 

ABSTRACT 

Local public services are activities to meet the common needs of the citizens in a certain settlement area. 
Neighborhood mukhtar are also the closest witnesses to the effectiveness, efficiency conformability and 
problems of these activities. For this reason, it is very important to evaluate local public services from the 
perspective of neighborhood mukhtar. In this research, local public services were examined with the 
perspective of neighborhood mukhtar in Afyonkarahisar case. In the Afyonkarahisar province, survey was 
directed to the randomly selected 57 neighborhood mukhtar. The survey consists of three (3) sections and 18 
questions about personal information, muhtars and public services. In the questions, open-ended, list, 
category and sort question types are used. The obtained data were analyzed by SPSS program. In this 
research, it is aimed to measure the public service perceptions of muhtars and to identify the problems in 
public services. Also, alternative ways of solving the problems in the public services in terms of the point of 
view of the neighborhood muhtars have been evaluated. 

Key Words: Local Government, Local Public Service, Neighborhood, Mukhtar. 
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1. GİRİŞ 

Kamu hizmetleri, insanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçları karşılamak ve sorunlara çözüm bulmak 

amacıyla bizzat kamu kurumları tarafından veya kamu kurumlarının gözetim ve denetimleri altında özel sektör kişilerince 

yürütülen faaliyetlerdir. Bu nitelikleriyle kamu hizmetleri idari, iktisadi, sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel konularda 

olabilmekte; ulusal, bölgesel veya yerel ölçekte yürütülebilmektedir. 1980’lerden itibaren küreselleşme ve yeni kamu 
işletmeciliği paradigmasının temel kabulleri olan merkezi yönetimlerin küçültülmesi, kamu hizmetlerine özel sektör 

kişilerinin daha çok katılımı, yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinde üstlendikleri rollerdeki artış gibi etkenlere bağlı olarak 
kamu hizmeti anlayışında oldukça önemli bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu dönemde merkezi yönetimlerin yetki ve 

sorumluluklarını yerel yönetim birimleri ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmasını ifade eden yerelleşme (desantralizasyon) 
ve hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından sunulmasını ifade eden hizmette yerellik (subsidarity) gibi ilkeler kamu 
yönetiminde daha çok tartışılmaya başlanmış ve kamu hizmetlerinde yerel aktörlerin rolü daha önemli bir nitelik 

kazanmıştır. Bu gelişmeler, yerel yönetim birimlerinin önceden yürüttükleri kamu hizmetlerine ilave olarak yeni hizmetler 

üstlenmelerine ve yerel kamu hizmetlerinin merkezinde bulunan konumlarını güçlendirmelerine yol açmıştır. 

Türkiye’de yerel kamu hizmetleri göz önüne alındığında ilk olarak belediyeler, il özel idareleri ve köyler akla gelmektedir. 
Ancak, mahalle muhtarları yerel kamu hizmetlerini ağırlıklı olarak yürüten konumunda olmasa da nitelik ve nicelik olarak 
değerlendirmeyi, hangi kamu hizmetlerine ne ölçüde ihtiyaç duyulduğunu ve aksaklık yaşanan hizmetleri en iyi bilen yerel 
aktörlerden biridir. Çünkü mahalle muhtarları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nunda belirtildiği üzere “sakinleri arasında 

komşuluk ilişkisi bulunan” mahallelerin ortak ihtiyaçlarıyla ve sorunlarıyla en çok yüzleşen kişilerin başında gelmektedir. 

Bu nedenle, muhtarların yerel kamu hizmetleri ile ilgili görüş ve düşünceleri, kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelikleri ile 
ilgili genel tablonun ortaya koyulması, geçmiş dönemlerdeki ve mevcut hizmetlerin karşılaştırmalı analizine imkân 

sağlaması noktalarından son derece önemlidir. 

Bu araştırmada mahalle muhtarlarının değerlendirmeleri esas alınarak mahalleye sunulan kamu hizmetlerinin analizi 
yapılmaktadır. Bu çerçevede araştırma üç (3) bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde araştırmada kullanılan verilerin elde edilmesi 
ve değerlendirilmesiyle ilgili metodoloji anlatılmıştır. İkinci bölümde araştırmada kullanılan temel kavramlar olan kamu 
hizmeti, mahalle yönetimi ve mahalle muhtarı kavramları kuramsal boyutta incelenmiştir. Son bölümde ise, araştırma 

kapsamında muhtarlar tarafından cevaplandırılan anket sorularının analizi de değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu araştırmada Afyonkarahisar ilindeki toplam 82 merkez mahalle muhtarından rastgele seçilen 62’sine mahallelerine 
sunulan yerel kamu hizmetleriyle ilgili anket soruları yöneltilmiştir. 62 anketin 5’i yetersiz,  hatalı veya tutarsız 

cevaplardan dolayı değerlendirmeye alınmamış, geri kalan 57 anket değerlendirmeye alınmıştır. Muhtarlara çoktan seçmeli 

18 soru sorulmuştur. Muhtarların bizzat cevapladıkları bu sorular genel olarak üç guruba ayrılabilir.  Birinci gurubu 
oluşturan 5 soru,  muhtarlarla ilgili kişisel bilgilere yönelik sorulardan oluşmaktadır.  İkinci gurupta yer alan 5’li likert tipi 

sorular muhtarlıkların sorunlarını tespit etmeye yöneliktir.  Üçüncü grupta yer alan sıralama soruları da kamu hizmetlerinin 
değerlendirilmesi ile ilgili derecelendirme sorularından oluşmaktadır. Toplam üç bölümden açık uçlu, liste, kategori ve 

sıralama soru tipleri kullanılmıştır. Sorulara verilen cevaplar SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar tablolara aktarılarak analiz edilmiştir. 

 

3. KAMU HİZMETİ VE MAHALLE YÖNETİMİ 

3.1. Kamu Hizmeti 

Kamu hizmeti anayasa hukuku, idare hukuku ve kamu yönetimi gibi faklı disiplinlerin çalışma alanlarında temel 

konulardan biridir. Bu kavram hem çok boyutluluğuyla birden fazla disiplinin temel çalışma konularından biri olması hem 

kamu hizmetlerini yürütmekte olan kamu kurumları ve bu kurumların muhatapları olan özel sektör faaliyetlerinin 
tanımlanması ve hizmet çerçevelerinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Kamu hizmeti sadece hukuki boyutla 
sınırlı olmayıp, sosyolojik ve ekonomik boyutunun yanında özellikle siyasal boyutuyla da dikkate alınması gereken bir 

kavramdır (Ulusoy, 2004:21). 

Kamu hizmetinin bir tanımını yapmak gerekirse, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve 

denetimleri altında genel ve kollektif gereksinimleri karşılamak ve tatmin etmek ve kamu yararını sağlamak için kamuya 

sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetler şeklinde tanımlanabilir (Onar, 1996:13). Bir başka tanıma göre, kamu 

hizmetleri, toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için, gerekli olan toplumsal ihtiyaçların karşılanması faaliyetlerinin devlet 

tarafından, üretim ilişkileri alanının kurallarından belirli oranda bağışık kılınarak üstlenilmesidir (Karahanoğulları, 2015:5). 

Kavramın daha detaylı bir tanımını yapmak gerekirse, kamu hizmetleri toplumun bir arada yaşamaktan kaynaklanan ortak 

ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla kamu kurumları veya kamu kurumların denetimleri 
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altında özel sektör temsilcileri tarafından ülkenin tamamında veya belli bir bölgesinde, bir ücret tarifesine tabi olarak veya 

ücretsiz yürütülen faaliyetlerin genel adıdır.   

Bu tanımlar göz önüne alındığında kamu hizmetlerinin bir iş veya bir işletme olduğu, kamu hizmeti denilen işlerde kamuya 

hizmet maksadının güdüldüğü ve kamu hizmetlerinin hükümet edenlerin yönetimleri veya denetimleri altında görüldüğü 

anlaşılmaktadır (Derbil, 1950:35). Kamu hizmetleriyle toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacının güdüldüğü 

belirtilse de bu amaç daha kapsamlı bir şekilde ifade edilecek olunursa, kamu hizmetlerinin temel amacının kamu yararının 

sağlanması olduğu belirtilmelidir.  

Bu amaç aynı zamanda kamu hizmetlerinin temel unsurlarından biridir. Gözler ve Kaplan’a (2012) göre kamu hizmetinin 

iki unsurundan birincisi, kamu hizmetinin kamu yararı amacına yönelik bir faaliyet olduğunu ifade eden maddi unsurdur 
(amaç unsuru). Diğer unsur, kamu hizmetinin bir kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun 

tarafından veya ondan aldığı yetkiyle ve onun denetimi altında bir özel hukuk kişisi tarafından yürütülen bir faaliyet 

olduğunu ifade eden organik unsurdur (Gözler ve kaplan, 2012:528).  

Kamu hizmeti kavramının geçmişi, devlet kadar eskidir. Devlet kurumu var oldukça devlet tarafından halkın ortak 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan kamu hizmetleri de var olmuştur. Kamu hizmetlerinin kapsamı ve kamu 
hizmeti sunucuları, siyasi ideolojiye ve devlet rejimine göre dönemden döneme ve ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir. 

Kamu hizmetlerinde devletin rolü her zaman temel tartışma konusu olmuş, devletin oldukça sınırlı kamu hizmeti vermesi 

gerektiğini savunanlar olduğu gibi, tüm alanlarda hizmet vermesi gerektiğini ileri sürenler de olmuştur (Ökmen ve Demir, 

2010:39).  

Kamu hizmetleri her dönemde devletlerin ve toplumların gündeminde kalan kavramlardan biri olmakla birlikte 20. 

Yüzyılın son çeyreğinden itibaren oldukça radikal bir takım değişim ve dönüşümler geçirmiştir. Bu dönemde özellikle 

kamu hizmetlerinde rol alacak aktörlerde yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri lehine önemli 

gelişmeler olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren neo-liberal politikalar, küreselleşme ve yeni kamu işletmeciliği gibi 

faktörlerin etkisi ile kamu hizmetlerinde merkezi yönetimlerin etkinliği azalmaya, özel sektör ve yerel yönetimlerin 

etkinliği artmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin yürütmek zorunda oldukları kamu hizmetleri, yerleşim yerinin büyüklüğü, 

ülkede tercih edilen ekonomik ve siyasal sistem ve ülkenin kalkınmışlık seviyesi gibi faktörlere bağlı olarak değişmekle 

birlikte genellikle yerel ulaşım, altyapı, çevre ve temizlik, arıtma, su temini gibi birçok alanda kendisini göstermiştir. Tüm 

bu hizmet alanlarında mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması ve yerleşim biriminde yaşayan insanlara kamu yararını 

esas alarak hizmetlerinin sunulmasında esas yetki ve sorumluluk yerel yönetim birimlerine ait olmuştur (Uysal, 2017:175). 

3.2. Mahalle Yönetimi 

Osmanlı İmparatorluğunda merkezi idareye yardımcı destek birimler olarak ortaya çıkan mahalle yönetimleri, zamanla 

kentsel yaşamda önemli bir yere sahip olmuşlardır. Kendilerine merkezi idarenin mührü verilen mahalle muhtarları 

zamanla çeşitli alanlarda görevler üstlenmişlerdir (Göküş, Bayrakçı ve Alptürker, 2013:31). Mahalle yönetimleri 

cumhuriyet döneminde bir süre ortadan kaldırılmış olsa da yerine başka bir yönetim birimi getirilememiş ve tekrar 

kurulmuşlardır. Düzenleniş biçimi olarak merkezi yönetime yardımcı veya merkezi yönetiminin bir uzantısı şeklinde 

yapılandırılmışlardır. Türk kamu yönetiminin temel özelliklerinden birisi olan merkeziyetçilik mahalle yönetiminde 
mahallelerin merkezi yönetimin en küçük uç birimi olmasıyla, muhtarların da merkezi yönetimin memuru olmasıyla 

etkisini göstermiştir (Palabıyık ve Atak, 2002:367). 

03.07.2005 Tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda mahalle, belediye sınırları içinde ihtiyaç ve öncelikleri benzer 

özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birim olarak tanımlanmıştır. Bu tanımla mahallenin 

fiziki olarak birbirine yakın insanların oluşturduğu yönetim birimi olduğu vurgulanmaktadır. Sakinleri arasında komşuluk 

ilişkisi olması, aynı zamanda ortak sorunların ve ihtiyaçların varlığına işaret etmektedir. Mahalle sakinlerinin ortak 

ihtiyaçlarının ve sorunlarının nasıl çözüleceği, bir başka deyişler mahalleye kamu hizmetlerinin nasıl götürüleceği 5393 
sayılı belediyeler kanunda belirtilmiştir. Buna göre, Kanunun 9. Maddesinde belediyelerin, mahallenin ve muhtarlığın 

ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği 

sağlayacakları belirtilmiştir. Bu ifadeden mahallelerin ve muhtarlığın ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında belediyelerin 

yükümlülüklerinin açık bir şekilde belirtilmediği ve sınırlarının çizilmediği anlaşılmaktadır. 5393 sayılı kanunda da geçen 

diğer düzenleme de belediyelerin kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulunduracakları ve hizmetlerin 
mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışacaklarıdır. Bu ifadelerde de Kanun belediyelere 

mahallenin sorunlarının çözümünde sınırları çizilmiş bir yükümlülük belirlememiş, keyfi uygulamalara imkân verecek 
şekilde düzenleme yoluna gitmiştir.  

5393 sayılı belediye kanunu muhtarın görevlerini mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, 

mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile 

ilgili konularda görüş bildirmek,  diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak şeklinde 

saymıştır. Muhtarların görevi sadece sayılanlarla sınırlı olmayıp, 10.4.1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda 

mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun da muhtarlara doğum, ölüm, askerlik, bazı durumlarda resmi 
makamlara ihbar gibi pek çok konuda görevler tanımlamıştır. 
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4.  BULGULAR 

4.1.  Araştırmaya Katılan Muhtarların Kişisel Bilgileriyle İle İlgili Bulgular 

Anket soruları yöneltilen 57 muhtarın 52’si (%91,22) erkek, 5’i (%8,77) kadındır. Araştırmaya katılan muhtarların tamamı 

evlidir. Eğitim durumları itibariyle muhtarların 21’i (%36,80) ilkokul mezunu, 17’si (%29,80)ortaokul ve 19’u (%33,30) 

lise mezunudur. Önlisans/lisans mezunu olan veya yüksek lisans/doktora dereceli olan muhtar bulunmamaktadır. 

Türkiye nüfusunun yaklaşık %49,80’inin kadın olduğu göz ününde bulundurulduğunda kadın muhtar oranlarının azlığı 

dikkat çekmektedir. Kadın muhtar oranları, 2017 yılında %29,03olan kadınların istihdama katılım oranlarına göre de 

oldukça düşük seviyede kalmaktadır(TUİK, 2017). Ayrıca, araştırmaya katılan ilkokul ve ortaokul mezunu toplam 38 
(%66,67) muhtar olması ve önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu hiç muhtar bulunmaması dikkate alındığında 

muhtarların eğitim seviyeleri itibariyle düşük olduğu ve makul oranları yakalayamadıkları görülmektedir. 

Grafik 1. Araştırmaya Katılan Muhtarların Eğitim Seviyeleri 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 2’de araştırmaya katılan muhtarların yaş aralıkları görülmektedir. Buna göre 25-35 arası yaş aralığında olan muhtar 

bulunmamaktadır. 36-45 yaş aralığında olan 6 muhtar(%10,53), 46-55 yaş aralığında 20 muhtar(%35,09), 56-65 yaş 

aralığında 27 muhtar (%47,37) ve 65 yaş üstü 4 muhtar (%7,02) araştırmaya katılmıştır. Bu sonuçlara göre, 31 muhtarın 

(%54,39) 55 yaşından büyük olması ve 35 yaşından küçük muhtar bulunmaması hususları dikkate alındığında, gençlerin 

muhtarlığı tercih etmediği veya tercih etmelerine rağmen bir takım sebeplerle seçilemedikleri anlaşılmaktadır. 

Grafik 2. Araştırmaya Katılan Muhtarların Yaş Aralıkları 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Grafik 3’te Araştırmaya katılan muhtarların muhtarlık süreleri gösterilmektedir. Buna göre, muhtarların 18’i (% 31,58) 5 
yıldan az muhtarlık yapmış, 19’u (%33,33) 5-10 yıl arası, 12’si (%21,05) 11-15 yıl arası, 4’ü (%7,02)16-20 yıl arası, 

2’si(%3,51) 21-25 yıl arası ve 2’si de (%3,51) 25 yıldan fazla muhtarlık yapmışlardır. Buna göre, 35 muhtar (%61,40) 10 

yılında altında muhtarlık yapmıştır. Muhtarlık yapılan süre arttıkça muhtar sayısının azaldığı görülmektedir. 

Grafik 3. Araştırmaya Katılan Muhtarların Muhtarlık Görev Süreleri 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

4.2. Muhtarlıklar Sorunları ve Kamu Hizmetleriyle İlgili Bulgular 

Grafik 4’te muhtarların kamu kurumlarına ilettiği kamu hizmet taleplerinin karşılanma oranları gösterilmektedir. Buna 

göre, 2 muhtar (%3,51) kamu kurumlarına ilettikleri hizmet taleplerinin kesinlikle yerine getirildiğini ifade etmişlerdir. 
Geriye kalan muhtarlardan 31’i (%54,39) taleplerin yerine getirildiğini, 19’u (%33,33)bazen getirildiğini, 5’i (8,77) 
getirilmediğini belirtmişlerdir. Kesinlikle getirilmiyor diyen muhtar bulunmamaktadır. Bu sonuçlara göre, 33 muhtarın 
hizmet taleplerinin kesinlikle yerine getirildiğini veya yerine getirildiğini ifade etmeleri araştırmaya katılan muhtarların 

%57,89’ununun hizmet taleplerinin yeterince gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bir diğer önemli sonuç, sadece 5 

muhtarın hizmet taleplerinin karşılanmadığını ifade etmesi ve hizmet taleplerinin hiçbir şekilde karşılanmadığını beyan 

eden muhtarın bulunmamasıdır.  

Grafik 4. Muhtarların Kamu Kurumlarına İlettiği Hizmet Taleplerinin Karşılanma Oranları 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 5’te muhtarların kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara ulaşabilme oranları gösterilmektedir. Buna göre, 5 muhtar 
(%8,77)hizmet sunan kişi veya kurumlara kesinlikle ulaştıklarını, 37 muhtar(%64,91) ulaştıklarını, 14 muhtar 
(%24,56)bazen ulaşabildiklerini ifade etmişlerdir. Sadece 1 muhtar(%1,75) kamu hizmeti sunan kişi veya kurumlara 

kesinlikle ulaşamadığını ifade ederken, ulaşamıyorum diyen muhtar bulunmamaktadır. Kamu hizmeti sunan kişi ve 

kurumlara kesinlikle ulaştığını veya ulaştığını beyan eden toplam 41 muhtarın araştırmaya katılan muhtarların %71,93’ünü 
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oluşturduğu dikkate alındığında kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara ulaşılabilirlik konusunda herhangi bir sorunla 
karşılaşmayan muhtarların oranın 2/3’den daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca kişi veya kurumlara ulaşamadığını veya 

kesinlikle ulaşamadığını belirten sadece 1 muhtarın olması, kamu hizmeti sunucularına ulaşmada genel anlamda herhangi 
bir sorunla karşılaşılmadığını göstermektedir. 

Grafik 5. Muhtarların Kamu Hizmeti Sunan Kişi ve Kurumlara Ulaşabilme Oranları 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 6’da mahalleye yapılan kamu hizmetlerinin yeterince hızlı yapılıp yapılmadığı konusunda muhtarların 

değerlendirmeleri görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılan 57 muhtarın 2’si (%3,51)hizmetlerin kesinlikle yeterince 
hızlı yapıldığını, 32’si (%56,14) hızlı yapıldığını, 21’i(%36,84) bazen hızlı yapıldığını, 1’i (%1,75)hizmetlerin yeterince 
hızlı yapılmadığını ve 1’i de(%1,75) hizmetlerin kesinlikle hızlı yapılmadığını ifade etmişlerdir. 

Kamu hizmetlerini sunan kişi veya kurumlara ulaşılabilirlik oranlarının gösterildiği Grafik 5’teki değerlerle benzerlik arz 

den Grafik 6’ya göre, araştırmaya katılan 33 muhtar (%59,65) kamu hizmetlerinin kesinlikle yeterince hızlı yapıldığını 

veya hızlı yapıldığını beyan etmişlerdir. Hizmetlerin kesinlikle yeterli hızda yapılmadığı veya hızlı yapılmadığı görüşünde 

olan muhtar sayısı sadece 2 (%3,51) olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 6. Mahalleye Sunulan Kamu Hizmetlerinin Yeterince Hızlı Yapılma Oranları 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 7’de: 10 yıl sonra mahallenin kamu hizmetlerini almada daha iyi bir konumda olup olamayacağı ile ilgili 

muhtarların değerlendirmeleri gösterilmektedir. Buna göre, muhtarların 3’ü (%5,26) soruyu cevapsız bırakmışlardır. Geri 

kalan muhtarların 3’ü (%5,26) 10 yıl sonra kamu hizmetlerinin daha iyi olacağına kesinlikle inanmakta, 37’si (%64,91) 
inanmakta, 14’ü (%24,56) kısmen inanmaktadır. 10 yıl sonra kamu hizmetlerinin daha iyi olacağına inanmayan muhtar 

bulunmamaktadır. Bu sonuçlar, muhtarların gelecek yıllarda mahallelerine sunulan kamu hizmetlerinin daha iyi sunulacağı 

konusunda oldukça olumlu düşüncelere sahip olduklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan muhtarların 39’unun 

(%68,42) beş yıldan fazla muhtarlık yaptığı dikkate alındığında geçmiş yıllardaki kamu hizmetlerinin seyri konusunda 
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muhtarların yeterince bilgi ve deneyime sahip olduğu düşünülmelidir. Bu nedenle süreç içerisinde kamu hizmetleriyle ilgili 

bilgi ve deneyim sahibi muhtarların gelecek yıllarla ilgili düşünceleri oldukça önem arz etmektedir. Uysal ve Mecek (2015) 
tarafından köy muhtarları üzerinde yapılan farklı bir çalışmada 10 yıl sonra köylerin hizmet almada daha iyi olacağına dair 

yönetici (muhtar) olumlu ("kesinlikle inanıyorum" ve "inanıyorum" diyenler) beklenti oranı %57,1 olarak tespit edilmiştir. 

Komşu bir ilde köy muhtarlarına yapılan çalışmanın sonucu da bu sonucu pekiştirici niteliktedir. 

Grafik 7. 10 yıl sonra Kamu Hizmetlerinin Daha İyi Alınacağına Olan İnanç Oranları 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 8’de mahallenin sorunlarının çözümünde mahalle halkının yeterince katılım sağlayıp sağlamadığı gösterilmektedir. 

Buna göre, 5 muhtar (%8,77) kesinlikle yeterli katılımın sağlandığını, 24 muhtar (%42,11)katılımın sağlandığını, 23 muhtar 
(%40,35) kısmen katılım sağlandığını ve 5 muhtar da (%8,77) katılımın sağlanamadığını ifade etmişlerdir. Kesinlikle 
yeterli katılım sağlanamadığını beyan eden muhtar bulunmamaktadır. Buna göre, araştırmaya katılan muhtarların 

yarısından fazlası mahalle halkının sorunların çözümünde yeterli katılımının sağlandığını ifade etmektedirler. Bu konuda 
olumsuz görüş bildiren muhtarların sadece %8,77 oranında kalması muhtarların kamu hizmetlerine halkın katılımı 

konusunda genel olarak olumlu görüşe sahip olduklarını göstermektedir. 

Grafik 8. Sorunların Çözümüne Mahalle Halkının Yeterli katılımının Sağlanıp Sağlanamaması 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 9’da mahallenin sorunlarının çözümüne mahalle halkının katılımının muhtarlar tarafından desteklenme oranları 

gösterilmektedir. Buna göre 57 muhtarın 12’si (%21,05)mahallenin sorunlarının çözümünde mahalle halkının katılımını 

kesinlikle destelemekte, 24’ü (42,11)desteklemekte, 21’i (%36,84) kısmen desteklemektedir. Halkın katılımına olumsuz 
bakan muhtar ise, bulunmamaktadır. Sorunların çözümünde mahalle halkının katılımını konusunda olumlu görüş beyan 

eden toplam 36 muhtar (%63,16) olduğu ve bu konuda olumsuz görüş bildiren muhtar bulunmadığı dikkate alındığında 

sorunların çözümünde halkın katılımı büyük bir oranla kabul gören bir uygulama olduğu görülmektedir. 
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Grafik 9. Sorunların Çözümünde Halkın Katılımının Desteklenip Desteklenmeyeceği 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 10’da muhtarların mahallelinin sorunlarını çözmede ve mahalleli ile iletişim kurmada en çok kullandıkları ilk 3 
yöntemi gösterilmiştir. Buna göre, araştırmaya katılan 57 muhtarın 47’si(%82,45) en çok bireysel yüz yüze görüşme 
yöntemini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Halkla iletişim kurmada en çok kullandıkları yöntemin toplantılar yapma ve 

telefon/SMS/Whatsapp, vb yöntemler olduğunu ifade eden 4’er (%7,02)muhtar bulunmaktadır. Geri kalan yöntemler olan 

imza toplama ve camilerde/okullarda bilgilendirme yapma yöntemleri ise, sadece 1’er (%1,75) muhtar tarafından en çok 

kullanılan yöntem olarak nitelendirilmiştir. En çok kullanılan 2. yöntem olarak dikkat çeken yöntem 

telefon/SMS/Whatsapp vb ile iletişim kurulmasıdır. Buna göre, araştırmaya katılan muhtarlardan 39’u (%68,42) en çok 

kullandıkları 2. yöntem olarak telefon/SMS/Whatsapp vb iletişim yöntemini tercih ettiklerini beyan etmişlerdir. 12 muhtar, 
en çok tercih ettikleri 3. yöntem olarak camilerde/okullarda bilgilendirme yapma yöntemini tercih ettiklerini beyan 

etmişlerdir. 

Muhtarların halkla iletişim kurarken en çok bireysel yüz yüze görüşme yöntemini tercih etmeleri, telefon/SMS/Whatsapp 
vb yöntemini en çok kullandıkları 2. yöntem olarak ifade etmeleri günümüzde telefon, SMS, Whatsapp vb iletişim 

araçlarının kulanım oranları ile karşılaştırıldığında şaşırtıcı bir sonuçtur. İnsanlar arasında çok çeşitli amaçlarla 

gerçekleştirilen iletişimlerde teknolojinin ve internetin oldukça yaygın olarak kullanıldığı dikkate alındığında, her biri 
internetin ve teknolojinin sağladığı imkânlar olan ve oldukça faydalı sonuçlar üreten telefon, SMS ve Whatsapp gibi 
vasıtaların kullanımlarının daha yüksek olması beklenebilir. Bu vasıtaların kullanım oranlarındaki düşüklüğün sebebi başka 

bir araştırma konusu olmakla birlikte araştırmaya katılan muhtarların yarısından fazlasının 55 yaşından büyük olduğu ve 
yaş ilerledikçe teknolojik yeniliklere uyumun daha zor olduğu düşünüldüğünde iletişimde teknolojik araçların kullanım 

oranlarının az olmasının yaş ortalamaları faktörü ile ilgili olduğu düşünülebilir. 

Grafik 10. Sorunların Çözümünde ve Halkla İletişim Kurmada En çok Kullanılan Yöntemler 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Grafik 11’de mahallede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde en çok yardım alınan birimler gösterilmektedir. Buna göre 44 
muhtar (%77,19) en çok yardım alınan birimin belediye olduğunu belirtmiştir. Valiliği en çok yardım alınan birim olarak 

değerlendiren muhtar sayısı 6’dır(%10,52). En çok yardımı şahıslardan/hayırseverlerden aldıklarını ifade eden muhtar 

sayısı 4 (%7,01), dernekler/vakıflardan aldıklarını ifade den muhtar sayısı sadece 1’dir(%1,75). Kaymakamlıkları en çok 

yardım alınan kurum olarak değerlendiren muhtar bulunmamaktadır. En çok yardım alınan 2. birim olarak belediyeleri 
gören muhtar sayısı sadece 1’iken, (%1,75) valilikleri gören muhtar sayısı 35 (%61,40) olmuştur. En çok yardım alınan 3. 

birimin şahıslar/hayırseverler olduğunu ifade den 29 muhtar (%50.88) toplam muhtarların yarısından fazlasını 

oluşturmaktadır. 

Muhtarların kamu hizmetlerin yürütülmesinde en çok belediyelerden yardım aldıkları yönündeki beyanları, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nda mahallenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında belediyelere verilen görevlerle örtüşmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi 5393 sayılı kanunda belediyelerin, mahallenin ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe imkânları 

ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlayacakları belirtilmiştir. 

Grafik 11. Mahallede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde en çok yardım alınan birim 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Grafik 12’de muhtarların kamu hizmetlerini yürütürken çok karşılaştıkları sorunlar gösterilmektedir. Buna göre, 29 muhtar 

(%50,88) en büyük sorunun bütçe (kaynak) yetersizliği olduğunu beyan etmektedirler. Bütçe yetersizliği, muhtarların 

yaklaşık yarısı tarafından en çok karşılaşılan sorun olarak görülmekte ve bu oranla diğer sorunların açık ara önünde yer 

almaktadır. 7 muhtar (%12,28) en çok karşılaşılan sorunun kamu kurumlarıyla yaşanan sorunlar olduğunu ifade etmişlerdir. 

Vatandaşlarla yaşanan sorunları en çok karşılaşılan sorun olarak gören muhtar sayısı 6’dır(10,53). Fiziki mekân yetersizliği 

ve iş yoğunluğu araştırmaya katılan muhtarlar tarafından en az karşılaşılan sorunlar olarak değerlendirilmektedir. 

Grafik 12. En çok Karşılaşılan Sorunlar 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Grafik 13’de muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunların önem derecelerine göre sıralanışı görülmektedir. Buna göre 

17 muhtar (%29,82) en önemli sorunun elektrik kesintileri olduğunu ifade etmektedirler. Geri kalan muhtarlardan 10’u 

(%17,54) su kesintilerini, 6’sı (%10,53)ulaşım olanaklarındaki yetersizlikleri en önemli sorun olarak görmektedirler. 

Sokakların temizlenmemesi, çocuk parkı yetersizliği ve kanalizasyon sorunları 2’şer muhtar tarafından en önemli sorun 
olarak belirtilerek sorunlar sıralamasında en sondaki sorunlar olmuşlardır. 6 muhtar tarafından grafikte listelenen sorunların 

haricinde bazı sorunlar en önemli sorun olarak belirtilmiştir. “Diğer” kategorisinde yer verilen bu sorunlar, yeşil alan ve 

park yetersizliği, kaldırım işgalleri, gürültü kirliliği, sokak düğünleri, iletişim ve internet kesintileri gibi sorunlardır.  

Muhtarların en önemli sorun olarak gördükleri elektrik kesintileri sorununun özel bir niteliği vardır. Buna göre, listedeki 

birçok kamu hizmeti kamu kurumları tarafından yürütülürken elektrik hizmetleri Türkiye’de elektrik dağıtım şirketlerinin 

özelleştirilmesinden sonra özel sektör tarafından yürütülmeye başlanan bir hizmettir. Elektrik hizmetleri özelleştirilmekle 

birlikte ilgili kamu kurumlarının (Enerji Bakanlığı, Enerji Düzenleme ve Denetleme Kurumu) özel şirketler üzerindeki 

denetim faaliyetleri devam etmektedir. En çok sorunla karşılaşılan hizmetin elektrik hizmetleri olması denetim görevini 

üstlenmiş kamu kurumlarının özel şirketleri denetleme faaliyetlerinde daha dikkatli davranmaları gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

 

Grafik 13.  Mahallede Yaşanan Sorunların Önem Derecelerine Göre Sıralaması 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 1’te muhtarlara göre kamu hizmetlerinde yaşanan aksama sebeplerinin önem derecelerine göre sıralanışı 

görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılan 57 muhtarın 18’i (%31,58) kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıların en 

önemli sebebinin kamu görevlilerinin umursamazlığı ve ihmali olduğunu ifade etmektedir. 16 muhtar (%28,07)aksamaların 

en önemli sebebi olarak hizmetler için ayrılan kaynakların etkili kullanılamaması olduğunu belirtirken, 8 muhtar da 

(%14,04) devlet imkânlarının kısıtlılığını hizmetlerin aksamanın en önemli sebebi olarak görmektedir. Kamu görevlilerinin 

umursamazlığı ve ihmali ile hizmetler için ayrılan kaynakların etkili kullanılamaması faktörleri birlikte düşünüldüğünde 

muhtarların yaklaşık %60’ı hizmetlerdeki aksamaların en önemli sebepleri olarak bu iki faktörü ön plana çıkarmaktadır.  
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Tablo 1. Kamu Hizmetlerinde Yaşanan Aksama Sebeplerinin Önem Derecesine Göre Sıralanışı 

Kamu Hizmetlerinin Aksama Sebepleri En önemli sebep En önemli 2. 

sebep 
En önemli 3. 

sebep 

Devlet imkânlarının kısıtlılığı   8 1 2 

Kamu görevlilerinin umursamazlığı ve ihmali   18 10 2 

Kamu görevlilerinin sayıca ve kabiliyetçe 

yetersizliği    3 10 20 

Kamu kurumlarındaki rüşvet ve yolsuzluğu  1 

 

3 

Hizmeti talep etmedeki eksiklikler  5 17 16 

Hizmetler için ayrılan kaynakların etkili 

kullanılamaması    16 10 6 

Hizmeti yerine getirmenin zorluğu        4 5 7 

Diğer 2 4 1 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Kamu hizmetlerindeki aksamalara en az etkisi olan faktörler değerlendirildiğinde ise kamu kurumlarındaki rüşvet ve 

yolsuzluk ile kamu görevlilerinin sayıca ve kabiliyetçe yetersizliği faktörleri ön plana çıkmaktadır. Kamu kurumlarındaki 

rüşvet ve yolsuzluğu sadece 1 muhtar (%1,75) hizmet aksamalarının en önemli sebebi olarak görürken, 5 muhtar(%8,77) en 

önemli 3. sebep olarak görmektedir. Kamu görevlilerinin sayıca ve kabiliyetçe yetersizliği faktörünü sadece 3 muhtar 

(%5,26) kamu hizmetlerindeki aksamaların en önemli sebebi olarak görürken, bu faktör 10 muhtar (%17,54) tarafından en 

önemli 2. sebep, 20 muhtar (%35,08) tarafından da en önemli 3. sebep olarak görülmektedir. 

Tablo 2’de kamu hizmetlerindeki aksaklıklar veya sorunlarla karşılaşma sıklığı görülmektedir. Buna göre, Grafik 13 ile 
tutarlı olarak en çok kesintiye uğrayan hizmet elektrik hizmetleridir. 19 muhtar elektrik hizmetlerinin sık sık kesintiye 
uğradığını, 25 muhtar ara sıra kesintiye uğradığını ifade ederken elektrik hizmetlerinin hiç yaşanmadığını ifade eden 

muhtar bulunmamaktadır. Yolların sık sık kazıldığını ifade eden 18, ara sıra kazıldığını ifade eden 21, nadiren kazıldığını 

ifade eden 17 muhtar olmasına rağmen yolların hiç kazılmadığını ifade den muhtar sayısı sadece1’dir. En çok yaşanan 

sorunlardan birisi olan trafik sıkışıklığının, 13 muhtar tarafından sıkı sık yaşandığı,  18 muhtar tarafından ara sıra yaşandığı, 

24 muhtar tarafından nadiren yaşandığı ve sadece 1 muhtar tarafından hiç yaşanmadığı ifade edilmiştir. En az sorunla 
karşılaşılan hizmetler ise,  çöp toplama ve yağmurlarda yaşanan su baskınlarının olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Kamu Hizmetlerinin Kesintiye Uğrama Sıklığı 

Kamu Hizmeti Karşılaşma Sıklığı 

  Sık Sık Ara Sıra Nadiren Hiçbir Zaman 

Su kesintisi                             6 23 27   

Elektrik kesintisi                          19 25 12   

Ulaşım olanaklarının yetersizliği 9 23 22 3 

Yağmurda su baskınları           3 20 28 5 

Yeşil alan ve park yetersizliği  8 21 24 3 

Trafik sıkışıklığı 12 18 24 1 

Sokakların temizlenmemesi    6 12 32 5 

Otopark yetersizliği                   9 20 26 2 

Çöp toplamada yetersizlik 2 8 40 6 

Kaldırım işgalleri                        5 16 29 6 

Gürültü        4 21 27 4 

Yolların sık sık kazılması 18 21 17 1 

Kanalizasyon sorunları             4 22 29 1 

Hava kirliliği                                 10 16 27 4 

Sokak Düğünleri 4 7 40 3 

İletişim ve internet kesintileri 4 5 45 2 

Okul Yetersizliği  4 5 36 11 

Sağlık hizmetleri yetersizliği 10 5 32 7 

Çocuk Parkı yetersizliği 5 5 32 4 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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SONUÇ 

Kamu hizmetlerinin toplumun bütün bireylerine ulaştırılması, hizmetlerde sürekliliğin adaletli ve hakkaniyetli dağılımının 

sağlanması ve sorunların en kısa sürede çöüzlmesi kamu hizmet sunucularının dolayısıyla kamu kurumlarının öncelikli 
amaçları arasındadır. Kamu hizmetlerinde bu kriterlerin sağlanıp sağlanamadığı hizmet sunucularının performans 
değerlendirmeleri, faaliyet raporları ve denetim raporlarıyla anlaşılabileceği gibi kamu hizmetlerinin birinci dereceden 

muhatabı olan ve hizmeti talep eden olarak halkın da bu konudaki görüş ve değerlendirmelerinden anlaşılması mümkündür. 
Özellikle mahalle muhtarlarının kamu hizmetlerinin birinci dereceden sunucusu ve tanığı olarak bu konudaki 
değerlendirmeleri son derece önemli bir referans olma özelliği taşımaktadır. 

Araştırmaya katılan muhtarların beyanlarına göre, muhtarların yaklaşık %58’i kamu hizmet taleplerinin yerine 
getirilmesiyle ilgili hiçbir sorun yaşamamakta, yaklaşık %72’si de kamu hizmet sunucularına rahatlıkla ulaşabilmektedir. 
Muhtarların yaklaşık % 60’ı kamu hizmetlerinin yeterince hızlı yapıldığını ve %69’u gelecekte kamu hizmetlerinin nitelik 

ve nicelik olarak daha iyi sağlanacağını düşünmektedir. Mahalle halkının kamu hizmetlerine katılımını destekleyen 
muhtarların oranı %63'tür. Muhtarlar mahalleli ile iletişim kurarken en çok kullanıldıkları yöntemin %82 gibi yüksek bir 

oranla bireysel yüz yüze görüşme olduğunu, ikinci olarak telefon/SMS/Whatsapp gibi teknolojik iletişim vasıtalarını tercih 

ettiklerini belirtmektedirler. Üçüncü en çok kullanılan yöntem ise, cami ve okul gibi topluma açık yerlerde bilgilendirmeler 
yapmaktır. 

Muhtarlar, mahallenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında en çok belediyelerden yardım aldıklarını, ikinci olarak 
valiliklerden ve üçüncü olarak şahıslardan ve hayırseverlerden yardım aldıklarını ifade etmişlerdir. Kamu hizmetlerini 
yürütürken en çok karşılaşılan sorun bütçe ve kaynak yetersizliği, en çok karşılaşılan ikinci sorun kamu kurumlarıyla ve 
vatandaşlarla yaşanan sorunlar olarak belirtilmiştir. Fiziki mekân yetersizliği ve iş yoğunluğu muhtarların ez az 
karşılaştıkları sorunlardır. Muhtarlar mahallelerinde en çok elektrik hizmetlerinde sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Su kesintisi ve ulaşım olanaklarının yetersizliği de muhtarların çok karşılaştıkları sorunlar arasındadır. Muhtarlar kamu 
hizmetlerinde yaşanan sorunların en önemli sebebinin kamu görevlilerinin umursamazlığı ve ihmali ile hizmetler için 

ayrılan kaynakların etkili kullanılamaması olduğunu, ikinci en önemli sebebin hizmeti talep etmedeki eksiklikler olduğunu 

ifade etektedirler. 
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ÖZET 

Yerel yönetimler, vatandaşa hizmet sunumunda en yakın ve etkili kuruluşlardır. Dünyanın birçok ülkesinde yerel 

yönetimler, hemşehrilerinin (kentdaşların) yönetime, kararlara ve hizmet sunumuna gönüllü katılımlarını arttıracak 

çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarla atıl duran potansiyeli aktif hale getirerek gönüllü katılımı sağlayıp, onları 

sosyal hayata kazandırmakta ve hemşehriler ekonomik katkılar elde etmektedirler. Ülkemizde ise yerel hizmetlere 

gönüllü katılım yasal yönetsel düzenlemelerle ortaya konmasına karşın uygulamada etkin bir şekilde 
gerçekleştirilememektedir. 

Bu çalışmanın konusu; Çanakkale’de belediye hizmetlerini desteklemek ve katkı sağlamak amacıyla, hemşehrilerin 

boş zamanlarını değerlendirmek üzere mesleki bilgi ve deneyimleri kullanılarak, potansiyellerinden yararlanılmasıdır. 

Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmış, veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Bunun yanı sıra 

durum tespiti ve bundan uygulanabilir çıkarsamalar yapmak amacıyla betimsel yöntem kullanılmıştır.  Anket 

verilerinden elde edilen bulgulara gore; Çanakkale Belediyesi’nin, kentsel hizmetlerinin sunumunda hemşehrilerin 

potansiyellerinden yeterince yararlanılamadığı ve atıl durumda kaldığı görülmüştür. Ayrıca, hemşehrilerin de kentsel 

aidiyet duygularının, farkındalık düzeylerinin ve kendini gerçekleştirmelerinin sağlanabileceği yeterli bir çalışma 

ortamı oluşturulamadığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Hizmetleri, Hemşehri, Potansiyel, Gönüllü Katılım. 

 

ABSTRACT 

Municipalities are the closest and the most influential organizations in providing public service to their citizens. In 
many countries of the world municipalities are making efforts to increase their voluntary participation in the 
management, decision making and service delivery of their citizens. Munipalities provide voluntary participation by 
activating citizen potancial status so it facilitiates their citizens adaptation to the social life and read to obtain 
economic resultus. In our country, although voluntary participation in local services is regulated by legal 
administrative regulations, but it cannot be effectively implemented in practice. 

The theme of this study is to get benefit from the potentials of the citizens using their professional knowledge and 
experiencies in order to support and contribute to the municipal services in Çanakkale making use of their leasure 

time. Qualitative and quantitative research methods were used in the study and the data were collected using a 
questionnaire. In addition to this, a descriptive method has also been used in order to determine the case and draw 
applicable implications. The findings of the questionnaire reveal that The Municipality of Çanakkale has not 

benefited from their potential enough in the presentation of urban services and their potentials have remained idle. 
Moreoever, it was observed that the municipalities could not establish an adequate working condition that provides 
feeling of urban belongingness, awareness and self-realnations to their citizens. 

Key Words: Municipality, Municipal Services, Citizen, Potential, Voluntary Participation. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde kent nüfuslarının hızla artması, teknolojideki gelişmeler, hemşehrilerin eğitim, ekonomik seviye ve beklenti 

düzeylerinin yükselmesi; belediye hizmetlerinin sunumunda çeşitlilik ve artışlar meydana getirmiştir. Bunun yanı sıra 

küreselleşmenin etkisi ve “yerellik ilkesi” gereği merkezi yönetimin bazı hizmetleri de belediyelere yüklenmiştir. 

Belediyeler, bir yandan yoğun olarak nicelik ve nitelik yönünden personel sorunları yaşarken bir yandan da mali sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla belediyelerin sorunlarıyla baş edebilmesi Devletin verdiği kaynaklarla mümkün 

görünmemektedir ve belediyelerin atıl durumda görülen değerlendirilebilir kaynaklara yönelmesi artık bir zorunluluk haline 

gelmiştir. 

Devletin gerçekleştirdiği kurumsal ve yasal-yönetsel düzenlemeler uygulamada hayata geçirilememektedir. Bunun nedeni 
hizmet anlayışı mıdır yoksa farkındalık olmaması mıdır? Bunun cevabı her ikisi de biçimindedir. Devlet düzenleme yapar, 
uygulama genellikle kâğıt üzerinde kalır ya da hizmeti sunanlar tarafından tam içselleştirilmediği için bilgi düzeyinde 

bilinir ve yönetsel davranışa dönüştürülemez. Dolayısıyla özellikle belediye hizmetlerinin sunumunda her şeyi devletten 
bekleme yerine yeni kamu yönetimi anlayışıyla yerel gizilgüçler (potansiyel) harekete geçirilmelidir. 

Yereldeki gizilgüçlerden biri de hemşehrilerin mesleki bilgi ve deneyimleridir. Belediye hizmetlerinin sunumunda, 
“Hemşehrilerin gizilgüçlerinden yararlanılmakta mıdır?” sorusu çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 

Araştırmamızın varsayımı;  “belediye hizmetlerinin sunumunda hemşehrilerin gizli güçlerinden yeterince yararlanılmaması 

bir yandan yönetime ve kararlara katılımı azaltırken bir yandan da sosyal izolasyon yaratarak hemşehrilerin kendini 

gerçekleştirme fırsatını azaltır", şeklindedir. 

Çalışmada kullanılan kavramlar “hemşehrilerin gizilgüçleri”, “yönetime ve kararlara katılma”, “sosyal izolasyon” ve 

“kendini gerçekleştirme”'dir. Araştırmanın hipotezi ise; “belediye hizmetlerinin sunumunda hemşehrilerin gizilgüçlerinden 

yararlanma azaldıkça, yönetime ve kararlara katılım da azalırken bir yandan sosyal izolasyon bir yandan da hemşehrilerin 

kendini gerçekleştirmeleri de azalır”, şeklindedir. 

Araştırmada veriler isimsel ve kademeli (Likert) olarak anket tekniğiyle toplanmış, Cronbach’s Alfa güvenilirlik testi 

yapıldıktan sonra veriler SPSS 19 paket programına işlenmiş ve istatistik test olarak non-parametrik analizler yapılmış ve 

araştırmada niteliksel yöntemden durum tespiti yapmada, niceliksel yöntemden de nedensellik arama yapmada 

yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal çerçevesini belediye hizmetlerinin sunumunda hemşehrilerin gizilgüçlerinden 

yararlanılarak onları hem yönetime ve kararlara katılma hem de kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın teorik dayanağı yönetim teorilerinden çağdaş yönetim anlayışı durumsallık yaklaşımına dayalı stratejik 

yönetim oluşturmaktadır. Stratejik yönetim; zamanı ve fırsatları iyi kullanma, gelecek yönelimli olma, değişen çevre 

koşullarına ve değişime ayak uydurabilmedir. Lojistik anlamda da gerekli kaynakların gereken zaman ve yerde bulunması 

ve kullanılmasıdır. 

Yerellik ilkesi; kamu hizmetlerinin halka en yakın idari birimler tarafından yerine getirilmesidir. Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisindeki kendini gerçekleştirmek ilkesi araştırmanın kuramsal inşasını oluşturmaktadır. Araştırmada konuyla ilgili 

bilgiler bir araya getirilerek, anlaşılır biçimde düzenleyerek ve sunarak, bu düzenlemelerden hem bugün hem de gelecek 

için uygulanabilir çıkarsamalar yapmaya dayalı “betimsel yöntem” kullanılmıştır. 

 

2. BELEDİYELERDE ARTAN HİZMET SORUNU VE GÖNÜLLÜLÜK 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye; belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. 

Belediyelerin hizmet ettikleri sınırlar içerisinde kamu yararını gerçekleştirmek adına, tanımda da vurgulandığı gibi yerel 

ortak veya özel nitelikteki ihtiyaçları hemşehrilerine sunmasını “belediye hizmeti” olarak adlandırabiliriz. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan belediye hizmetleri; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 

coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi hizmetlerdir. Bu hizmetleri BUZSEÇ (bayındırlık, ulaşım, zabıta, 

sağlık, eğitim ve çevre) olarak kodlayabiliriz. Belediyeler bu hizmetlerin sunumunda bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Bu sorunların en başında bütçe yetersizlikleri gelmektedir. Belediyeler karşılaştıkları bütçe sorunlarını özel ortaklık yoluyla 

aşmaya çalışmışlar ve buna yönelik bir takım modeller geliştirmişlerdir. Bunlar; emanet, ihale/sözleşme, imtiyaz, yap-işlet-
devret, belediye şirketleri ve yönetimler arası işbirliği modelleridir (Erkul, 2010:49; Usta ve Bilgiç, 2015:251). Bu modeller 
her ne kadar başarıya ulaşmış olsa da ülkemizde yasal mevzuatlara ve artan nüfusa bağlı olarak her geçen gün değişme 

eğilimi gösteren yerel yönetim sınırları bu modellerin yetersiz kalma tehlikesini ortaya çıkarmıştır. 12.11.2012 tarihli 6360 

sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile büyükşehir belediye sınırları genişletilerek köyleri ve ilçe 
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belediyelerini de içine alacak şekilde il mülki sınır olarak genişletilmiş, buna bağlı olarak büyükşehir belediyelerinin 

hizmet yükü bu yasa ile daha da artmıştır.  Bunun dışında son dönemlerde gündeme gelen ve 30 büyükşehir dışındaki 51 

ilin “bütünşehir” olmasını öngören “Bütünşehir Yasa Tasarısı”nın yasalaşıp uygulanması halinde 51 ilde köyler mahalleye 

dönüşecek, belde belediyeleri merkeze bağlanacak ve sonuç olarak yine o belediyenin veya yeni adıyla bütünşehrin hizmet 

yükü artacaktır. Bu bağlamda var olan modellerin yanında hemşehrilerin gönüllü katılımı da belediyelerin etkin ve verimli 

hizmet sunumuna yardımcı olacak bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemşehri kavramı memleketi aynı olan ancak 

aralarında akrabalık bağı bulunmayan kişileri tanımlamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre 

herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir ve hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 

hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Hemşehriler belediye hizmetlerine 

bir bedel karşılığı katılabilecekleri gibi gönüllü olarak da katılabilmektedirler. Gönüllülük, herhangi bir zorunluluk 

olmadığı halde hiçbir karşılık beklenmeden bir işin yapılması veya bir görevin üstlenilmesidir.  Gönüllü katılım ise genel 

ya da yerel hizmetlerde, toplum yaşamını etkilemek amacıyla girişilen bireysel ya da toplumsal hareketler olarak 

tanımlanmaktadır (Kocaoğlu ve Bingöl, 2015:55). Gönüllü katılım, herhangi bir karşılık veya çıkara dayanmamalı, 

gönüllülüğe dayanmalı ve kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleşmelidir (Erdoğan, 2012:78). Bunlar aynı zamanda gönüllü 

katılımın üç temel özelliği olarak geçmektedir. Avrupa Kentsel Şartı’nda katılım hakkı, bir kentli hakkı olarak kabul 

edilmiştir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda ise yerel yönetimlerin, yerel demokrasiye yaklaşımlarından halkın 

katılımı temel kaynaklardan birisi olarak gösterilmiştir. Yerel politik yaşamda etkin bir katılım için; halkın yerel, politik ve 

idari yapılarda belirleyici olmasının gereği olarak gönüllü kuruluşların varlığının tanınması öngörülmüştür (Kocaoğlu ve 

Bingöl, 2015:55). 

 

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE’DE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ 

KATILIMIN KARŞILAŞTIRMASI 

Dünyanın birçok yerinde yerel hizmetleri karşılamak üzere merkezi yönetimler tarafından yerel yönetim birimleri 

oluşturulmakta ve genel olarak bu birimlerin bütçelerinin büyük bir kısmı merkezi yönetimler tarafından karşılanmaktadır 

(Toprak, 1990:130). Merkezi birimler tarafından sağlanan bu bütçeler kimi zaman yerel hizmetlerin sunumunda yetersiz 

kalabilmektedir. Yerel yönetim birimleri kaynakların yetersiz kaldığı durumlarda bir takım çözüm önerileri 

geliştirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de bireysel ya da özel ortaklığı içeren “gönüllü katılım” olmuştur. Yerel özerkliğin 

fazla olduğu, yerel yönetimlerin bütçelerini kendi kaynaklarıyla da sağlayabildikleri gelişmiş ülkelerde bütçe sıkıntısı pek 

yaşanmıyor olsa da 1980’lerde değişen kamu yönetimi yapısıyla birlikte gönüllü katılım desteklenen bir unsur haline 

gelmiştir. Dünyada gönüllü katılım başlangıçta daha çok sivil toplum kuruluşlarına katılım olarak karşımıza çıkmaktaydı 

ancak zaman içinde, yönetim anlayışındaki değişimlerle birlikte yerel birimlerin vatandaş katılımının önünü açtığı ve buna 

yönelik projeler geliştirdiği bir “bilinç” haline dönüşmüştür. Teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler, sanayileşmenin 

beraberinde getirdiği kentleşme ve kentleşmeye bağlı olarak kirlenen çevre insanlarda “kentlilik bilinci”nin oluşmasını 

sağlamış ve yerel hizmetlere katılım bu sayede artmaya başlamıştır. Gönüllü katılımın yaygınlaşmaya başladığı yıllarda 

gönüllü hizmetler; itfaiye, ilk yardım, okul yapımı, sosyal yardımlar ve kütüphanecilik gibi alanlarla sınırlı kalırken 

günümüzde gelişen teknoloji ve artan bilinç ile birlikte çevre koruma ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, 

bilgisayar yazılım programlarının hazırlanması, büyük çaptaki kamu projelerinde danışmanlık gibi alanlara da yayılmıştır 

(Altın, 2010:66).  

Dünyada gönüllü katılımın yoğun olduğu hatta gönüllülüğün bir kültür haline gelmeye başladığı birçok ülke 

bulunmaktadır. Bu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gelmektedir. Amerika’da yaşlı yetişkinlerin % 40-
50’si çeşitli sağlık ve sosyal hizmetlerde gönüllü olarak görev almaktadır (Gottlıeb ve Gillespie, 2008:399). Amerikan 
işgücü içerisinde büyük bir grubu oluşturan gönüllülerin, 1965-1975 döneminde 4.5 milyonu 65 yaş üzeri olmak üzere 

sayısı 22 milyondan 37 milyona çıkmıştır. Buna göre her 30 yaşın üstünde dört kişiden biri haftalık olarak gönüllü hizmet 

sunmaktadır. Bu gönüllülerin %10 u sosyal hizmetlerde çalışmaktadır. Günümüzde ise yetişkin her iki Amerikalıdan birisi 

yani 100 milyondan fazla kişinin gönüllü olarak çalıştığı bilinmektedir (Toprak, 1990:131). Goss’un yaptığı bir araştırmaya 

göre (Goss, 1999:413); 1990’larda yaşlı yetişkinler arasında gönüllülük oranı yirmi yıl öncesine göre iki kat artmıştır. Bu 
gönüllüler özellikle yerel hizmetlerde kendilerini gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerde görev almaktadırlar. Örneğin; ABD 

Georgia Eyaleti, Decatur Belediyesi başta trafik hizmetleri olmak üzere sosyal ve kültürel etkinliklerde özellikle emekli ve 

yaşlı hemşehrilerinden gönüllü olarak yararlanmaktadır. Trafik hizmetleri olarak çoğunlukla okul bölgelerindeki yaya 

geçitlerinde görev yapılmaktadır. Bu gönüllü görevliler öğrencilerin sabah okula geliş saatleri ve akşamüzeri okuldan çıkış 

saatlerinde yaya geçitlerini kullanmaları sırasında trafiği yönetmektedirler. Özel kıyafet ve yetkileri olan bu görevliler 
belirli bir plan ve program dâhilinde bu görevlerini süreğen olarak yerine getirmektedirler. Sosyal ve kültürel etkinliklerde 

belediyenin planlamasına göre gönüllü görevliler ya stantlarda ya da tanıtımlarda görev yapmaktadırlar. Belediyenin 

verdiği tişört ve şapkayı giyip, tanıtım kartlarını taktıktan sonra gönüllüler belediyenin hazırladığı programa göre görev 

yerlerine gitmekte ve görev yapmaktadırlar. Belediyede gönüllülerin, sokaklarının ya da bahçelerinin bakımını ücretsiz 

yapmakta, promosyon hediyeler vermekte ve belediye vergilerinde indirim yapmaktadır (Erkul, 2014). Yine California’da 

kent yönetimi tek başına gerçekleştiremeyeceği bazı hizmetler için belediyelerin gönüllü birimlerinden yardım almaktadır. 

Kâr amacı gözetmeyen gönüllü grubun yardım amacıyla kültür ve sanat merkezinin işlerini yürütmesi sonucunda California 

yılda 72.000 $ tasarruf elde etmiştir (Altın, 2010:67). Bunun dışında Phoenix kentinde uygulanan gönüllü politikalar 

sonucunda yılda 1,5 milyon dolar tasarruf sağlanmıştır. “Bir caddeye sahip çık” sloganını kullanan gönüllü bir hareket 
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kentteki kimi yerlerin bakımının sorumluluğunu almıştır. “Yaşlılar yaşlılara yardım ediyor” sloganı üzerinden yürütülen 

gönüllülük politikalarına güçlü bir vatandaş katılımı olmuştur (Şengül ve Çetinkaya, 2013:3). Virginia Eyaleti’nde bulunan 

Virginia Beach kütüphanesinde 100’den fazla gönüllü çalışarak kente yılda 42.000 $ tasarruf sağlamıştır. New Orleans’ta 

ise kütüphanede canlandırma ve yeniden yapılandırma programlarında 60’dan fazla gönüllü çalışmıştır. Toplamda 3000 

gönüllü kent alanında 85 farklı acentede görev yapmıştır (Altın, 2010:67). ABD’nin gönüllü katılım konusundaki 

başarısını, gönüllülere sağladığı ödül ve teşviklere bağlamak yanlış olmayacaktır. Örneğin; gönüllü hizmetlerde çalışan lise 

ve üniversite öğrencilerine kurs kredisi verilmekte, üniversite mezunu gönüllülerin ikinci bir fakülteye müracaatlarının 

değerlendirilmesinde bu faaliyetler göz önüne alınarak öncelik sağlanabilmektedir (Toprak, 1990:131). Yine yukarıda da 

belirtildiği gibi sokakların bakımı, promosyon hediyeler verme ve vergi indirimlerinin yapılması sadece Decatur 

Belediyesi’nin değil bir çok belediyenin gönüllülüğü teşvik unsuru ve bir bakıma da gönüllüler açısından kendilerini 

gerçekleştirebilmeleri için bir imkandır. Bütün bunlar ABD’de yerel birimlerinin hizmet yükünü azaltırken; bireylerde, 

faydalı olmanın verdiği mutlulukla bir özgüven oluşturabilmektedir. Bütün bu yerel örneklerden anlaşılacağı üzere 

gönüllülüğün ABD’de bir bilinç, davranış ve kültür haline geldiği söylenebilir. 

ABD’de modernleşmeyle artmaya başlayan gönüllülüğün bizdeki tarihi geçmişi Osmanlı Devleti’ne kadar dayanmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde kentsel hizmetler, “çeşitli aktörler tarafından farklı yöntemlerle” yürütülmekteydi. Bugünkü anlamda 

ifade edecek olursak merkez-yerel, kamu-özel ayırımı net olmadan daha çok vakıflar aracılığıyla yerine getirilen 
hizmetlerdi (Al, 2008:2). Vakıflar Osmanlı’da kentsel hizmet sunumunda oldukça önemli kurumlardı ve kentsel hizmet 

sunumunda gönüllülüğün en önemli örneklerinden birisini oluşturmaktaydı. Vakıflar kentsel hizmetlerin önemli bir 

bölümünü “hizmet kampüsleri”nde (külliye) sunmaktaydı. Bu hizmet kampüslerinde, genellikle ibadethane, okul, 

üniversite, kütüphane, hastane, aşhane, han, hamam, kervansaray ve bedesten bir arada bulunmaktaydı. Kampüs yöntemi, 

yani birçok hizmetin bir alanda verilmesi, hizmetlerin finansmanında ve yürütülmesinde etkinliğin sağlanması açısından da 

önemliydi. Vakıflar, daha çok eğitimin ön plana çıktığı “hizmet kampüsleri”nin dışında bugün belediyenin önemli görevleri 

arasında sayılan altyapı hizmetleri ve yine belediyelerin önemli işlevleri arasında sayılan sosyal yardımların sunulması 

açısından da oldukça önemli kurumlardı. Özellikle yol, kaldırım, köprü, kanal, kuyu, çeşme, sığınaklar, konak evleri, 

kervansarayların yapımı ve tamiri, kentin temizliği, sokakların aydınlatılması konularında vakıf yönteminden yaygın bir 

şekilde faydalanıldığı bilinmektedir. Ancak alt yapı hizmetleri sadece vakıflar aracılığı ile değil düzenleyen ve denetleyen 

kurum olarak devlet, esnaf ve halkın da katılımıyla sunulan hizmetlerdi. Örneğin; gücü yeten halk ve esnaf, kendi evinin, 

dükkânının önündeki kaldırımı yaptırır ya da tamir ettirirdi. Özellikle esnaf örgütlenmesi olan Loncalar, mesleki 

dayanışmanın yanı sıra kentteki döküntülerin ve çöplerin toplanması ve taşınmasında rol oynamaktaydı (Al, 2008:6-8). 
Buradan yola çıkarak aslında gönüllü katılımın bizim kültürümüzde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, devlet, birey 

ve gönüllü kuruluşların kentsel hizmet sunumunda birlikte hareket etmesi, bugün yeni bir yönetim yaklaşımı olarak ileri 

sürülen “yönetişim” anlayışının da geçmişteki uygulaması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak zamanla 

geçmişteki bu yönetişimli yapı kamu hizmetlerinin merkezden yürütülmeye başlanması ve ilk modern belediye olan 

İstanbul Şehremaneti (1854)’nin kurulması ile birlikte bozulmaya başlamıştır. Cumhuriyet’in kurulması ve yerel birimlerin 

artması ile birlikte vakıf gibi organizasyonların gereksiz olduğu düşüncesi yerleşmiş; yerel birimler halkın katılımını ve 

yerelleşmeyi sağlayan birimler olarak görülmüş ancak ilk dönemlerinde merkezi yönetimi güçlendiren birimler olmanın 

ötesine geçememişlerdir. Cumhuriyet Dönemi’nde ise gönüllü kuruluşların ortaya çıkması çok partili hayata geçildikten 

sonra, sırasıyla “İlmi Yayma Cemiyeti (1951)”, “Türk Talebeler Birliği (1967)”, “Aydınlar Ocağı (1987)” gibi gönüllü sivil 
toplum kuruluşlarının kurulmasıyla başlamıştır (Zaim, 2007). 1990’dan sonra yönetişim yaklaşımı gönüllülük faaliyetlerini 

arttırmış, özellikle afet yönetimi, çevre koruma, kadın çalışmaları, turizm, yerel hizmetlerin sunulması gibi konularda 

faaliyet gösteren gönüllü sayıları giderek artmıştır (Kocaoğlu ve Bingöl, 2015:74). Buraya kadar ki kısımdan bir çıkarsama 

yapacak olursak Osmanlı Devleti’nde vakıflar aracılığı ile koordineli bir şekilde gönüllü olarak yerine getirilen yerel 

hizmetler Cumhuriyet ile birlikte belediyeler aracılığı yürütülmek istenmiş ancak bütçesi merkeze bağlı olan belediyeler 

bütçe yetersizliği nedeniyle hizmetlerde aksaklık yaşamaya başlamış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir. 

Günümüzde ise aslında bizde geçmişte gerçekleştirilen gönüllü hizmetlerden dünya ülkeleri yararlanmaya başlayıp fayda 

elde etmeye başladıkça bu bizde de alternatif bir hizmet yönetimi olarak karşımıza çıkmış aslında bir yerde bizde bir 

geçmiş deneyimlere dönüş başlamıştır. Günümüz dünyasında giderek önemi artan belediye hizmetlerine gönüllü katılıma 

yönelik ülkemizdeki ilk düzenleme 3 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ile getirilmiştir. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 77. maddesine göre belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 

trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin 

yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla 
gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamalıdır. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi hemşehrilerin gönüllü 

katılım sağlayabilecekleri programlar geliştirilip uygulanması belediyelerin sorumluluğu altındadır. Aynı maddenin 

devamında gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esasların İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirleneceği hükmü yer almış ve bu ibareye dayanılarak 9 Ekim 2005 tarihinde 25961 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Yönetmelik: amaç, 

kapsam, dayanak ve tanımlar;  çalışma alanları, usûl ve esasları; gönüllülerde aranacak özellikler, ortak çalışma ve kimlik 

kartları; çeşitli ve son hükümler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Yönetmeliğin gönüllü tanımında iki tür gönüllü 

bulunmaktadır. Birincisi; bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkân ve zamanını ortaya koyarak çalışma 

alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişilerdir. İkincisi ise 

bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşlarıdır. Yani yönetmelik sadece gerçek ve tüzel 

kişilerin değil aynı zamanda bünyesinde gönüllü barındıran kamu kuruluşlarını da gönüllüler arasında saymaktadır. 
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Yönetmelikte il özel idaresi ve belediyelerin sorumluluğu altında olan gönüllülerin çalışma alanları sıralanmıştır. Buna göre 
il özel idareleri ve belediyeler; 

 Engellilere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, 

sağlık ve sosyal hizmetleri, 

 Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri, 

 Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri 

 Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetleri 

 Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri, 

 Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi hizmetleri, 

 Spor hizmetleri, 

 Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetlerini, yerine getirmek üzere gönüllü 

çalıştırabilirler (Madde 5). 

Yönetmeliğin 10. maddesine göre gönüllülerin katılımı ile yerine getirilen bu hizmetlerden doğan sorumluluk il özel 

idareleri ve belediyelere aittir. Bunların dışında gönüllülere hizmetlerinin karşılığında teşekkür belgesi verilmesi, gönüllüler 

için gönüllü kimlik kartları çıkartılması ve gereken alanlarda gönüllülere ilgili birimlerce (il özel idareleri ve belediyeler) 
eğitimler verilmesi yönetmelikte yer alan diğer hükümlerdendir. Yönetmelikte yer alan bu ibareler ABD’de 

uygulanmaktayken, bizde ise yeni yeni uygulanmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği doğrultusunda belediyeler, 

hemşehrilerinin gönüllü katılımını arttıracak gönüllülük projelerine başlamış, hatta bu belediyeler gönüllü hizmet sunulacak 

alana yönelik gönüllü yönetmelikler veya yönergeler çıkartmışlardır. Örneğin; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hemşehri 

katılımını güçlendirmek ve hizmetlerde etkinliği sağlayabilmek için belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na 

bağlı olarak Kent Gönüllüsü Projesi ve 17’den fazla gönüllüsü bulunan “Gönüllü Roman Projesi”ni geliştirilmiştir 

(Şengül ve Çetinkaya, 2013:6). Bunların dışında kentin görsel açıdan daha güzel görünmesi için başlatılan ve kent 

estetiğine yönelik alınacak kararların altında vatandaşların da imzasının bulunacağı “Kent Estetiği Projesi” ile yangın, 

kurtarma ve afetlerle mücadelede eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, hemşehrilerin katılımlarını sağlamak amacıyla “Gönüllü 

itfaiyecilik Projesi”de geliştirmiştir (www.kocaeli.bel.tr). Mersin Büyükşehir Belediyesi Şubat 2016’da; 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 77 inci maddesine, AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’in 12 maddesine ve 09 Ekim 2005 tarihli İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 

Yönetmeliği’ne dayanarak Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönergesi çıkartmıştır (www.mersin.bel.tr). Daha sonra 

bu yönerge doğrultusunda kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için Gönüllü 

İtfaiyecilik Eğitimi uygulaması başlatmıştır (www.hurriyet.com.tr).  Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler 

Daire Başkanlığı’na bağlı olarak, öksüz, yetim ya da çeşitli problemleri olan ilköğretim ve lise öğrencilerine; yaşları 17 ile 

24 arasında değişen eğitim fakültesi öğrencileri tarafından gönüllü olarak matematik, Türkçe ve fen dersleri verilmektedir. 

Bugüne kadar 721 kişiye eğitim verilmiştir. Bunun dışında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Gönüllü İtfaiyecilik 
Yönetmeliği çıkartılmıştır (Kocaoğlu ve Bingöl, 2015:57). Son olarak Amasra’da; Amasra Belediyesi sınırları içerisinde, 

çevre denetiminin güçlendirilmesi ve zabıta görev alanlarında, kente sahip çıkılması ile olumsuzlukların giderilmesi için, 

halkın arasından belirlenecek “gönüllü çevre denetmenleri”, aktif katılımla bu işlere destek vermeleri amacıyla “Gönüllü 

Zabıta ve Çevre Denetmenliği Yönergesi” çıkartılmıştır (www.amasra.bel.tr). Belediyelerin gönüllü katılımla ilgili 

geliştirdikleri projeleri incelediğimiz zaman en çok itfaiyecilik alanında hizmet verdikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra 

belediyelerin gerçekleştirdiği gönüllülük faaliyetlerinden verim aldıkça başka alanlarda gönüllü projeler geliştirdikleri 

saptanmıştır.  

Türkiye’de, belediye hizmetlerine gönüllü katılım konusunda “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 

Yönetmeliği”nin çıkarıldığı tarihten bu yana bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak birkaç belediyenin faaliyetleriyle 

sınırlı olan bu ilerleme ülkemiz açısından yetersizdir. Bu yetersizliğin giderilmesi açısından bütün belediyelerin bu konuda 

sorumluluk alması gerekmektedir.   

ABD’de sokakların bakımı ve yenileme faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alınması işçi ücretlerinden kar etmeyle birlikte 
kent bütçesine büyük oranlarda katkı sağlarken bizde daha çok sosyal hizmetlere ve çevre korumaya yönelik olan 

faaliyetler ABD’de ki kadar büyük oranlarda kar ettirmemekte ancak fayda sağlamaktadır.  
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4. ÇANAKKALE BELEDİYESİ’NDE GÖNÜLLÜ KATILIMIN İRDELENMESİ 

Bu bölümde önce kısaca Çanakkale kentinden ve Çanakkale Belediyesi’nden bahsedilip, daha sonra Çanakkale 

Belediyesi’nin ne tür gönüllü faaliyetler yaptığı ve belediyenin faaliyetlerine hemşehrilerin katılımı irdelenmiştir. 

4.1. Çanakkale Kenti 

Bilinen tarihi MÖ 3000’lere kadar uzanan, antik çağda Troas bölgesindeki yerleşim yeri Troy ve Parion, tapınım merkezi 

Apollon Sminthenion, bilicilik okulu Assos ve kutsal İda Dağı gibi kültürel ve doğal kalıtlara sahip, tarihsel süreç 

içerisinde Hellespantos, Dardanel ve Çanakkale Boğazı adlarını alan doğal boğazın kıyısında ve içinden deniz akan Abydos 

sonraki adıyla Chanak, kendisini simgeleyen kalesiyle Çanakkale adını aldıktan sonra Çanakkale savaşları ile destanlaşmış, 

Türk milletinin yazgısını değiştirmiş Çanakkale kenti; doğası, denizi, tarih, kültür ve tabiat varlıklarıyla hem turizm, hem 

tarım, hem eğitim kurumlarıyla kültür hem de entelektüel birikimli insanlarıyla “barışın kenti” olmuştur (Erkul, 2016). 

Günümüzde Çanakkale, Türkiye’nin insani gelişmişlik düzeyi yüksek olan 62 ilinden birisidir. İnsani Gelişme Endeksi 

(İGE), kalkınmayı ölçmek üzere her biri alt endeks olarak ölçülen üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; Sağlık, eğitim, 

gelirdir (Özpınar ve Koyuncu, 2016:1). İnsani Gelişmişlik Endeksine göre dört grupta insani gelişmişlik değerleri 

sıralanmıştır. Buna göre; 0,336 - 0,523 arası değer düşük insani gelişmeyi,  0,523 - 0,667 arası değer orta insani gelişmeyi, 

0,667 - 0,789 arası değer yüksek insani gelişmeyi ve 0,789 - 0,943 arası değer ise çok yüksek insani gelişmeyi 

göstermektedir. Türkiye’de düşük insani gelişme ve çok yüksek insani gelişme değerine sahip iller bulunmamaktadır. 

Çanakkale 0,730 ile yüksek insani gelişme değerine sahip bir ildir (Özpınar ve Koyuncu, 2016:3). Ayrıca sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralamasına göre Çanakkale, Türkiye’deki iller arasında 14. sırada yer almaktadır (Sege, 2011:50). Sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan bu kentte özellikle Merkez ilçenin küçük olması, her yerin kolayca ulaşılabilir bir 

mesafede olması, kıyı kesimlerinin hem yazlık hem de kışlık gibi kullanılabilecek düzeyde olması kent merkezini bir 

cazibe noktası haline getirmekte ve nüfusunu gün geçtikçe arttırmaktadır. 2007 yılında 115.775 olan Merkez ilçe nüfusu 

2017 yılına gelindiğinde 175.032’ye yükselmiştir (www.nufusu.com). 

4.2. Çanakkale Belediyesi 

Çanakkale Belediyesi’nin kuruluşu 1912 yılına dayanmaktadır. Belediyenin ilk kuruluşundan 1914 yılına kadar belediye 

başkanlığı yapmış olan kişi Operatör Aziz Bey’dir. Çanakkale Belediyesi’nin örgüt yapısı 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 3. maddesinin “b” bendine göre oluşturulmuş ve kanunun ikinci kısmında bu organların görev ve yetkileri 

sıralanmıştır. Buna göre belediyenin organları: başkan, belediye meclisi ve belediye encümeni olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Bunun dışında başkana bağlı olan dört adet başkan yardımcısı ve başkan yardımcılarına bağlı çalışan on dokuz birim 

bulunmaktadır (www.canakkale.bel.tr).  

Çanakkale Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda, üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel 

düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının 

üstüne çıkmış bir Çanakkale’yi vizyon olarak belirlemiştir. Yine bu plana göre, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde 

kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine 

getirmeyi ise misyonu olarak belirlemiştir.  

2015-2019 Stratejik Planı’nda; 

 Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak, 

 Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak, 

 Sosyal ve ekonomik gelişmeye destek olmak, 

 Kültür ve sanatsal faaliyetlere öncülük etmek stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir. 

Konumuz gereği bizim için önemli olan amaçlardan birisi “kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak”tır. Çünkü bu amaç 

doğrultusunda belirlenen ilk hedef; katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda 
kararların paydaşlarla birlikte alınmasının sağlanmasıdır. Bu hedefle gerçekleştirilmesi veya geliştirilmesi gereken birçok 

faaliyet ve proje bulunmaktadır. Bunlardan birisi de “Kent Gönüllüleri”dir. Buna göre oluşumu daha önceki yıllara dayanan 

kent gönüllülerinin üye sayısının arttırılması performans göstergesi olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda faaliyet raporları 

incelendiğinde 2017 yılına kadar kent gönüllüleri sayısının arttırıldığı ve mevcutta 384 kent gönüllüsü olduğu 2017 yılı 

faaliyet raporunda belirtilmiştir.  

2015-2019 Stratejik Planı’nda belirtilen ve konumuz açısından önem arz eden bir diğer amaç ise kentin “sosyal ve 

ekonomik gelişimine destek olmak”tır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedeflerden birisi “sosyal yardım destek 

programlarını yaygınlaştırarak sürdürmek”tir. Bu hedef daha çok belediyenin gönüllü uygulamalarından yani sosyal 

belediyecilik kapsamında hedeflediği proje ve faaliyetlerden oluşmaktadır. 2018 yılına kadar bu hedefle gerçekleştirilen 

projelerden bazıları şu şekildedir; 

Sosyal Market: Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve 

hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen “Sosyal Market" projesi bir toplumsal dönüşüm projesidir (www.canakkale.bel.tr). 
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Kent içerisinde ihtiyacından fazla, kullanılmış fakat kullanılabilir nitelikte olan veya kullanılmamış ayni yardıma elverişli 

eşyalara sahip kişilerden bu eşyaların toplanması, kullanılabilir hale getirilmesi ve kent içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılması amacını taşımaktadır (www.canakkale.bel.tr). 

Kart 17 (Halk Kart Uygulaması): Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yoksulluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını 

karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere yönelik aylık olarak 

gıda alışverişlerine destek vermek amaçlı uygulanan projedir (www.canakkale.bel.tr). 

Asker Ailesi Yardımı: Askerin hizmete alındığı tarihte başlayan ve terhisini takiben 15. günün sonunda biten bir sosyal 
yardım projesidir. Bu yardım için askerin annesi, babası, eşi ve çocukları başvuruda bulunabilmektedir. Ailenin Çanakkale 

Merkez’de ikamet ediyor olması en temel şartlardan birisidir (www.canakkale.bel.tr).  

Ramazan Ayı Erzak ve Sıcak Yemek Yardımları: Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi kentlinin ihtiyaçlarının 

giderilmesine yönelik gerçekleştirilen sıcak yemek ve erzak yardımlarını kapsamaktadır (www.canakkale.bel.tr). 

Hoş Geldin Bebek Paketi: Yeni doğum yapmış olan (0-6 ay) annelere yönelik gerçekleştirilen bir projedir. “Hoş geldin 

Bebek Paketi”nin içerisinde; bebek şampuanı, bebek pişik kremi, banyo süngeri, banyo havlusu, zıbın takımı (tulum, önlük, 

şapka, çorap, uzun kollu çıtçıtlı body), penye battaniye, bebek bezi, ıslak mendil, termometre, tırnak makası ve granül 

çamaşır deterjanı gibi ürünler bulunmaktadır (www.canakkale.bel.tr). 

Çanakkale Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında sosyal yardım hizmeti sunmakta ve bu hizmetlerin sunumunda 
gönüllülerden yararlanmaktadır. Örneğin; Ramazan Ayı erzak ve sıcak yemek dağıtımı hizmetlerinde kent gönüllüleri 

çalışmıştır. Hoş geldin bebek paketleri kent gönüllüleri tarafından dağıtılmış yine asker ailesi yardımları kent gönüllüleri 
aracılığı ile sağlanmıştır. 

4.3. Çanakkale Belediyesi’nde Gönüllü Katılım  

Gün geçtikçe nüfusu artan Çanakkale’de artan hizmet talepleri nedeniyle yerel hizmetlere gönüllü katılım konusu önemli 

bir hale gelmeye başlamıştır. Gönüllü katılıma ihtiyaç duyulmasının tek nedeni sadece artan nüfus değildir. Türkiye’nin en 

fazla yaşlı ve emekli nüfusuna sahip illerinden birisi olan Çanakkale’de gönüllü katılım sadece yerel hizmetlere katılım 

olarak değil aynı zamanda emekli ve yaşlı bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri ve sosyalleşebilmeleri için bir fırsat 

olarak da görülebilir. Bu doğrultuda Çanakkale Belediyesi hizmet yükünü azaltmak, sosyalleşmeyi sağlamak ve 

dayanışmayı güçlendirmek adına bir takım gönüllü projeler geliştirmiştir. Belediye, ilk kapsamlı gönüllülük çalışmasına 

“Kent Gönüllüleri” adı altında başlamış ve 2009 yılında gönüllülere daha rahat çalışabilmeleri için “Kent Gönüllüleri 

Ofisi”ni tahsis etmiştir (Çanakkale Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017; 87). Kent Gönüllülerinin 2010 yılına gelindiğinde 

üye sayısı 70’e ulaşmıştır (Çanakkale Belediyesi Faaliyet Raporu, 2010: 33). Çanakkale Belediyesi Kent Gönüllüleri 

faaliyete başladıkları ilk zamanlarda Ramazan Ayında kentte bulunan ihtiyaç sahibi kişilerin tespiti ve bu kişilere yapılan 

yardımlarda görev almışlardır (Çanakkale Belediyesi Faaliyet Raporu, 2009; 37). Son yıllarda ise üye sayısı 384’ ulaşan ve 

neredeyse tamamı emekli kadınlardan oluşan Kent Gönüllüleri;  belediye tarafından 65 yaş ve üzeri yaşlı bireyler için 

tahsis edilen Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde, Yaşlılara Evde Hizmet ve Bakım Projesi’nde, taziye yemeği hizmetlerinde, 

Soma Çocuk ve Ailelere Psiko-Sosyal, Kültürel Destek Projesi’nde, hoş geldin bebek paketi, asker paketi ve üniversite 

öğrencilerine yönelik sıcak çorba dağıtımında Çanakkale Belediyesi ile birlikte çalışmalardır (Çanakkale Belediyesi 
Faaliyet Raporu, 2017:87). Kent Gönüllülerinin, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği'nin 

9. maddesine uygun olarak yaka kartları bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale Belediyesi gönüllülere faaliyetleri 

doğrultusunda teşekkür amaçlı geziler düzenlemektedir (www.canakkale.bel.tr). Bunun dışında 2010 yılında “Gönüllü 

Öğretmenlik” uygulamasına başlanmış ancak devam ettirilmemiştir (Çanakkale Belediyesi Faaliyet Raporu, 2010:34). 
Yine 2017 yılında Çanakkale Belediyesi personelleri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına karşılamak amacıyla “Barınak 

Gönüllüleri” ismiyle bir araya gelmişler ve aynı yıl içerisinde faaliyetlerine başlayıp 2018 yılı itibariyle faaliyetlerini 

durdurmuşlardır (www.canakkale.bel.tr).  

Çanakkale Belediyesi’nin bugüne kadar uyguladığı gönüllü projelerin sadece bir tanesinde süreklilik sağladığı 

görülmektedir. Ancak yürütülen tüm gönüllülük faaliyetlerinde sürekliliğin esas olması gerekmektedir. Türkiye’deki diğer 

belediyelerle karşılaştırdığımızda Çanakkale Belediyesi’nin gönüllülük faaliyetlerinin oldukça az olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Çünkü Çanakkale Belediyesi diğer belediyelere göre oldukça avantajlı bir belediyedir. Şöyle ki, 

Çanakkale’nin Merkez ilçesinde yer alan üniversite Çanakkale Belediyesi için bir avantajdır. Çünkü gönüllülük 

çalışmalarında, uygun bir proje olduğu takdirde üniversite öğrencilerinin potansiyelinden kolayca yararlanılabilir. Örneğin; 

Konya Büyükşehir Beldiyesi’nin üniversite öğrencileri ile birlikte yürüttüğü gönüllü eğitim faaliyeti Çanakkale 

Belediyesince daha kolay yürütülebilir. Çünkü Çanakkale Belediyesi ile Eğitim Fakültesi arasında yürüyerek bile sadece on 

beş dakika kadar bir mesafe bulunmaktadır. Dolayısıyla gönüllülerin yol masrafı belediye açısından artı bir maliyet 

oluşturmayacaktır. Haftanın belirli günlerinde Çanakkale Belediyesi binasında yer alan bir ofis ya da eğitim için tahsis 

edilecek bir sınıfta; öksüz, yetim ve maddi durumu yetersiz olan ilköğretim ve lise öğrencilerine dersler verilebilir. Bunun 

dışında yukarıda da belirtildiği gibi, Çanakkale Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı en yüksek olan illerinden birisidir ve bu yaşlı 

nüfus emekliye ayrılıp Çanakkale’ye göç edenlerle birlikte her geçen gün artmaktadır. Çanakkale Belediyesi yaşlı nüfus 

potansiyelinden trafik hizmetleri, park hizmetleri veya bilgi ve deneyimlerini bir sonraki nesillere aktarabilecekleri eğitim 

hizmetleri gibi gönüllülük hizmetlerinde yararlanabilir. Bu aynı zamanda emekliye ayrılıp evde oturan, televizyon izleyen 

veya tüm gününü kahvehanede geçiren yaşlı bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri, kendilerini daha faydalı ve mutlu 
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hissetmeleri için bir fırsat olacaktır. Çanakkale Belediyesi için bu tür örnekler arttırılabilir. Ancak gönüllülük faaliyetlerinin 
arttırılması kadar hemşehrilerinde bu gönüllü faaliyetlere katılmada ne derece istekli olduklarının bilinmesi oldukça 

önemlidir. Hemşehriler gönüllü katılım konusunda isteksiz olsalar dahi çeşitli kanallar aracılığıyla gönüllü katılım 

özendirilmelidir. Hemşehrilik bilincini geliştiren, sosyalleştiren, kamu kurum ve kuruluşlarına güven düzeyini arttıran 

gönüllü katılımın bu ve buna benzer faydaları vatandaşlara eğitimler yolu ile aktarılabilir. Vatandaşların bu faydaları 

gerçekleştirebilmeleri için belediyenin de planlama, örgütleme, personel istihdam etme, yönetme değerlendirme 
aşamalarından oluşan gönüllü yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir (Erdoğan, 2012:82). 

 

5. ÇANAKKALE’ DE GÖNÜLLÜ KATILIM ALAN ARAŞTIRMASI 

Hizmetlere gönüllü katılım, dünyada giderek dikkat çeken konulardan biridir. Hizmetlere gönüllü katılımın sağlanması 

yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere personel, zaman, bilgi aktarımı gibi birçok alanda ekonomik olarak büyük 

katkılar sağlayacak aynı zamanda artan ve çeşitlenen hizmet alanlarında daha etkin ve verimli hizmet sunulmasına katkıda 

bulunacaktır. Hizmetlere gönüllü katılım sadece yönetim birimlerine fayda sağlamakla kalmayıp, hemşehrilerin bireysel 
olarak kendini gerçekleştirmelerine de olanak sağlar. Toplumsal bazda ise kentlilik bilincini, kararlara katılımı arttırarak 

bütünleşmeyi kolaylaştırır.  

Çanakkale’de hizmetlere gönüllü katılımın, gerçekleştirilen literatür taraması ve kurum ziyaretleri ile yerel yönetim ve 

çeşitli STK’lar tarafından sağlandığı görülmüştür. Çalışmanın bu bölümünde;  önce alan araştırması hakkında açıklamalar 

yapılacak sonrasında ise elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılacaktır. 

5.1. Alan Araştırması Hakkında Açıklamalar 

Yereldeki gizil güçlerden biri de hemşehrilerin mesleki bilgi ve deneyimleridir. Belediye hizmetlerinin sunumunda, 

“Hemşehrilerin gizil güçlerinden yararlanılmakta mıdır?” sorusu çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 

Araştırmada veriler isimsel ve kademeli (Likert) olarak anket tekniğiyle toplanmış, Boz ve Palaz’ın (2007:653) geliştirdiği 
soru formundan yararlanılmıştır. 

Veri toplama sürecinde; Çanakkale kent merkezinde yaşayan hemşehrilere 260 adet anket uygulanmış bunlardan 246 tanesi 

değerlendirilmiştir. Gönüllüğün boş zaman değerlendirmede ve edinilen tecrübelerin aktarımında kullanılacak en etkin 
uğraş olabileceği düşüncesiyle çalışma, kentin dinlenme alanlarında yürütülmüş ve 35 yaş üzeri hemşehriler ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin 

tanıtıcı bilgilere, ikinci bölümde araştırmacılar tarafından ileri sürülen fikirlere yönelik katılımcıların düşüncelerine ve 

üçüncü bölümde katılımcıların çözüm önerilerine yer verilmiştir. Form ilk olarak pilot bir uygulama ile sınanmış, çözüm 

önerileri kısmında yer alan bir soru tam anlaşılamaması nedeniyle değiştirilmiş ve bu şekliyle çalışma tamamlanmıştır. 
Araştırmada niteliksel yöntemden durum tespiti yapmada, niceliksel yöntemden de nedensellik arama yapmada 

yararlanılmıştır. 

5.2. Alan Araştırmasından Sağlanan Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan sağlanan bilgilerin değerlendirme aşamasında, katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 19 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  Analiz sürecinde ilk olarak frekans dağılımı incelenmiş ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. 25 
soruya ait elde edilen Cronbach's Alpha değeri (0,698) yeterli görülmüştür. Güvenilirlik testi uygulanan sorular normallik 
dağılımı için “Kolmogrov Smirnov” testi ile test edilmiş değişkenlerin dağılımının normal olmadığı saptanmıştır. 

Değişkenlerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle non-parametrik testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Katılımcılara ilişkin bilgiler şunlardır; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

 

957 
 

 

Tablo 1. Katılımcı Bilgileri 

Kategori Sayı Geçerli 

Yüzde 
Kategori Sayı Geçerli 

Yüzde 

Cinsiyet 

 Kadın 

 Erkek 

 

125 

121 

 

% 50,8 

% 49,2 

Toplumsal Etkinlikte Rol Alma 

 Evet 

 Hayır 

 

78 

168 

 

% 31,7 

% 68,3 

Yaş Aralığı 

 35-40 

 41-45 

 46-50 

 51-55 

 56+ 

 

66 

62 

37 

35 

46 

 

% 26,8 

% 25,2 

% 15,0 

% 14,2 

% 18,7 

STK’ (Sivil Toplum Kuruluşları) 

nda Rol Alma 

 Evet 

 Hayır 

 

 

75 

168 

 

 

% 30,5 

% 68,3 

Meslek 

 Memur 

 İşletme sahibi 

 İşçi 

 Emekli 

 Diğer 

 

77 

11 

54 

66 

28 

 

% 31,3 

% 4,5 

% 22 

% 30,9 

% 11,4 

Eğitim Durumu 

 İlköğretim 

 Lise 

 Yüksekokul 

 Lisans 

 Lisansüstü 

 

47 

49 

41 

84 

25 

 

% 19,1 

% 19,9 

% 16,7 

% 34,1 

% 10,2 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Araştırmaya 125 kadın ve 121 erkek katılımcı katılmıştır.  35-40 yaş arası katılımcılar % 26,8 oranı ile en yoğun gruptur. 

Eğitim durumu sıralandığında lisans eğitim alan katılımcılar % 34,1 oranı ile en fazla katılım sağlamıştır. Araştırmaya 

katılanların % 31,3’ünü memurlar ve % 30,9’unu emekliler oluşturmaktadır.  Araştırma sürecinde eğitim düzeyi yüksek 

olanların araştırmaya katılım istekleri daha fazla olduğu ve verilerin daha sağlıklı toplandığı gözlemlenmiştir.   

Araştırmada katılımcılara ait dikkat çeken noktalardan biri toplumsal etkinliklerde ve STK’larda rol alma oranlarıdır. 
Katılımcıların % 68,3’ü herhangi bir toplumsal etkinlikte ve STK’larda rol almadığını belirtmiştir. Çalışma 

kavramlarımızdan olan “yönetime ve kararlara katılma”, toplumsal etkinlik ve STK’larda rol alma ile ilişkili bir kavramdır. 

Her ne kadar bulguları genellemek doğru olmasa da hemşehrilerin katılım konusunda yeterli olamadığı dikkat çekicidir. 

Araştırmanın ikinci bölümünde, araştırmacıların ileri sürdüğü fikirlere katılımın düzeylerine ait frekans tablosu şu 

şekildedir; 
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Tablo 2. Katılımcı Düşünceleri Frekans Dağılımı 

Katılımcıların düşünceleri Ortalama 

1. Gönüllü davranmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. 

2. Gönüllü olarak insanlara yardım etmek istiyorum. 

3. Kendimden daha az şanslı olan gençler için endişeliyim. 

4. Bizim geleneklerimize göre gönüllü çalışmak önem taşımaktadır. 

5. Bence gönüllülük dini bir görevdir. 

6. Ailem gönüllülük değerlerine sahip olduğu için bende gönüllü davranmaya istekliyim. 

7. Gönüllülüğün ahlaki bir mesele olduğunu düşünüyorum. 

8. Gönüllü olarak başkalarını mutlu etmekten mutluluk duyarım. 

9. Çevremdeki insanlar gönüllülük değerlerine sahip olduğu için bende gönüllü davranmayı isteyebilirim.  

10. Gönüllülük yaparak yeni arkadaşlar edinmek istiyorum. 

11. Gönüllülük yaparak sosyal ilişkilerimi geliştirmek istiyorum. 

12. Gönüllülük yaparak bilgi ve becerilerimi diğer gönüllülerle paylaşmak istiyorum. 

13. Gönüllülük yaparak farklı kişiliklere sahip insanlarla tanışmak istiyorum. 

14. Gönüllülük yaparak çalışmak ve yetişkin profesyoneller ile birlikte olmak istiyorum. 

15. İnsanlara yardım ederken kendimi daha başarılı hissediyorum. 

16. Gönüllülük yaptığım zaman insanlar beni tanır ve bana saygı duyar. 

17. Gönüllülük yaparak toplumdaki yenilikler hakkında bilgi edinebilirim. 

18. Gönüllülük yaparak boş zamanlarımı daha etkili bir şekilde geçirmeyi öğrenebilirim. 

19. Gönüllülük yaparak kendime güvenimi arttırdığımı düşünüyorum. 

20. Gönüllülük kariyerim açısından gelecekte bana yardımcı olabilir. 

21. Gönüllülük yapmak gelecekte işime yarayabilir. 

22. Belediye hizmetlerine gönüllü olarak katılabilirim. 

23. Bilgi ve tecrübelerimi paylaşarak boş zamanlarımı değerlendirebilirim. 

24. Kentsel hizmetlere katılmak hemşehrilik bilincini artırır. 

25. Belediye çalışmalarına katılmak kent yönetiminde yer almamı sağlar. 

4,37 

4,13 

4,27 

3,76 

2,76 

3,47 

3,89 

4,21 

3,22 

3,36 

3,51 

3,85 

3,62 

3,71 

4,06 

3,58 

3,98 

3,86 

3,70 

3,55 

3,46 

3,57 

3,76 

3,91 

3,13 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Frekans tablosu incelendiğinde katılımcıların en fazla “gönüllü davranmanın gerekli olduğunu düşünüyorum” kanısına 

katıldıkları görülmektedir. Ortalaması en düşük olan kanı ise “gönüllülük dini bir görevdir”. Katılımcıların yüksek düzeyde 

katıldığı kanıların daha çok “kendini gerçekleştirme” ile ilgili kanılarda yoğunlaştığı değerlendirilmektedir.  “Gönüllü 

olarak insanlara yardım etmek istiyorum”, “kendimden daha az şanslı olan gençler için endişeliyim”, “gönüllü olarak 

başkalarını mutlu etmekten mutluluk duyarım”, “insanlara yardım ederken kendimi daha başarılı hissederim” gibi kanılar 

yüksek katılım sağlanan kanılar olmuştur. Katılımcıların gönüllü olmaya istekli olduğu ve bunu güdüleyen faktörlerin din, 

çevre ve aileden daha çok kişisel potansiyelini toplum için kullanarak işe yarama, bireysel doyum, “kendini 
gerçekleştirme” olduğu değerlendirilen bir diğer noktadır. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde, araştırmaya katılanlara kent hizmetlerine katılmaya, edinilmiş mesleki ustalık bilgi ve 

tecrübenin genç kuşaklara aktarılmasına, boş zamanı değerlendirmeye, gönüllü çalışma alanlarına ve toplumsal hizmetlere 

gönüllü katılıma yönelik öncelikler hakkında anket soruları yöneltilmiştir. Katılımcılardan verilen önerileri öncelik verdiği 
şıktan başlayarak önem derecesine göre 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırmaları istenmiştir. Puanlamalar sonrasında verilen 

değerler 1. değer 5 puan olacak şekilde 5, 4, 3, 2, 1 puan üzerinden hesaplanarak sorunun puan değerleri hesaplanmış ve bu 

puanlar üzerinden yorumlanmıştır. 
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Araştırma sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir; 

Tablo 3. Kent Hizmetlerine Katılmaya Yönelik Öncelikler 

Kent Hizmetlerine Katılmaya Yönelik Öncelikler 1 2 3 4 5 N SPD 

Kent içi trafik hizmetlerinde görev alınmalıdır 

Su güvenliği hizmetlerinde görev alınmalıdır. 

Park ve bahçe bakımı hizmetlerinde görev alınmalıdır. 

Kültürel hizmetlerde görev alınmalıdır. 

Diğer 

62 

44 

32 

99 

21 

60 

46 

65 

46 

4 

56 

70 

71 

45 

3 

52 

70 

64 

42 

6 

16 

16 

14 

14 

212 

246 

246 

246 

246 

246 

838 

770 

775 

992 

- 

TOPLAM 258 221 245 234 272   

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar, kültürel hizmetlerde ve kent içi trafik hizmetlerinde görev almayı daha öncelikli bulunmuştur. 

Tablo 4. Edinilmiş Mesleki Ustalık Bilgi ve Tecrübenin Genç Kuşaklara Aktarılmasına Yönelik Öncelikler 

Edinilmiş Mesleki Ustalık Bilgi ve Tecrübenin Genç Kuşaklara 

Aktarılmasına Yönelik Öncelikler 1 2 3 4 5 N SDP 

Edinilen mesleki ustalık bilgi ve tecrübesi bir proje kapsamında aktarılabilir. 

Mesleki ustalık bilgi ve deneyimleri yazılmalıdır. 

Bilgi ve tecrübe gönüllülük esasına göre uygulamada paylaşılmalıdır. 

Birikmiş mesleki bilgi ve tecrübe belediye hizmetlerinde değerlendirilmelidir. 

Diğer 

93 

46 

75 

39 

15 

64 

53 

68 

41 

3 

53 

69 

55 

58 

4 

27 

69 

38 

94 

9 

9 

9 

10 

14 

214 

216 

216 

216 

216 

216 

943 

796 

898 

735 

 

TOPLAM 268 229 239 237 256   

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar, mesleki ustalık bilgi ve tecrübeyi bir proje kapsamında değerlendirmeyi, gönüllülük esaslı uygulamada 

paylaşımı ve yazarak aktarmayı öncelikli bulmuştur.  

Tablo 5. Boş Zamanı Değerlendirmeye Yönelik Öncelikler 

Boş Zamanı Değerlendirmeye Yönelik Öncelikler 1 2 3 4 5 N SDP 

Boş zamanlar belediye hizmetlerine gönüllü katılımla değerlendirilmelidir. 

Boş zamanlar STK’larda değerlendirilmelidir. 

Boş zamanlarda kent yönetimine katılınmalıdır. 

Boş zamanlar topluma yönelik faaliyetlerle doldurulmalıdır. 

Diğer 

29 

57 

31 

126 

18 

52 

69 

55 

56 

4 

64 

57 

71 

27 

5 

76 

42 

68 

30 

5 

25 

21 

21 

7 

21 

246 

246 

246 

246 

246 

722 

837 

745 

1002 

 

TOPLAM 261 236 224 221 288   

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar boş zamanı doldurmaya yönelik önceliklerini, topluma yönelik faaliyetlerle ve kent yönetimine katılarak 

değerlendirme olarak sıralamıştır. 
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Tablo 6. Gönüllü Çalışma Alanlarına Yönelik Öncelikler 

Gönüllü Çalışma Alanlarına Yönelik Öncelikler 1 2 3 4 5 N SDP 

Hayvanlara bakım ve hayvanları besleme hizmetlerinde görev alınmalıdır. 

Yaşlı ve çocuklara yönelik faaliyetlerde görev alınmalıdır. 

Yoksul kesime yönelik yardım hizmetlerinde görev alınmalıdır. 

Çevre koruma hizmetlerinde görev alınmalı, daha sağlıklı bir çevre için mücadele edilmelidir. 

Engellilere yönelik faaliyetlerde görev alınmalıdır 

35 

87 

45 

41 

47 

25 

59 

51 

17 

58 

30 

39 

56 

45 

41 

56 

21 

41 

69 

38 

70 

10 

23 

44 

32 

216 

216 

216 

216 

216 

547 

840 

702 

590 

698 

TOPLAM 255 210 211 225 179   

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar, yaşlı, çocuk, engelliler ve yoksul kesime yönelik faaliyetlerde görev alınmasını öncelikli görmüştür. 

Tablo 7. Toplumsal Hizmetlere Gönüllü Katılıma Yönelik Öncelikler 

Toplumsal Hizmetlere Gönüllü Katılıma Yönelik Öncelikler 1 2 3 4 5 N SDP 

Belediyelerde gönüllü hizmet timleri oluşturulmalıdır 

Belediyeler gönüllülere bazı avantajlar sağlamalıdır 

Gönüllülük faaliyetleri teşekkür ve teşvik edici yöntemler kullanılarak cazip hale getirilmelidir 

Belediyelerde gönüllü hizmetleri birimi oluşturulmalıdır 

Diğer 

56 

70 

47 

52 

21 

43 

46 

73 

64 

20 

64 

54 

65 

46 

17 

93 

50 

37 

50 

16 

19 

3 

6 

6 

212 

246 

246 

246 

246 

 

849 

799 

802 

760 

TOPLAM 275 223 228 218 286   

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar, belediyelerde gönüllü hizmet timleri oluşturulmasını, gönüllülüğü teşvik edici yöntemler kullanılmasını ve 

gönüllülere bazı avantajlar sağlanmasını öncelikli görmüştür. 

 

6. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bulgu 1.     Katılımcıların % 50,8’ i kadın, % 49,2’ i erkektir. 

Bulgu 2.     Katılımcıların % 60’ı yüksek öğretimli, % 31,3’ ü memur, % 39’ u emeklidir. 

Bulgu 3.    Katılımcıların % 68,3’ ü herhangi bir toplumsal etkinlikte ve yine aynı oranda katılımcı STK’larda rol almadı-
ğını belirtmiştir. Toplumsal etkinliklerde ve STK’larda rol alma “yönetime ve kararlara katılım”  ile ilişkilidir. 

Her ne kadar genelleme yapmak doğru olmasa da katılımcıların bu konuda ki düzeyleri “katılım” konusunda 

yetersiz kaldığını göstermektedir.   

Bulgu 4.     Frekans analizi sonucunda, katılımcıların gönüllü olmalarının özgecil nedenlerden kaynaklı olabileceği, gönül-
lü katılımın; sosyal çevre geliştirmek ve diğergam özelliklerin yanı sıra kişinin kendisini başarılı hissetmesi, 

mutluluk vermesi gibi doyumsal nedenlerin etkili olduğu görülmüştür. 

Bulgu 5.    “Kendinden daha az şanslı olan gençler için endişeliyim” kanısına; Mann-Whitney-U testine göre anlamlı bir 

fark vardır ve kadın katılımcıların sıra değeri (135,40) ile erkeklerden (111,20) daha yüksektir (p<0,05). Kadın 
katılımcılar gençler için daha fazla endişe duymaktadırlar. Kadın ve erkekler arasında diğer kanılar üzerinde 

bir farklılık saptanmamıştır. 

Bulgu 6.     Yaş aralığına göre katılımcıların gönüllülük düşünceleri Kruskal-Wallis testine göre incelendiğinde; “Kendim-
den daha az şanslı gençler için endişeliyim” kanısına 35-40 yaş aralığında olanların ortalama sıra değeri 

(138,11) ile 56+ yaş aralığındakilerin ortalama sıra değeri (102,62) arasında anlamlı bir fark görülmüştür  
(p=0,01). 

Bulgu 7.     “Gönüllülük yaparak farklı kişiliklere sahip insanlarla tanışmak istiyorum” kanısına 46-50 yaş aralığındakilerin 

ortalama sıra değeri (88,89) ile 56+ yaş aralığındakilerin ortalama sıra değeri (132,40) arasında anlamlı bir fark 

görülmüştür (p=0,01). 
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Bulgu 8.    “Gönüllülük yaparak toplumdaki yenilikler hakkında bilgi edinebilirim” kanısına 51-55 yaş aralığındakilerin 

ortalama sıra değeri (95,29) ile 40-50 yaş aralığındakilerin ortalama sıra değeri (140,49) arasında anlamlı bir 

fark görülmüştür (p= 0,001). 

Bulgu 9.    Gönüllü hizmet katılımında en önemli sınırlayıcının boş zaman olduğu katılımcı görüşleriyle desteklenmiştir. 

Bu da gönüllü hizmet katılımında atıl durumda bulunan emekli potansiyelinin (gizilgüç) değerlendirilmesinin 

önemini arttırmaktadır.  

Bulgu 10.   Gönüllülük tüm yaşam evrelerinde bireyler için tatmin edici bir eylem olduğu yaygın bir kanıdır. Ancak genç 

yetişkinlerin kariyerleri ve gelecekteki hedefleri ile ilgili konulara daha fazla önem verme, yaşlı yetişkinlerin 

ise duygusal olarak anlamlı olan etkinliklere daha fazla önem verme eğiliminde olduğu yapılan araştırmalara 

konu olmuştur (örneğin, Dávila ve Díaz-Morales, 2009). Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yaş 

düzeylerine göre değerlendirildiğinde; genç yetişkinlerin kariyer hedefli kanılara daha yakın olduğu daha yaşlı 

katılımcıların ise gönüllüğü değer olarak gören kanılarda daha yüksek ortalamalara sahip olduğu çalışmada 

desteklenmiştir.  

Bulgu 11.  Eğitim düzeylerine göre katılımcıların gönüllülük düşünceleri Kruskal Wallis testi ile incelendiğinde; “Gönüllü 

davranmanın gerekli olduğunu düşünüyorum” kanısına ilköğretim mezunları ortalama sıra değeri (99,89) ile 
lisansüstü mezunlarının ortalama sıra değeri (144,72) arasında anlamlı bir fark vardır (p=0,031). 

Bulgu 12. “Gönüllü olarak insanlara yardım etmek istiyorum” kanısına ilköğretim mezunlarının ortalama sıra değeri 

(96,21) ile yüksekokul mezunlarının ortalama sıra değeri (144,16) arasında anlamlı bir fark vardır (p=0,006). 

Bulgu13.   “Kendimden daha az şanslı olan gençler için endişeliyim” kanısına ilköğretim mezunlarının ortalama sıra değeri 

(95,69) ile lisans mezunlarının ortalama sıra değeri (138,28) anlamlı bir fark vardır (p=0,007). 

Bulgu 14. Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda yapılan frekans analizi ile elde edilen ortalamalar eğitim 

seviyesi yükseldikçe gönüllü katılıma yönelik kanıların ortalamasının arttığı gözlemlenmiştir. 

Bulgu15.     Çanakkale Belediyesi; “kent gönüllüleri” adı altında “kent gönüllü ofisi” kurmuştur. Ramazanda ihtiyaç sahibi 

kişilere yardım yapmıştır. 

 Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde; yaşlılara orda hizmet ve bakım, taziye yemeği, soma çocuk ve ailelere psiko-
sosyal, kültürel destek projesi, hoş geldin bebek paketi, asker paketi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba, 

sosyal market, geziler, gönüllü öğretmenlik, barınak gönüllüleri gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Çanakkale 

belediyesinin faaliyetleri doğrultusunda hizmetlere gönüllü katılımın daha çok sosyal hizmetlerde kullanıldığı 

ve başarılı sonuçlara ulaştığı ancak diğer faaliyet alanlarında bu potansiyeli kullanmada ve sürekliliği 

sağlamada yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgu16.     Kent hizmetlerine katılmaya yönelik; 

 Katılımcıların görüşleri, kültürel hizmetlerde ve kent içi trafik hizmetlerinde görev alınmalıdır. 

Bulgu17.     Mesleki bilgi ve birikimin genç kuşaklara aktarılmasına yönelik; 

 Bir proje kapsamında, uygulamada paylaşılmalı ve bu birikim yazılmalıdır. 

Bulgu18.     Boş zamanların değerlendirilmesine yönelik; 

 Topluma yönelik faaliyetlerle, kent yönetimine katılımla doldurulmalıdır. 

Bulgu19.     Gönüllü çalışma alanlarına yönelik; 

 Yaşlı, çocuk, engelliler ve yoksul kesime yönelik faaliyetlere yönelik hizmetler desteklenmelidir. 

Bulgu 20.    Toplumsal hizmetlere gönüllü katılıma yönelik; 

 Belediyelerde gönüllü hizmet timleri oluşturulmalı, gönüllülüğü teşvik edici, özendiriciler geliştirilmeli ve 

belediyelerce gönüllülere bazı avantajlar sağlanmalıdır” katılımcılar tarafından belediye hizmetlerine gönüllü 

katılıma yönelik olarak en fazla önerilen görüşler olmuştur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşmenin etkisiyle değişen kamu yönetimi anlayışı bütüncül bakış açısıyla yerel yönetim anlayışını da 

değiştirmiştir. Özellikle “yerellik ilkesi”nin uygulanmasıyla yerinden yönetim kuruluşlarından biri olan belediyelerde de 
yapı-amaç-insan-teknoloji ve çevre (doğal ve toplumsal) boyutlarının yeniden gözden geçirilmesi artık bir zorunluluk halini 

almıştır. 

Türkiye’de günümüzde gerçekleşen bu değişim sonucunda, özellikle belediyelerin yapı ve iş paylaşımları “yeni” bir 

yaklaşımla düzenlenmelidir. Kentin “ana”sı rolünü üstlenmiş belediyeler artık daha aktif olmalı, artan ve çeşitlenen hizmet 

taleplerine verimli, etkili, nitelikli ve kaliteli yönetim yaklaşımıyla karşılık vermelidir. 

“Tıngır elek tıngır saç elim hamur karnım aç” atasözündeki gibi beceriksizlik ve öğrenilmiş çaresizlik özellikli yönetim 

yaklaşımları artık tarihe karışmalıdır.  

Araştırmamızın temel amacı; artık her şeyi “baba” devletten beklemek yerine yerel düzeyde gizilgüçleri (potansiyeli) 

harekete geçirerek “kendi yağıyla kavrulabilmeyi” öğrenmektir. 

Araştırma sonucunda; “belediye hizmetlerinin sunumunda hemşehrilerin gizilgüçlerinden yararlanma azaldıkça bir yandan 

yönetime ve kararlara katılım azalırken, bir yandan sosyal izolasyon, bir yandan da hemşehrilerin kendini 
gerçekleştirmeleri de azalır” hipotezimiz istatistik testlerle doğrulanmıştır. 

Hemşehrilerin yönetime, kararlara ve faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak; hem kurumsal izolasyon hem de 

hemşehrilerin sosyal izolasyonunu kaldırmak; hemşehrilerin de kendilerini gerçekleştirmeleri için önerilerimiz şunlardır; 

 Belediye bünyesinde, hemşehrilerin mesleki gizilgüçlerini belirleyecek, kayıt tutacak, planlayacak, değerlendirecek 

ve projelendirecek bir birim oluşturulmalı; STK’lar ve üniversitelerden yararlanılmalı ve katılımlı olmalıdır. 

 Hemşehrilere, bu birimin yapacağı planlama dahilinde kültürel hizmetler, kentiçi trafik, yaşlı, çocuk ve engellilere 

yönelik faaliyetler ile çevre koruma görevleri verilmeli, hemşehrilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsat ve 

olanak tanınmalıdır. 

 Bu hizmetlerde gönüllü olarak görev alan hemşehrilere özendiriciler geliştirilmelidir. Onlara promosyon ve bazı 

hizmetlerden ücretsiz yararlanma avantajları sağlanmalıdır. 

 “Balık vermek yerine balık yetiştirmeyi ve tutmayı öğretmek” gerekir. 

 Özellikle emekli olmuş ve mesleki bilgi ve becerileri atıl kalmış hemşehrilerin bu deneyimleri eğitim ortamlarında, 

yazılı kaynak niteliğinde genç kuşaklara aktarılmalıdır. 

 Gönüllü hizmetlerin sürekliliği sağlanmalıdır. 

Yerel yönetimlerde araştırma kapacak araştırmacılara yeni konu önerilerimiz şunlardır; 

 Belediyelerin yeni sisteme göre yeniden yapılandırılması, 

 Belediyelerin yeni iş payına göre amaç boyutunun değerlendirilmesi, 

 Norm kadro sistemi bağlamında belediyelerin yeni örgüt yapısı nasıl olmalıdır? 

 Belediyelerin hukuksal sorunları nelerdir ve nasıl çözülebilir? 

 Belediye personelinin (özellikle zabıta ve itfaiye) eğitimi araştırması. 
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ÖZET 

Bu bildirinin amacı; Sancaktepe, Gebze ve Adapazarı belediyeleri örneğinde Türk belediyelerinde vatandaşlar 

ile yerel yönetimlerin hizmet paydaşlarının belediye imajı hakkındaki düşüncelerinin karşılaştırmalı bir 

incelemesini yapmaktır. Bildiride kullanılacak veriler, birinci yazar tarafından çeşitli belediyelerde 

gerçekleştirilen ve belediyelerde stratejik yönelimler ile belediye imajına ilişkin bir alan araştırmasından 

derlenmiştir. 

Bildiri, belediye imajı ile ilgili teorik bir çerçeve ve kısa bir literatür incelemesi ile başlamaktadır. Türk yerel 

yönetimlerinde son 15 yılda meydana gelen değişim ve dönüşümlerin özetlenmesinden sonra, araştırmanın 

metodolojisi kısaca betimlenmektedir. Daha sonra, nüfus ve gelir yönünden Türkiye ortalamasının üzerinde 

bir büyüklüğe sahip üç ilçe belediyesine ilişkin vatandaş ve paydaş imajlarının farklı boyutları ile 

karşılaştırmalı olarak incelendiği alan araştırmasının önemli sonuçları paylaşılmaktadır. Bildiri, bu alan 

araştırmasına dayalı olarak Türk belediyelerinde belediye imajı ile ilgili genel bir değerlendirme ile sona 
ermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Imajı, Türkiye, Paydaşlar Ve Vatandaşlar, Yerel Hizmet Sunumu. 

 

ABSTRACT 

The overall purpose of this paper is to provide a comparative analysis of the opinions of the service 
stakeholders of citizens and local governments in the Turkish municipalities on the municipal image, eg 
Sancaktepe, Gebze and Adapazarı municipalities. The data to be used in the paper were compiled by the first 
author in a variety of municipalities and in a study of municipal image and strategic orientations in 
municipalities. 

The paper begins with a theoretical framework of the municipal image and a brief review of the literature. 
After summarizing the changes and transformations that have taken place in Turkish local authorities over the 
last 15 years, the methodology of the research is briefly described. Then, population and important field of 
research in comparison to the results of the different dimensions of the image related to the three boroughs 
citizens and stakeholders have a size above the average of Turkey in terms of revenues are shared. The paper 
concludes with a general assessment of the municipality's image in Turkish municipalities based on this field 
research. 

Key Words: Municipalities, Municipal Image, Turkey, Stakeholders And Citizens, Local Service Delivery. 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda kamu yönetimi, neredeyse bütün ülkelerde politika, ekonomi, bilim ve teknolojide ortaya çıkan değişim 

rüzgârlarının etkisi ile yeniden gözden geçirilmesi gereken ve değişimin zorunlu olduğu alanların başında gelmektedir. 
1960’lı yıllardan günümüze kadar kamu yönetimini düzenleme çalışmalarının amacı; kamu hizmetlerinin etkin, verimli, 

hızlı ve kamu yararını gözeten bir sistem içerisinde yürütülmesini sağlamaktır. 1980’lerden itibaren ise kamu yönetiminin 
neden hep aynı olduğu yani hizmetlerinin neden pahalı ve kalitesiz olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Bu çerçeveden 

hareketle kamu hizmetlerinde en fazla karşılaşılan ve tartışılan sorunlar da; pahalı fakat kalitesiz, yetersiz nitelikte mal ve 
hizmet üretimi olmuştur. Sorunların giderilmesi için bütçe, kadro, personel, yatırım kısıtlamalarına ve kontrolüne gidilerek 

çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ancak sorun; kamu yönetiminin hizmetlerinin bilgi çağında bürokrasi ile yürütülmeye 
çalışılmasından kaynaklanmaktadır (Akçakaya ve Yücel, 2007:15-16). 

Küreselleşme ile birlikte hem devlet hem de toplumların ekonomik, sosyal, kültürel, yönetsel ve siyasi yapılarında köklü 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu süreç hem klasik devlet anlayışında hem de kamu yönetimi anlayışında değişiklikleri 

de beraberinde getirmiştir. Kamu yönetimindeki bu değişim gerek kamu hizmetlerini gerekse hizmetlerin sunumunu 

etkilemiştir (Göküş, 2010:193). Kamu yönetimi alanında küreselleşme ile ortaya çıkan; katılımcılık, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve vatandaş odaklılık gibi ilkelere sahip olan yönetişim (Henden ve Henden, 2005:48) ile yeni kamu yönetimi 

anlayışı, yeni kamu hizmeti yaklaşımı, e-devlet, özelleştirme gibi yaklaşımlar kamu hizmet anlayışını önemli ölçüde 

etkilemiştir (Göküş, 2010:193). Küreselleşme olgusu ile birlikte bir yandan yerel yönetimlerin etkinlik ve katılımcılık 

açısından ulus devlet içerisinde rollerinin ne olması gerektiği tartışılırken (Tekeli, 2001:129), bir yandan da yerelleşme 

politikalarının etkisi ile kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yetki ve sorumluluk merkezi yönetimle birlikte yerel 

yönetimlerle paylaşılmaya başlanmıştır (Sezer ve Vural, 2010:203-213).  Bütün ülkelerde yerel yönetimler, kamu 
yönetiminin ve toplumun en önemli unsurunu meydana getirmektedirler. Bir ülkedeki yerel yönetimler, demokrasi 

açısından olduğu kadar yerel hizmetlerin verimliliği ve etkinliğinin sağlanmasında da vazgeçilmez makamlardır (Eryılmaz, 

2014:171). Yerel yönetimler demokratik bir yapı içerisinde vatandaşların sorunlarına yönelik çözümler üretmek, 

beklentilerini karşılamak ve vatandaşları memnun etmek üzere kurumsallaşmış kamu idareleridir (Aslan ve Uluocak, 
2012:174). 

Yerel yönetimler halkın mahalli müşterek hizmetlerini karşılayan, halka en yakın kurumlardır. Vatandaşlar pek çok konuda 

yerel yönetimlerin hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Hizmetler olmadan halkın günlük yaşamlarını sürdürmeleri 

neredeyse mümkün değildir. Bu noktada yerel yönetimlerin performansı halkın günlük yaşamını büyük oranda 

etkilemektedir. Dolayısıyla hizmetlerin yerine getirilmesinde halkın memnuniyetinin ölçülmesi, gerek hizmetlerin kalitesi 
ve etkinliğinin artırılması gerekse belediyenin halkın gözündeki imajının saptanması açısından önemli rol oynamaktadır. 

Ekonomik, siyasal ve sosyal olmak üzere pek çok alanda hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında kurumların en 

çok merak ettikleri noktalardan birisi de hedef kitlelerin gözünde nasıl bir imaja sahip olduklarıdır. İster kâr amacı gütsün 

ister gütmesin tüm kurumlar hedef kitleleri tarafından iyi bir imaja sahip olmak ve desteklenmek istemektedirler. Çünkü 

ancak bu sayede hizmet sundukları kişilerle doğru ve uyumlu ilişkiler kurabilmekte, onların sorunlarını, düşüncelerini, 
beklentilerini algılayarak yönetim politikalarını bu eksikliklere göre şekillendirebilmektedirler. Belediyelerin, hedef 
kitleleri olan halk ve yönetim arasındaki ilişkinin en yoğun yaşandığı birimler olması, imajlarına daha fazla önem 

vermelerini gerektirmektedir (Türk ve Akçay, 2010:141-142). Bu sebeple son yıllarda yerel yönetimler, yapı ve 

fonksiyonlarındaki değişim ile birlikte topluma sundukları hizmetlere ve hemşerilerinin bu hizmetler karşısındaki tutumuna 

önem vermektedirler (Daştan ve Delice, 2015:203). Çünkü belediyelerin vatandaşlar tarafından nasıl algılandığı, onların 

gözünde nasıl bir imaja sahip oldukları kurumun başarısında da önemli rol oynamaktadır (Türk ve Akçay, 2010:142). 
Olumlu kurum imajı taklit edilmesi zor bir unsur olduğundan uzun dönemli başarı ve rekabet üstü olabilmek için çok 

önemlidir (Özemir Soysal, 2016). Olumlu imaj, kurumları her türlü zorluklara karşı korumakta, kriz zamanlarında 

sorunların daha kolay bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktadır (Arabacı ve Şanlı, 2011). Kurumun imajı ile kuruma 

bağlılık arasında da güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka deyişle vatandaşlar kurumsal imajı olan kurumlara daha fazla 

bağlılık göstermektedirler (Türk ve Akçay, 2010:142-143). Kurum imajının olumlu olması sadece vatandaşlar açısından 

değil, içsel olarak da çalışan memnuniyetine ve çalışanların kurum aidiyetlerinin artmasına sebep olmaktadır (Özemir 

Soysal, 2016). Bu sebeple imaj ve kurum imajı; başka kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi belediyeler için de önem arz 

etmektedir. 

Modern devletin en önemli görevlerinden biri kamu hizmetlerini kamu yararı düşüncesini gözeterek ve vatandaşların 

beklentileri doğrultusunda sunabilmektir (Sezer ve Vural, 2010:204). Dolayısıyla belediyelerin vatandaşların beklentilerini 

en iyi şekilde tespit ederek bu beklentilere göre hizmet sunması gerekmektedir. Çünkü vatandaşların hizmet beklentileri ile 

belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır (Daştan ve Delice, 2015:203). 
Belediyelerde imajı belirleyen koşullardan biri olan belediyelerde vatandaş memnuniyeti, iki düzey üzerinden 

belirlenmektedir. Bunlar; verilen hizmetlerin yeterliliği ve hizmeti veren kişilerin davranışlarıdır. Dolayısıyla hizmeti veren 

belediye başkanı ve belediye personelinden memnuniyet önemli bir vatandaş memnuniyeti ölçütüdür (Kurgun vd., 

2008:33). Bir başka deyişle buradaki amaç; bu hizmetlerin yerine getirilmesinde halkın talep ve ihtiyaçlarını yerine 

getirmek üzere kurulan belediyelerin bu hizmetlerin sağlanmasında halkın memnuniyetinin ne ölçüde sağlanabildiğinin 

ölçülmesidir (Henden ve Henden, 2005:49). Ancak vatandaş odaklılığı için yapılan uygulamaların birebir vatandaşla temas 

kurularak onların talep ve beklentileri hakkında bilgi toplanarak gerçekleşmesi gerekmektedir (Coşkun, 2003:57). Ayrıca 
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kullanıcı memnuniyetinin tespit edilmesi bakımından belediyelerin süreklilik arz eden ve güncellenebilir durum analizleri 

yapmaları gerekmektedir (Cankuş, 2008:8).  

Öte yandan küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan rekabet ortamında da kurumsal imaj önemli bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Rakiplerden farklılaşmak, güven ve olumlu bir imaj oluşturmak kurumun varlığını devam ettirmesinde 

önemlidir. Bu sebeple yerel yönetimlerin olumlu imaj olşturmaya yönelik çaba sarf etmeleri gerekmektedir (Demirkol, 

2017:1). Tüm bunlardan hareketle çalışmada üç ilçe belediyesine ilişkin vatandaş ve paydaş imajlarının farklı boyutları bu 
ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile belediye çalışanları ve paydaşlar ile anket yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KURUMSAL KİMLİK, İMAJ VE KURUMSAL İMAJ 

İnsanların olduğu gibi kurumların da onları diğer kurum ve kuruluşlardan farklı kılan fazilet, hasletleri ile karakter ve bir 

kimlikleri vardır (Çelik ve Akgemci, 1998:234). Bu özden bakıldığında kimliklerin sadece insanlara mahsus olmadığını, 

toplumsal hayat içinde yer alan örgütler ile kurum ve kuruluşların da kendilerine mahsus kimlikleri olduğu görülmektedir 

(Bakan, 2005:36). Kurumsal kimlik; biribirine benzer çıktılara sahip kurumların kendilerini, müşterilerini, çalışanlarını, 

ortakları ve kamuoyu nezdinde farklı kılmak amacıyla kullandıkları metotların tümüne verilen addır (Özemir Soysal, 2016). 

Pek çok insan tarafından farklı anlamlar yüklenen imaj kavramı ise, günlük hayatta kullanılan kavramlardan biridir (Bakan, 

2004:6). İmaj kelimesi sözlükte “genel görünüş, izlenim, imge” anlamına gelmektedir (TDK, 2018). İmaj sözcüğünün, 

Longman Dictionary of Contemporary English’deki anlamı, “zihinlerdeki resim”dir (Balta Peltekoğlu, 2001:1). Genel bir 
tanımlamayla imaj; herhangi bir kişi, durum, obje ve kurum hakkındaki görüşlerin bütünüdür (Balta Peltekoğlu, 1997:125; 
Balta Peltekoğlu, 2001:125; Okay, 2013:219). İmaj, bir kez elde edildikten sonra her zaman aynı şekilde devam eden bir 

olgu değildir. Her kişinin zihninde yavaş yavaş ve birikerek biçimlenen imgelerin bütünüdür (Güldü, 2014:2-3). Herkesin 
bir imajı vardır, fakat bu imajın olumlu nitelik taşıması için de imajı artırıcı çeşitli faaliyetlerde bulunulması gerekmektedir 
(Okay, 2013:219). İyi bir imaj oluşturmak için (Güldü, 2014:2-3); 

 Mevcut imajın güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmalı, 

 Mevcut durum belirlendikten sonra zayıf yönleri güçlendirmek için alınacak önlemler planlanmalı, 

 Planlanan imaj tanımlanmalı, 

 İmaja ilişkin hedef kitleye yansıtılacak konular oluşturulmalı, 

 İmaj oluşturmak için tüm araçlar kullanılmalı,  

 Uzun soluklu bir çalışma yapılmalıdır. 

Kurumlar açısından imajın önemi, kurumun faaliyetlerinden elde ettiği yararı uzun dönemde daha da artırması ve kurumsal 

amaçları gerçekleştirmek için katalizör görevi görmesidir (Gemlik ve Sığrı; 2007:267). İmaj; kurumlarda vizyon, hedef ve 
misyonun paylaşımını, stratejileri benimsemeyi, kurum içi ve dışı iletişimi kuvvetlendirmeyi, güçlü mali kaynaklara sahip 

olmayı kolaylaştırmaktadır (Marken, 1990:21; Kandampully ve Suhartanto, 2000:347; Andreassen ve Lindestad, 1998:7-
23’ten akt.: Arabacı ve Şanlı, 2011).   

Kurumsal imaj; bir kuruluşun hem kendi içerisinde hem de dış hedef kitlelerin zihinlerinde kendisi hakkındaki izlenimler, 

algılar, bakış açılarına göre değişiklik gösterebilen imaj olarak tanımlanmaktadır (Bakan, 2005:2). Kuruluşun hedef kitle 

üzerinde oluşturduğu izlenimlerin bütünüdür (Balta Peltekoğlu, 2001:128). Kurumsal imaj, kurumun çekiciliğini artırarak 

paydaşların kurum hakkında olumlu duygular beslemesini sağlamaktadır (Arabacı ve Şanlı, 2011).  

Kurumsal imaj ile ulaşılmak istenen sonuçlar (Güldü, 2014:6); 

 Kurumun belirlenen hedeflere ulaşması için işletmeye güç katması, 

 Kurum ile müşteriler arasındaki çakışan ihtiyaçları dengelemesi, 

 Çok kültürlü takım çalışmasını ve farklılıkları değerlendirmektir. 

Kurum imajının birtakım belirgin özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler (Bakan, 2005:37); 

 Kurumsal imaj somut değil, soyut bir olgdur. 

 Kurumsal imaj rasyonel ve duygusal bağlılıkla oluşmaktadır. 

 Kuruma ilişkin algılar hedef kitleyi oluşturan kesimlerin zihninde zaten mevcuttur. 

 Kurumsal imaj sadece hedef kitlenin bir parçası değil aynı zamanda çalışanlar, destekçiler, yatırımcıların tümünde 

mevcut olan bir unsurdur. 
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmada sosyal bilimlerin sıklıkla kullandığı veri toplama araçlarından anket tekniği kullanılmıştır. Ankette belediye 
başkanını, belediye hizmetlerini, belediye personelini değerlendiren sorular yer almaktadır. Ankette yer alan veriler; 
demografik özellikler, cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık gelir durumu ve meslek şeklinde sıralanmaktadır. 

Adapazarı Belediyesi için ilçede yaşayan 383 kişiye anket uygulanmıştır. Sancaktepe Belediyesi için yapılan ankette 

Sancaktepe’de yaşayan 157 kişi ile müdürlüklerden ise 20 kişi ile anket yapılmıştır. Gebze Belediyesi’nde ise 321 vatandaş, 

52 kurumsal paydaş, 64 bireysel paydaşa anket uygulanmıştır. Sancaktepe ve Gebze Belediyeleri için yapılan anketler 1-16 
Eylül 2014 tarihleri arasında, Adapazarı Belediyesi için yapılan anketler 27-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

İmaj; bir kurumun, vizyonunu, misyonunu, uygulamalarını, hizmetlerini, politikalarını uzak ya da yakın çevresine ve 

kitlelere iletmesinde önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda imaj, çalışanlarla, hedef kitleyle, paydaşlarla, rakiplerle ilişki 

kurulmasında kuruma yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda belirtilen imaj kavramının tanımlarına baktığımızda bütün 

tanımlarda ortak unsurun “insan” olduğu görülmektedir. Bu sebeple imajın ölçülebilmesi için insan faktörünün göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir (Gemlik ve Sığrı, 2007:267-268). Bu bağlamda; çalışmada Adapazarı, Gebze ve Sancaktepe 

Belediyelerine ilişkin vatandaş, müdürlükler ve paydaşlar ile anket yapılmış olup, veriler tablolaştırıp grafikleştirilerek 

ortaya çıkan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

4.1. Adapazarı Belediyesi 

4.1.1. Tanımlayıcı Bilgiler ve Bulgular 

Aşağıda Adapazarı Belediyesi’ne ilişkin anket çalışmasında katılan katılımcıların; cinsiyet, medeni durum, yaş, ikamet 

etme süreleri, meslekleri, eğitimleri, gelirlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

 

                  Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyeti (%)        Tablo 2. Katılımcıların Medeni Durumu (%) 

Cinsiyet Kadın Erkek 

% 36 64 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.         Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.  

 

Katılımcıların %64’ü erkek,  %36’sı kadındır. Katılımcıların %70’i evli, %24’ü bekar, %6’sı ise dul veya boşanmıştır. 

 

                Tablo 3. Katılımcıların Yaşları (%)       Tablo 4. Adapazarı’nda Oturma Yılları (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.         Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.  

 

Evli Bekâr Dul/Boşanmış 

70 24 6 

Yaş Oran  

15-18 3 

18-30 22 

31-50 45 

51-70 25 

71 ve üzeri 5 

Yıl Oran  

0-5  3 

6-10 6 

11-20 25 

21-50 48 

50’den fazla 18 
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Adapazarı ilçesinde katılımcıların %48’i 21-50 yıl arasında, %25’i 11-20 yıl arasında, %18’i 50 yıldan fazla, %6’sı 6-10 yıl 

arası, %3’ü 0-5 yıldan beri ilçede yaşamaktadır. Katılımcıların, %45’i 31-50, %25’i 51-70, %22’si 18-30, %5’i 71 ve üzeri, 

%3’ü 15-18 yaş aralığında bulunmaktadır. 

 

              Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Durumu (%)       Tablo 6. Katılımcıların Aylık Toplam Gelirleri (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

           Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Katılımcıların %40’ı lise, % 21’i ilkokul, %20’si ortaokul, %16’sı üniversite, %2’si okuryazardır. %1’i ise okuryazar 

değildir. Katılımcıların %52’si 1.351-4.300 TL, %29’u 951-1.350 TL, %12’si 501-950 TL, %4’ü 4.300 TL ve üzeri, %3’ü 

500 ve altı gelir elde etmektedirler. 

 

Tablo 7. Katılımcıların Meslekleri (%) 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Katılımcıların %22’si esnaf, %21’i ev hanımı, %19’u emekli, %12’si serbest meslek, %10’u öğrenci, %7’si memur, %6’sı 

işçi, %2’si işsiz, %1’i de ortaokul ve altı eğitime sahip işçidir. 

31 mahalleden katıldığı ankette katılımcıların büyük çoğunluğu Şeker (%21), Karaman (%21), Semerciler (%8), 

Cumhuriyet, Korucuk, Mithatpaşa (%5) mahallelerindendir. 

 

 

 

 

 

Eğitim Durumu Oran  

Okuryazar Değil 1 

Okuryazar 2 

İlkokul Mezunu 21 

İlköğretim/Ortaokul 

Mezunu 
20 

Lise Mezunu 40 

Üniversite ve üstü Mezunu 16 

Gelir Düzeyi (TL) Oran  

500 ve altı 3 

501-950 12 

951-1.350 29 

1.351-4.300 52 

4.300 ve üzeri 4 

Meslekler Oran Meslekler Oran 

Eğitimsiz İşçi 

(Ortaokul ve altı) 
1 Serbest Meslek 12 

İşsiz 2 Emekli 19 

Eğitimli İşçi (Lise ve 

üstü) 
6 Ev Hanımı 21 

Memur 7 Esnaf 22 

Öğrenci 10   
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Grafik 1. Katılımcıların Hangi Mahallede Oturdukları (%) 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Grafik 2. Katılımcıların Belediye Ile Ilgili Bir Işleri Olduğunda Adapazarı Belediye Başkanına, Başkan Yardımcılarına ve 
Belediye Çalışanlarına Kolaylıkla Ulaşabilme Durumu (Kişi Sayısı) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcıların verdikleri cevaplardan vatandaşların, belediye başkanı (150 kişi), başkan yardımcısı (120 kişi) ve müdürlere 

(114 kişi) ulaşma konusunda çok fazla ihtiyaç duymadıkları anlaşılmaktadır. “Kolaylıkla ulaşabiliyorum” görüşünde 

olanlar da sayısal olarak fazladır. Dolayısıyla grafikten başkan, başkan yardımcıları ve müdürlerin ulaşılabilir olduğu 

görülmektedir. Ayrıca vatandaşın başkan ve yardımcılarına ulaşma gereği duymamalarından, sorunların onlara ulaşmadan 

kısa sürede çözülebildiği yorumu da yapılabilmektedir. 
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Vatandaş memnuniyetinin sağlanması ile hizmetlerin kalitesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Modern hizmet 

anlayışında belediyelerin vatandaşların hizmetlerini yerine getirebildiği ölçüde başarılı kabul edilebilecekleri ifade 

edilmektedir (Torlak, 1999:11). Vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve bekledikleri kalitede hizmet almaları kurumun 

imajını olumlu yönde etkilemektedir (Zarko, 2017). Aşağıdaki tabloda Adapazarı Belediyesi’nin hizmetlerinin vatandaş 

tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin veriler yer almaktadır. Katılımcıların Adapazarı Belediyesi’nin hizmetlerinden 
memnun olma oranları genel olarak yüksek olsa da belediyenin hizmetlerine ilişkin bilgi akışı, hizmetlerin yer ve zamanı, 

vatandaşın fikirlerine önem verilmesi ve vatandaşın şikâyetlerine hoşgörülü tutumlar sergileme yönünde kararsız 

vatandaşların daha fazla olduğu görülmektedir.  

Tablo 8. Hizmetler Hakkındaki Genel Durum (%) 

Hizmetler Doğru Yanlış Kararsızım 

Hizmetler olması gereken yerde ve zamanında verilmektedir 38 22 40 

Hizmetler kişi, kurum ve bölgeler arasında adaletli bir şekilde 

verilmektedir 
29 28 43 

Hizmetlerin verilmesindeki çalışma saatleri vatandaşlar için 

uygundur 
62 10 28 

Hizmetler ile ilgili bilgiler vatandaşa sürekli olarak ve zamanında 

duyurulmaktadır 
21 43 36 

Vatandaşın itiraz ve şikayetlerine hoşgörülü yaklaşılmakta ve çözüm 

üretilmektedir 
33 22 45 

Vatandaşın duygu düşünce ve fikirlerine önem verilmektedir 36 25 39 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Hizmetlerin olması gereken yerde ve zamanında yapılmasında %40 gibi yüksek oranda kararsız kesim mevcuttur. %38’i 

hizmetleri yer ve zaman bakımından doğru bulurken, %22’si tam tersi görüştedir. Hizmetlerin kişi, kurum ve bölgeler 

arasında da çoğunluk belediyenin adaletli olduğu konusunda kararsızdır (%43). Adaletli olduğunu düşünenler ile 

düşünmeyenlerin oranı ise hemen hemen aynıdır. Hizmetlerin dağıtımını adaletli bulanlar; %29 iken, bulmayanlar %28’dir. 
Katılımcıların %62’si belediye hizmetlerinin verilmesindeki saatlerin kendileri için uygun olduğunu düşünürken %10’u 

uygun olmadığını ifade etmektedir. %28’i ise kararsızdır. Katılımcıların %43’ü hizmetlere ilişkin bilgilendirmeler 

konusunda memnun değildir. %36’sı ise kararsızdır. Sadece %21’i belediyenin hizmetleri ile ilgili sürekli ve zamanında 

bilgi aldığını belirtmektedir. Vatandaşların %45’i belediyenin itiraz ve şikâyetlerine hoşgörülü davrandığı ve çözüm 

üretmesi konusunda kararsızdır. %22’si ise itiraz ve şikâyetler konusunda belediyenin hoşgörülü olmadığı, %33’ü ise tam 
tersi görüşe sahiptir. Katılımcıların %39’u belediyenin duygu ve fikirlerine önem verdiği konusunda kararsızdır. %36’sı 

belediyelerin vatandaşların duygu ve fikirlerine önem verdiğini düşünürken %25’i fikirlerine önem verilmediğini 

düşünmektedir. Katılımcılar, hizmetlerin dağılımındaki yer, zaman ve bildirim konuları ile görüşlerine önem verilmesi 

konusunda genel anlamda kararsız bir tutum sergilemektedir.  

Tablo 9. Adapazarı Belediyesi’nin Yaptığı Çalışmaların Duyulma Oranı (%) 

Hiçbir çalışmasını 

duymuyorum 
Çalışmaların çok azını 

duyuyorum 
Çalışmaların bazılarını 

duyuyorum 
Çalışmaların çoğunu 

duyuyorum 

8 25 44 23 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Kuruluş hakkında bir bilginin istenerek ya da istenmeden kamuya ulaşması imajı etkilemektedir (Balta Peltekoğlu, 

1997:126). İmajın oluşmasını sağlayan etkenlerden biri olan bilgilendirme düzeyi; çeşitli iletişim kanalları ve süreçleri 

aracılığıyla sağlanan bilgi ve verilerden oluşmaktadır. Sosyal ve kültürel çevre, görsel ya da işitsel yayın organları, reklam 

ve tanıtım hizmetleri, tavsiyeler vasıtasıyla sağlanan veriler bireyin zihninde çeşitli aşamalardan geçirilerek algıyı 

oluşturmakta ve bu algı kişiyi bir tutum ve davranışa yönlendirmektedir (Gemlik ve Sığrı, 2007:268; Semerci, 2016:20-21). 
Fakat Adapazarı Belediyesi’nin yaptığı hizmet ve faaliyetlerin duyulma oranına baktığımızda bireyde bu algıyı oluşturacak 
bilgilendirme düzeyinin eksik olduğu görülmektedir. Bu da vatandaşın eksik bilgi ve veriye sahip olduğundan belediyeye 

karşı herhangi bir imaj oluşturmasını engellemektedir. Bu durum çoğu zaman olumsuz imaja sahip olma davranışına da 

dönüşebilmektedir.  
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İmajın oluşturulmasında ve yerleştirilmesinde mesajın hedef kitlelere iletilmesi için uygun araçların tespit edilmesi önemli 
bir adımdır (Balta Peltekoğlu, 1997:133). Katılımcılar belediye hizmetlerini daha çok gazete (%31), bilboard ve otobüs 

duraklarındaki ilanlardan (%22) ve belediyenin resmi sitesinden (%14) takip etmek istemektedir. 

 

Grafik 3. Belediye Hizmetlerini Hangi Araçlarla Takip Etmek Istersiniz? (%) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

XV. ve XVI. yüzyıllarda Augsburg’da Fugger ailesinin gösterdiği çabalar, imaj oluşturma ve koruma kapsamında ele 

alınmalıdır. Fugger ailesi, uluslararası bir haberleşme hizmetinin var edilmesi (Fugger mektupları), kendi kurum 
işaretlerinin oluşturulması, kendi gazetelerinin yayınlanması, sosyal faaliyetlerde bulunmaları (örneğin fakirlere yardım 

etmeleri) ile planlı bir biçimde bir imaj oluşturma çabası içerisine girmişlerdir (Regenthal, 1992’den akt. Okay, 2013:219). 
Fugger’ın gazetesini günümüzde kurumların internet sayfası şeklinde düşündüğümüzde kurumsal sitelerin ve kurumların 

sosyal faaliyetlerde bulunmalarının olumlu imaj oluşturmada önemli etkileri bulunmaktadır. Semerci (2016:35)’e göre “en 

düşük ortalamaya sahip olan imaj faktörü sosyal sorumluluk faktörüdür”. Adapazarı Belediyesi’nin vatandaş tarafından ilk 

akla gelen hizmetlerine baktığımızda alt yapı çalışmaları ile yol, park-bahçe, temizlik çalışmalarının ilk sıralarda yer aldığı 

görülmektedir. Belediyelerin imajını olumlu etkileyen yaşlılara hizmet (%1), eğitim araştırma hastanesi ve hastaneler (%1), 

spor tesisleri (%1), sosyal market (%2), halk sağlığı (%3), cenaze hizmetleri (%3), sosyal faaliyetler (%4), ramazan 
etkinlikleri (%1) gibi sosyal faaliyetlerin oranının düşük olduğu görülmektedir. Oysa farklılık yaratmanın zorunlu olduğu 

günümüzde kurumların sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları önemli bir farklılaşma kazanımı olmaktadır (Güzelcik, 

1999:220). 
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Grafik 4. Adapazarı Belediyesi’nin İlk Akla Gelen İcraatları (%) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar; belediye çalışanlarının kendilerine karşı güler yüzlü ve ilgili (%30), hızlı hizmet verdikleri (%27), yaptıkları 

işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını (%25) belirtirken, eşit hizmet sağlama konusuna %20’si katılırken 

%19’u kesinlikle katılmamaktadır, %20’si kısmen katılmaktadır. 

Tablo 10. Personel Hakkındaki Genel Durum (%) 

Personel Fikri 
Yok Katılıyor Kısmen 

Katılıyor 
Tamamen 
Katılıyor Katılmıyor Kesinlikle 

Katılmıyor 

Herkese eşit hizmet veriliyor 22 20 20 7 12 19 

Hızlı, süratli hizmet veriliyor 12 27 21 7 17 16 

Çalışanlar iş alanlarında yeterince bilgi 

ve beceri sahibi 
11 25 24 8 21 11 

Çalışanlar vatandaşlara karşı güler 

yüzlü ve ilgililer 
11 30 22 13 15 9 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcılar, Adapazarı Belediye başkanınını 2004-2014 ve 2014 yılından sonraki çalışmalarında oldukça başarılı 

bulmaktadır. 
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Grafik 5. Süleyman Dişli’nin Başkan Seçildiği 2004 Yılından Bugüne Yapmış Olduğu Çalışmalarda Başarılı Olma 

Durumu (10 Üzerinden; “1 Hiç Başarılı Değil, 10 Çok Başarılı”) (Kişi Sayısı) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Grafik 6. Süleyman Dişli’nin 30 Mart 2014’deki Son Yerel Seçimlerden Bugüne Yapmış Olduğu Çalışmalarda Başarılı 

Olma Durumu (10 Üzerinden; “1 Hiç Başarılı Değil, 10 Çok Başarılı) (Kişi Sayısı) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Grafik 7. Süleyman Dişli’nin En Beğendiğiniz Yönü Nedir? (Kişi Sayısı Ve %)1 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Grafik 8. Süleyman Dişli’nin Hiç Beğenmediğiniz Yönü Nedir? (Kişi Sayısı Ve %)2 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

                                                 
1    Bu soruya 383 katılımcıdan 341’i cevap vermiştir. 
2    Bu soruya 383 katılımcıdan 240’ı cevap vermiştir. 
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Adapazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Dişli’nin çalışkan, bilgili ve tecrübeli, samimi, dürüst, sempatik, cesur ve kararlı, 

halkla iç içe halktan biri olduğu düşünmektedirler. Katılımcıların %67’si başkanın beğenmediği yönünün olmadığını 

belirtmiştir. Adapazarı Belediye’sinin vatandaşlar gözüyle hizmetleri değerlendirildiğinde cevaplar arasında genel olarak 

“kısmen katılıyorum” ifadesi kullanılmıştır. Ancak, belediye başkanının da hem kişilik özellikleri hem de beğenilen 

yönelerine bakıldığında yüksek oranda olumlu yönler çıkmıştır. Katılımcıların Adaparı’nda yaşamaktan yüksek oranda 

mutlu oldukları görülmektedir. Dolayısıyla vatandaşların genel algı üzerinde en yüksek etki alanına sahip olan faktör 

başkanın imaj değeridir. 

 

Tablo 11. Katılımcıların Süleyman Dişli’nin Kişilik Özellikleri Hakkındaki Görüşleri (%) 

 Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

Sıcakkanlı ve güleryüzlü 

biridir 
10 19 18 33 20 

Halkla iç içe ve halktan 

biridir 
6 17 29 35 13 

Becerikli/iş bitirici biridir 4 15 37 32 12 

İlçe meseleleri hakkında 

duyarlı biridir 
3 15 28 41 13 

İletişim becerileri güçlü 

biridir 
2 10 29 35 24 

Çalışkan/gayretli biridir 3 9 20 44 24 

Samimi/dürüst biridir 4 8 27 37 24 

Cesur ve kararlı biridir 4 13 23 34 26 

Bilgili ve tecrübeli biridir 3 8 23 30 36 

Sempatik biridir 6 12 21 31 30 

Adil ve şeffaf biridir 7 21 28 23 21 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Belediyenin hizmetlerinden katılımcıların %41’i memnundur. %40 gibi büyük bir kesimi ise kısmen memnundur. %6’sı 

çok memnun ve memnun değilken, %7’si hiç memnun değildir. 

 

Tablo 12. Adapazarı Belediyesi’nin Hizmetlerinden Genel Memnuniyet (%) 

Memnunum Kısmen Memnunum Çok Memnunum Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim 

41 40 6 6 7 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Grafik 9. Katılımcıların Adapazarı Ilçesinde Yaşamaktan Mutluluk Durumları (Kişi Sayısı) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Adapazarı Belediyesi’nde yaşayan katılımcıların ilçede yaşamaktan memnun oldukları görülmektedir. 

4.2. Sancaktepe Belediyesi 

4.2.1. Tanımlayıcı Bilgiler  

Aşağıda Sancaktepe Belediyesi’ne ilişkin anket çalışmasında katılan katılımcıların; hangi mahallede yaşadıkları, cinsiyet, 

yaş, ikamet etme süreleri, meslekleri, eğitimlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

 

Tablo 13. Katılımcıların Hangi Mahallede İkamet Ettikleri (Kişi Sayısı Ve %) 

S.No Mahalle Adı 
Kişi 

Sayısı Oran S.No Mahalle Adı 
Kişi 

Sayısı Oran 

1 
Abdurrahmangazi 

Mahallesi 
21 13.38 11 Atatürk Mahallesi 8 5.10 

2 Eyüp Sultan Mahallesi 14 8.92 12 Hilal Mahallesi 3 1.91 

3 Kemal Türkler Mahallesi 12 7.64 13 Merve Mahallesi 6 3.82 

4 Osmangazi Mahallesi 14 8.92 14 Safa Mahallesi 5 3.18 

5 Veysel Karani Mahallesi 1 0.64 15 
Yunus Emre 

Mahallesi 
4 2.55 

6 Akpınar Mahallesi 6 3.82 16 Emek Mahallesi 9 5.73 

7 Fatih Mahallesi 4 2.55 17 İnönü Mahallesi 10 6.37 

8 Meclis Mahallesi 2 1.27 18 Mevlana Mahallesi 11 7.01 

9 Paşaköy Mahallesi 0 0 19 Sarıgazi Mahallesi 10 6.36 

10 Yenidoğan Mahallesi 11 7.01 20 Diğer 6 3.82 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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                    Tablo 14. Katılımcıların Cinsiyeti (%)   Tablo 15. Katılımcıların Yaşları (Kişi Sayısı ve %) 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

                                                                                      Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

   Tablo 16. Katılımcıların Eğitim Durumu (Kişi Sayısı Ve %)   Tablo 17. Katılımcıların Meslekleri (Kişi Sayısı Ve %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

                Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

4.2.2. Vatandaş Bazında Değerlendirme 

Vatandaşlar Sancaktepe Belediyesi’nin hizmetlerini %15,92 oranında çok iyi bulmaktadırlar. 

 

Grafik 10. Genel Olarak Sancaktepe Belediyesi'nin Yürüttüğü Hizmetlere 10 (On) Üzerinden Kaç Puan Verirsiniz? (%) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Yaş Kişi Sayısı Oran 

18-25 48 30.57 

26-35 68 43.31 

36-50 39 24.84 

51-65 2 1.28 

66 ve 
üzeri 

0 0 

Cinsiyet Kadın Erkek 

% 19.75 80.25 

Eğitim Durumu 
Kişi 

Sayısı 
Oran 

Okuryazar 0 0 

İlköğretim 14 8.92 

Lise/Meslek Lisesi 49 31.21 

Üniversite 78 49.68 

Yüksek 

Lisans/Doktora 
16 10.19 

Meslekler Kişi Sayısı Oran  

Esnaf-Tüccar 6 3.82 

İşçi 36 22.93 

Öğrenci 21 13.38 

Serbest Meslek 13 8.28 

Memur 26 16.56 

Emekli 2 1.27 

Ev Hanımı 9 5.73 

Diğer 44 28.03 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

979 
 

 

Tablo 18. Sancaktepe Belediyesi'nden Hizmet Alırken Eşitlik Ve Tarafsızlık Ilkelerine Ne Derece Dikkate Alındığını 

Düşünüyorsunuz? (%)
3 

Tamamen Oldukça Orta Düzeyde Az Hemen Hemen Hiç 

19.86 25.35 25.34 15.75 13.70 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Vatandaşlar belediyeden hizmet alırken çalışanların tarafsız ve eşit olduğunu belirtmektedirler. %13.75’i ise çalışanların 

hizmet alırken eşit kendilerine eşit davranmadıklarını ifade etmektedirler. 

 

Tablo 19. Sancaktepe Belediyesi' nden Hizmet Alırken Ilgili Personelin Size Karşı Olan Genel Hal Ve Tavırlarından 

Memnun Kaldınız Mı? (%)
4 

Çok Memnun 

Kaldım 
Memnun 
Kaldım 

Kısmen Memnın 

Kaldım 
Memnun 

Kalmadım 
Hiç Memnun 

Kalmadım 

16.08 33.57 26.57 14.69 9.09 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Katılımcılar Sancaktepe Belediyesi’nden hizmet alırken personelin tutum ve davranışlarından %16.08 oranında çok 

memnun %33.57 oranında memnun, %26.57 oranında kısmen memnundur. %9.09’u hiç memnun kalmazken %14.69’u 

memnun değildir. 

 

Tablo 20. Sancaktepe Belediyesi'nde Gerektiğinde Ilgili Yöneticilere Kolay Ulaşabiliyor Musunuz? (%)
5 

Çok Kolay Yeterli Düzeyde Orta Düzeyde Kolay Ulaşamıyorum Hiç Ulaşamıyorum 

11.49 25.00 33.11 18.92 11.48 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Katılımcıların %11.49’u belediye yöneticilerine çok kolay ulaştıklarını belirtirken %25’i yeterli düzeyde, %33.11’i de orta 

düzeyde ulaşabildiklerini belirtmektedirler. %11.48’i ise hiç ulaşamadıklarını ifade etmektedirler. Vatandaşların belediyeye 

kolay bir şekilde ulaştıkları görülmektedir. 

Grafik 11. Sancaktepe Belediyesi'ne Yapmış Olduğunuz Başvurunuza Genel Olarak Zamanında Cevap Alabildinizmi?(%)6 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

                                                 
3    Bu soruya 157 katılımcıdan 146’sı cevap vermiştir. 
4    Bu soruya 157 katılımcıdan 143’ü cevap vermiştir. 
5    Bu soruya 157 katılımcıdan 148’i cevap vermiştir. 
6    Bu soruya 157 katılımcıdan 144’ü cevap vermiştir. 
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Katılımcıların 95’i (%65.97) başvurularına genel olarak zamanında cevap aldıklarını belirtirken, 49’u (%34.03) cevap 

alamadıklarını ifade etmektedirler. 

Tablo 21. Sancaktepe Belediyesi'nden Hizmet Alırken Bekleme Süreniz Makul Ölçülerde Mi? (%)
7 

Çok Makul Oldukça Makul Makul Makul Değil Hiç Makul Değil 

17.33 14.67 46.67 13.33 8 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Vatandaşların belediyeden hizmet alırken bekleme süreleri %46.67 oranında makul düzeyde görülmektedir. %8’i ise 

sürenin makul olmadığı görüşünü savunmaktadır. 

4.2.3. Müdürlükler Bazında Değerlendirme 

Çalışanlar, hedef kitlelere kurumun kültürünü yansıtmakta ve dış çevreye karşı imajının olumlu algılanmasında etkili 

olmaktadırlar. Bu sebeple kurum içi iletişim, kurumun misyonunun çalışanlar üzerindeki etkisi önem arz etmektedir. 

Çalışanların kurumu benimsemesi de hedef kitlenin algısını olumlu yönde etkileyebilmektedir. İyi bir kurum imajı için 

yöneticilerin ve çalışanların talep ve beklentilerinin karşılanması gerekmektedir (Zarko, 2017). Bu sebeple belediye 
çalışanlarının da görüşlerinin değerlendirilmesi belediyelerin imajı için gereklidir. 20 kişiden oluşan katılımcılar ile anket 

yapılmış olup, elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 22. Müdürlüğünüze Bağlı Personelin Eğitimi Sizce Yeterli Mi? (Kişi Sayısı) 

Evet Hayır 

12 8 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Personel belediye çalışanlarının eğitimini yeterli düzeyde görmektedir. “Personelinizin özellikle hangi konularda eğitime 

ihtiyacı vardır?” sorusunu sorduğumuzda müdürlük personeli en çok “halkla ilişkiler eğitimi” konusunda eğitime ihtiyaçları 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Tablo 23. Sizce Sancaktepe Belediyesi'nin Organizasyon Şeması, Belediyenin Görevlerinin Yerine Getirilmesi Açısından 
Yeterli Midir? (Kişi Sayısı) 

Çok İyi Yeterli Kısmen Yeterli 

3 16 1 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Personel organizasyon şemalarının yeterli olduğu görüşündedirler. Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için 

kurumsal yapıda neler yapılması gerektiği konusunda ise personelce mevcut yapının korunması istenmekle birlikte ehil 

yöneticilerin göreve getirilmesi ağır basmaktadır. 

Tablo 24. Yürürlükte Olan Görev Tanımları Çalışmalarınızı Ne Oranda Kapsamaktadır? (Kişi Sayısı) 

Tamamen Kısmen 

19 1 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumlar paydaşlarının beklentilerini karşıladıklarında ve iyi iletişim kurduklarında pozitif bir imaja sahip olmaktadırlar. 

Kurumların yoğun rekabet ortamında farklılık oluşturarak rakiplerinin önüne geçmeleri ve istedikleri şekilde imaj 

oluşturabilmek için iletişim çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve kurumun tüm birimlerini kapsayan stratejik planlar 

oluşturmaları gerekmektedir (Ilıcak Aydınalp vd., 2014:7). Belediyelerin yapmış oldukları faaliyet planlarında hizmete 
ilişkin kullanılacak kaynaklardan, bütçeye, stratejik planda yürütülen faaliyetlerden performansa ve kurum/kuruluşların 

faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu planlara uymak hizmetlerin yürütülmesi ve dolayısıyla belediyeye karşı 

olan imajın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet planlarının varlığını ve 

                                                 
7    Bu soruya 157 katılımcıdan 146’sı cevap vermiştir. 
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uygulandığını değerlendirdiğimizde müdürlüklerin %20’sinde hiç olmadığını %75 gibi büyük bir çoğunluğunda planların 

var olduğu ancak kısmen uygulandığı görülmektedir. Sürekli olarak uygulanan müdürlükler ise %5’i geçmemektedir.  

Tablo 25. Müdürlük Bazında Haftalık / Aylık / Yıllık Uygulama Veya Faaliyet Planınız Var Mı? (%) 

Var ve Uygulanıyor Var ve Kısmen Uygulanıyor Yok 

5 75 20 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Personel belediyenin resmi internet sayfasından ayrı olarak birimlerine ait bir web sayfasının işlerini kolaylaştıracağını 

düşünmemektedir. 

Tablo 26.  Müdürlüğünüze Ait Web Sitenizin Olması İşinizi Kolaylaştırır Mı? (Kişi Sayısı) 

Evet Hayır Kısmen Web sitesi var 

8 10 1 1 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Grafik 12. Genel Olarak Sancaktepe Belediyesi'nin Başarısını Değerlendirir Misiniz? (%) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Personelin %55’i belediyenin hizmetlerini çok başarılı bulmaktadır.  

4.2.4. Paydaşlar Bazında Değerlendirme 

51 paydaş ile yapılan ankette; paydaşlara belediye hakkındaki bilgi düzeyleri sorulmuş, paydaşların %28,66’sı bilgi 
düzeylerinin orta seviyede olduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo 27. Paydaşların Belediye’nin Yürütmekte Olduğu Hizmetler ve Projeler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (%) 

Bilgim Yok Yetersiz Orta Düzeyde Yeteri Kadar Üst Düzeyde 

1.91 17.20 28.66 28.66 23.57 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

110 kişiye belediyeden bilgi edinme yolları sorulmuş, bilgilerin belediye çalışanları ve kurumsal ortaklık ve ilişkiler ile 

elde edildiği görülmüştür. Belediye çalışanlarının paydaşlara bilgi akışı sağlaması belediye hakkında doğru imajın oluşması 

ve yerleşmesi bakımından önemlidir. 
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Grafik 13. Paydaşların, Sancaktepe Belediyesi Ile Ilgili Bilgileri Edinme Yolları (Kişi Sayısı Ve %) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Grafik 14. Paydaşların, Sancaktepe Belediyesi’nce Verilen Hizmetlerin Genel Olarak Hızı Ve Kalitesi Konusundaki 
Değerlendirmeleri (Kişi Sayısı Ve %) 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Belediyenin hizmetlerini çok yavaş ve kalitesiz olarak değerlendiren paydaş bulunmamakla birlikte, paydaşlar tarafından 

belediyenin hizmetleri %67 gibi yüksek bir oranda ortalama hız ve kalitede görülmektedir. 

4.3. Gebze Belediyesi 

4.3.1. Vatandaş, Bireysel Paydaş, Kurumsal Paydaş, Müdürlükler Bazında Bulgular 

Gebze Belediyesi’nde 321 vatandaş, 52 kurumsal paydaş, 64 bireysel paydaşla yapılan anketin verileri aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 28. Gebze Belediyesi'ni Tanımlamak Için Aşağıda Belirtilen Seçeneklerden Hangileri Uygundur? (%) 

 Geleneksel ve kuralcı bir kurum Halka yakın ve değişime açık bir kurum 

Vatandaş 29.03 70.97 

Kurumsal Paydaş 50 50 

Bireysel Paydaş 45.65 54.35 

Müdürlükler 48.08 51.92 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Vatandaşlar, bireysel paydaşlar ile müdürlükler, Gebze Belediyesi’nin halka yakın ve değişime açık bir kurum olduğunu 

belirtmektedirler. Ancak kurumsal paydaşlar Gebze Belediyesi’ni hem geleneksel ve kuralcı hem de halka yakın ve 

değişime açık bir kurum olarak değerlendirmektedirler. 
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Tablo 29. Gebze Belediyesi’nce Verilen Hizmetlerin Genel Olarak Hızını Ve Kalitesini Değerlendirir Misiniz? (%) 

 Çok hızlı ve 

kaliteli 
Ortalama hız ve 

kalitede 
Çok yavaş ve 

kalitesiz 
Bir fikrim yok 

Vatandaş 9.09 66.67 21.21 3.03 

Kurumsal Paydaş 22.86 54.29 8.56 14.29 

Bireysel Paydaş 30.95 52.38 14.29 2.38 

Müdürlükler 31.82 68.18 - - 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Belediyece verilen hizmetler vatandaşlarca %66.67, kurumsal paydaşlarca %54.29, bireysel paydaşlarca %52.38, 
müdürlüklerce %68.18 oranında ortalama hız ve kalitede değerlendirilmiştir. Bireysel paydaşlar %30.95, müdürlükle 

%31.82 oranında belediye hizmetlerini çok hızlı ve kaliteli bulmaktadır. Vatandaşların %21.21’i hizmetleri çok yavaş ve 

kalitesiz bulmaktadır.  

Tablo 30. Genel olarak Gebze Belediyesi'nin Başarısı (%) 

 Çok başarılı Başarılı Kısmen başarılı Başarısız Fikrim yok 

Vatandaş 6.06 30.31 48.48 12.12 3.03 

Müdürlükler 18.60 74.42 6.98 - - 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Gebze Belediyesi müdürlükler tarafından %74.42 oranında başarılı bulunmaktadır. %18.60’ı ise belediyeyi çok başarılı 

bulmaktadır. Başarısız olarak bulan müdürlük ise bulunmamaktadır. Gebze Belediyesi halk tarafından da %30.31 oranında 

başarılı bulmaktadır. 

 

Tablo 31. Gebze Belediyesi İle Ilişkilerinizde Kurum Yönetici Ve Personelinin Size Karşı Yaklaşımları Nasıldır? (%) 

 Çok iyi Yeterli Kısmen yeterli Kötü Fikrim yok 

Kurumsal Paydaş 38.89 33.33 16.67 2.78 8.33 

Bireysel Paydaş 63.42 19.51 14.63 2.44 - 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumsal ve bireysel paydaşlar ilişkilerinde belediye yönetici ve personelinin yaklaşımını yüksek oranda iyi bulmaktadır. 

Bireysel paydaş yönetici ve personelin tutum ve davranışlarını %63.42, kurumsal paydaş %38.89 oranında çok iyi 

bulmaktadır. Kurumsal paydaşlardan %2.78’i gibi küçük bir bölümü yönetici ve personelin tutumunu kötü olarak 

değerlendirmektedir. Bu oran bireysel paydaşlarda %2.44’tür. 

Ancak kurumsal paydaşların belediye ve bağlı birimlerin yaptığı hizmetlere ilişkin bilgi düzeyi %51.44 ile orta düzeyde 

bulunmaktadır. Bu oran bireyse paydaşta %30.95’tir. Bireysel paydaşlar bilgi düzeyinin %42.86 oranında üst düzeyde 

olduğunu belirtirken %23.81 oranında alt düzeyde olduğunu  ifade etmektedirler. 

Tablo 32. Gebze Belediyesi Ve Bağlı Birimlerin Yaptığı Hizmetler Ile Ilgili Bilgi Düzeyiniz Nedir? (%) 

 Üst düzeyde Orta düzeyde Alt düzeyde Hiç bilgim yok 

Kurumsal Paydaş 25.71 51.44 17.14 5.71 

Bireysel Paydaş 42.86 30.95 23.81 2.38 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 33. Belediye Ile Ilgili Bilgileri Genellikle Hangi Yolla Ediniyorsunuz? (%) 

 
Belediye 

birimlerinden 
hizmet alırken 

İnternet 

sitesini takip 
ediyoruz 

Kurumda 
çalışan kişiler 

kanalıyla 

Kurumsal 
ortaklık ve 

ilişkiler 

Medya 
kanalıyla 

Kurumsal 
Paydaş 

25.71 15.71 22.86 15.72 20.00 

Bireysel 
Paydaş 

20.00 13.68 26.32 17.89 22.11 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Belediye ile bilgi edinme yolları ve araçları genelde aynı oranda seyretmektedir. Bireysel paydaşlar bilgileri çalışanlardan 

elde ederken (%26.32), kurumsal paydaşlar belediye birimlerinden hizmet alırken (%25.71) bilgilendiklerini 
belirtmektedirler. 

 

Tablo 34. Gebze Belediyesi Ve Bağlı Birimleriyle Kurumsal Münasebetleriniz Sırasında Herhangi Bir Sorunla 

Karşılaştınız Mı? (%) 

 Evet Hayır 

Kurumsal Paydaş 14.29 85.71 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumsal paydaşların %85.71’i belediye ve bağlı birimleri ile kurumsal münasebetleri esnasında herhangi bir sorunla 

karşılaşmadıklarını belirtmektedirler. 

 

Tablo 35. Müdürlüğünüze Bağlı Personelin Eğitimi Sizce Yeterli Mi? (%) 

Evet Hayır 

72.09 27.91 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Müdürlükler personellerinin eğitim durumunun %72.09 oranında yeterli olduğunu belirtmektedir. %27.91’i ise eğitimlerini 

yeterli görmemektedir. 

Tablo 36. Organizasyon Şemasının Yeterli Olup Olmaması (%) 

Çok iyi Kısmen Yeterli Yeterli 

6.67 20.00 73.33 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Sancaktepe Belediyesi’nde olduğu gibi Gebze Belediyesi’nde de belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için 

kurumsal yapıda neler yapılması gerektiği konusunda ise mevcut yapının korunması istenmekle (%51.22) birlikte ehil 
yöneticilerin göreve getirilmesi (%31.71) ağır basmaktadır. 

 

Tablo 37. Görev Tanımları Çalışmalarınızı Ne Oranda Kapsamaktadır? (%) 

Kısmen Tamamen 

10.26 89.74 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Müdürlükler görev tanımlarının %89.74 oranında çalışmaları ile uyumlu olduğunu belirtmektedirler. 

 

Tablo 38. Müdürlük Bazında Yıllık Uygulama Veya Faaliyet Planınız Var Mı? (%) 

Var kısmen uygulanıyor Var uygulanıyor Var uygulanmıyor Yok 

18.42 71.05 2.64 7.89 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Gebze Belediyesi müdürlüklerinin faaliyet planları Sancaktepe Belediyesi müdürlüklerine göre, uygulanması açısından 

önde görünmektedir. Belediye birimlerinin %71.05’inde faaliyet planı bulunmakta ve uygulanmaktadır. 

 

Tablo 39. Müdürlüğünüze Ait Web Sitenizin Olması İşinizi Kolaylaştırır Mı? (%) 

Evet Hayır 

58.54 41.46 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Gebze Belediyesi müdürlükleri Sancektepe Belediyesi müdürlüklerinin aksine birmlerine ait web sitelerinin olmasının 

işlerini kolaylaştıracağını (%58.54) belirtmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde kurumlar varlıklarını sürdürmek için her zamankinden daha güçlü olmak zorundadırlar. Çünkü sürekli değişen 

çevre, rekabet şartları ve teknolji, kurumların varlıkları üzerinde tehdit oluşturabilmektedir (Mason, 1993:2’den akt.: 
Arabacı ve Şanlı, 2011). Yerel yönetimler hizmet alanı geniş kurumlardır. Bu sebeple hedef kitleleri gözünde çok çabuk 

olumlu ya da olumsuz imaja sahip olabilmektedirler.  

İletişimin yoğun olduğu günümüzde imajsızlık mümkün değildir (Canöz, 2015:IV). Örgütlerin tanınmalarında imajları 

önem taşımaktadır. Her örgütün kimliği ve ilişkilerine bağlı olarak iyi ya da kötü bir imajı vardır (Mason, 1993:2’den akt.: 
Arabacı ve Şanlı, 2011). Ancak önemli olan; imajın kendiliğinden değil, arzu edilen doğrultuda oluşturulmasıdır (Canöz, 

2015:IV).  

Belediyelerde hem vatandaş, hem çalışan hem de paydaşlar açısından olumlu imajın oluşturulması ve yönetilmesi sürecinde 

öncelikle üst yönetim, kurum çalışanları ve halkla ilişkiler biriminin etkin katılımı gerekmektedir. Ekip çalışması, doğru 

strateji belirlenmesi ve uygulanması imaj oluşturma sürecinde anahtar rol oynamaktadır. Olumlu bir imaj oluşturmak için 

öncelikle hedef kitlenin tanınması, hedef kitleye kurumun en iyi şekilde tanıtılması, hedef kitlenin kurum hakkında doğru 

algılara sahip olması ile sağlanabilecektir. Kurumların uzun süreli olması için de imaj konusunda güvenilir ve kurumu 

olduğu gibi gösteren, gerçeği yansıtan algılar oluşturmak önemlidir. Bu noktada ilk atılması gereken adım; kurum kimliği 

ve kurum kültürünü oluşturmaktır (Semerci, 2016:35). Kurum kimliği, “örgüt felsefesi”, “örgütsel dizayn”, “örgütsel 

davranış” ve “örgütsel iletişim” ile gerçekleşmekte ve kurum imajını da şekillendirmektedir (Tengelimoğlu ve Öztürk, 

2004:227).  

Farklılık yaratmanın son derece önemli olduğu günümüzde imajın yönetilmesi gereken bir unsur olduğu ifade edilmektedir 
(Bakan, 2005:1). Belediyeler hedef kitleleri ile yoğun iletişim kurduklarından kurum imajlarına önem vermeleri artık 

zorunlu hale gelmiştir (Türk ve Akçay, 2010:142). Çünkü günümüzde belediyecilik klasik belediyecilik anlayışından 

uzaklaşarak sosyal bir boyut ta kazanmıştır. Ancak belediyelerin somut hizmetler yerine sadece imaj konusuna 
yöneldiklerinde de sorunlar baş göstermektedir. Artık vatandaş da belediyelerin yaptığı hizmetleri duyurması, halkla 
ilişkilere önem vermesi ve imaj için çalışması arasındaki farkı kolay bir şekilde algılayabilmektedir (Çağlar, 2017). 
Dolayısıyla belediyelerin projelerini, uygulamalarını, misyon ve vizyonlarını tekrar gözden geçirerek kurumsal imajlarını 

doğru ve gerçekçi yansıtmaları gerekmektedir. 
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ÖZET  

Hemşerilerinin talep ve beklentilerine uygun, onların beğenisini ve güvenini sağlayıcı hizmet sunmak 

yerel yönetim birimleri için oldukça önemlidir. Ancak yerel hizmetlerin sunumunda vatandaşların 

memnuniyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin de tespit edilmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin 

alınarak yürürlüğe konulması vatandaş odaklı bir hizmet sunumu için adeta bir zorunluluktur. Bu 
bağlamda, çalışmanın amacı, Konya’da yerel hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin 

ölçülerek bir nevi “Vatandaş Karnesi”nin oluşturulmasıdır. Çalışmada katılımcıların yerel hizmetlerden 

memnuniyet düzeyleri, “toplu ulaşım hizmetleri”; “elektrik ve aydınlatma hizmetleri”; “su-kanalizasyon 
hizmetleri”; “yol-kaldırım hizmetleri”; “temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri”; “park, bahçe ve yeşil alan 

hizmetleri” olmak üzere toplam altı önemli hizmet açısından değerlendirilip analiz edilmektedir. Çalışma 

nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre gerçekleştirilmiştir. 

Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde Selçuklu, Meram ve Karatay 

ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaş Karnesi, Memnuniyet, Vatandaş, Konya. 

 

ABSTRACT 

It is very important for the local administration units to provide services appropriate with the demands 
and expectations of the fellow townsmen that ensure their satisfaction and trust. However, in the 
presentation of local services, it is almost a necessity to determine the extent to which the satisfaction of 
the citizens is realized and to put in place the necessary measures in this direction. In this context, the aim 
of the study is to establish a kind of "Citizen Report Card" in Konya by measuring the satisfaction levels 
of citizens from local services. In this study, participants' level of satisfaction from local services is 
analyzed in terms of six important services which are "public transport services"; "electricity and lighting 
services"; "water and sewerage services"; "road and pavement services"; "cleaning and environmental 
health services" and "park, garden, and green area services". As a quantitative field survey, the study was 
performed according to the cross-sectional survey model. The survey was conducted with a total of 1200 
people in Selçuklu, Meram, and Karatay districts of Konya Province between February 19, 2018 and 

March 2, 2018 by the method of face-to-face interview. 

Key Words: Citizen Report Card, Satisfaction, Citizen, Konya. 
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1. GİRİŞ 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşüm, küreselleşme, yeni kamu yönetimi anlayışı ve vatandaş odaklılığın 

etkisiyle vatandaşların kamusal hizmet sunan birimlerden talep ve beklentileri değişmiştir. Nitekim kamu yönetimleri 

ve özelde de yerel yönetimler vatandaşların beklentilerine ve isteklerine uygun kamusal hizmetler üreterek vatandaşları 
memnun etmenin uğraşısı içerisine girmişlerdir. Çünkü vatandaşlarının ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmaları, 

onların desteğini ve beğenisini kazanmaları kamu yönetimleri ve yerel yönetimler için oldukça önemlidir.  

Yerel hizmet kavramı, bir yer, yöre, mahal veya bölgeyi ve orada yaşayan vatandaşları ilgilendiren, ulusal çapta 

olmayan hizmetleri ifade etmektedir. Günümüzde yerel nitelikteki hizmetlerin büyük bir çoğunluğu yerel yönetimler 

tarafından vatandaşlara sunulmaktadır. Bu yüzden yerel yönetimlere vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma ve bunun 
sonucunda vatandaşların memnuniyet düzeylerini yükseltme konusunda büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. 
Çünkü günümüzde “Kamu kurumları ne üretirse vatandaş onu tüketir” anlayışı yerine, “vatandaşın ihtiyaçlarına göre 

üretim” anlayışı geçerlidir. 

Yerel yönetimler vatandaşların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede birçok yerel hizmet üretirler. Ancak sunulan 

yerel hizmetlerin yerine getirilmesi kadar nasıl ve hangi nitelikte yerine getirildiği konusu da oldukça önemlidir (Öztürk 

ve Coşkun, 1998:115). Başka bir ifadeyle, yerel yönetimler vatandaşların istek ve beklentilerini tatmin edebildiği; 
memnuniyetlerini arttırabildiği oranda kuruluş amacını ve temel fonksiyonunu yerine getirmiş olabilirler (Duman ve 
Yüksel, 2008:43; Daştan ve Delice, 2015:205). Bu bağlamda vatandaş memnuniyetinin sağlanması, sunulan hizmetin 

kalitesi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanmasıyla doğrudan ilintilidir. 

Çalışmanın amacı, Konya’da yerel düzeyde sunulan hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit 
edilerek bir nevi Konya’da yerel hizmetler konusunda “Vatandaş Karnesi”nin oluşturulması olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada katılımcıların yerel hizmetlerden memnuniyet düzeyleri, “toplu ulaşım hizmetleri”; “elektrik ve aydınlatma 

hizmetleri”; “su-kanalizasyon hizmetleri”; “yol-kaldırım hizmetleri”; “temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri”; “park, 

bahçe ve yeşil alan hizmetleri” olmak üzere toplam 6 önemli yerel hizmet açısından değerlendirilip analiz edilmektedir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerinin tespit edilebilmesi için anket 
çalışması yapılmıştır. Çalışma nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre 

gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde “Selçuklu, Meram ve 

Karatay” ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada 

öncelikle yerel hizmetlerden vatandaş memnuniyeti ile ilgili kısaca literatür incelenerek konuya değinilmiş, sonrasında 

anket çalışmasından elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 

 

2. YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET 

Daha iyi hizmet sağlamak ve olanaklarını genişletmek için yerel yönetimler, sundukları kamusal/yerel hizmetlerden 

vatandaşların ne denli yararlandığı, hizmetlerin gereksinimleri ne ölçüde karşıladığı ve vatandaşların yaşam kalitesi 

üzerindeki etkilerini bilmek ve tespit etmek zorundadırlar. Vatandaş karneleri kamusal hizmetlerin kalitesini 

vatandaşlardan alınan bilgiye dayalı olarak derecelendiren ve bu şekilde kamunun hesap verme yükümlülüğünü yerine 

getirmesini teşvik eden bir araç olarak değerlendirilebilir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde vatandaş 

karnelerinde kullanılan verilerin genellikle hane halkı anketleriyle toplandığı görülmektedir. Vatandaş karneleri 

sonuçlara odaklanarak kamusal hizmetlerin ve bu hizmetleri sunan kamu kuruluşlarının performansı hakkında sistemli 

bilgiler sunmaktadır (Vatandaş Karnesi Rehberi, 2014; Örselli ve Bayrakcı, 2016:41).  

Vatandaşların yerel nitelikteki istek ve beklentilerini karşılamada, mevcut sorunlarını çözmede, kaliteli yerel hizmet 

sunumunda, vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında hem vatandaşlara daha yakın olması nedeniyle, hem de 

vatandaşların talep ve beklentilerinin dikkate alınabileceği kurumların başında gelmesi nedeniyle ayrıca merkezi 

yönetimden doğan sakıncaları ortadan kaldırıp, hizmetlerin sunulmasında daha verimli bir yöntem sundukları için 

günümüzde yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir (Şen ve Eken, 2007:502; Gürel ve Özel, 

2013:66; Taşpınar, Alptürker ve Şahin, 2015:559-561). 

Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin kalitesini ölçen, değerlendiren ve bu doğrultuda hizmetten memnun veya 

memnun olmayanlar hizmetlerin kullanıcısı olan vatandaşlardır. Bunun yanında, vatandaşların sunulan hizmetlerden 

memnuniyetlerini değerlendirirken, her zaman objektif olmadıkları da gözlenmektedir. Bazı vatandaşların, hizmetin 

sunuluş biçimine dikkat ettiği, bazıları ise daha önceki deneyim ve beklentilerine göre sunulan hizmetlerden 

memnuniyet algıları oluşmaktadır (Örselli ve Bayrakcı, 2016:29-30). Yapılan pek çok araştırma vatandaşların kamu 

hizmetlerine yönelik memnuniyet veya memnuniyetsizlikleriyle kamu kurumlarının performansları arasındaki ilişkiye 

de işaret etmektedir. Bu bağlamda kamu hizmetlerine yönelik memnuniyet derecesini performans perspektifinden 

değerlendirilmesinde iki temel teoriden bahsedilebilir. Bu bağlamda, işsizlik, ekonomik büyüme, enflasyon gibi iktisadi 

değerleri dikkate alan makro performans; kamu kurumlarının hizmet sunumlarını dikkate alan mikro performans 

teorisidir (Turan, Çevik ve Aktepe, 2017:185-186). Mikro performans teorisi genelde vatandaşların etkinlik ve kaliteli 

hizmet sunumuyla ilgilendiklerini ve bunun kamu kurumlarını değerlendirmede öncelikli kriterleri olduğunu iddia 
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etmektedir. Başka bir ifadeyle vatandaşlar kaliteli hizmet bekler ve kamu kurumlarını sundukları hizmetleriyle 

değerlendirir (Bouckaert and Van de Walle, 2001:21). 

Litaratürde yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden vatandaşların memnuniyetlerini etkileyen faktörler arasında, 

cinsiyetin, daha önce yaşanmış olunan tecrübelerin, mesleğin, gelir durumunun, kültürün, siyasi parti taraftarlığının gibi 

faktörlerin bulunduğu ve bu tür faktörlere göre vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin etkilendiği 

belirtilmektedir (Örselli ve Bayrakcı, 2016:39-126; Ardıç, Yüksel ve Çevik, 2004:63-81; Sarıyer, 2008:163-185; 
Kurgun ve diğerleri, 2008:29-54; Usta ve Memiş, 2010:333-355; Kara ve Gürcü, 2010:79-86; Göküş ve Alptürker, 
2011:121-133; Akyıldız, 2012:4415-4436; Yücel, Yücel ve Atlı, 2012:31-41; Menteşe, 2013:831-862; Daştan ve 

Delice, 2015:203-223; Gürel ve Özel, 2013:65-74). Bu bağlamda yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden 

vatandaşların memnuniyet düzeyleri; vatandaşların daha önce yaşadıkları tecrübeler ve belediye hakkındaki algıları, 

belediye başkanının performansından memnuniyetleri, vatandaş nezdindeki meşruiyeti ve güvenirliliği, yerel 

yönetimlerin başarı karnesini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

3. ÇALIŞMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM SEÇİMİ 

Çalışmanın amacı; Konya’da yerel hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin ölçülerek bir nevi “Vatandaş 

Karnesi”nin oluşturulmasıdır. Çalışmada katılımcıların yerel hizmetlerden memnuniyet düzeyleri, “toplu ulaşım 

hizmetleri”; “elektrik ve aydınlatma hizmetleri”; “su-kanalizasyon hizmetleri”; “yol-kaldırım hizmetleri”; “temizlik ve 

çevre sağlığı hizmetleri”; “park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri” olmak üzere toplam altı önemli hizmet açısından 

değerlendirilip analiz edilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada “Konya ölçeğinde sunulan yerel hizmetlerden vatandaşlar 

memnun mudur?” sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda vatandaşların yerel hizmetlerden 

memnuniyetlerini tespit edebilmek için nicel bir alan araştırması planlanmıştır. Çalışma model olarak kesitsel tarama 

(survey) modeline göre gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular 
vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini ölçmeye yönelik olarak literatürde daha önce gerçekleştirilen anket 

çalışmalarından esinlenerek oluşturulmuştur
1.  

Araştırmanın evrenini Konya İli (merkez ilçeleri) Selçuklu, Meram ve Karatay sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını 

doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın bulgu ve yorumları Konya 

şehir merkezinde yer alan bu üç ilçe için genellenebilir niteliktedir. Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 
tarihleri arasında belirlenen örneklem planı doğrultusunda üç ilçe ve 88 mahallede toplam 1200 katılımcı ile yüz yüze 

görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçiminde “tabakalı örneklem yöntemi” kullanılmıştır.  

Anket çalışmasının uygulama aşaması
2 tamamlandıktan sonra, tutarlı cevaplara sahip anket formlarındaki veriler 

kodlanarak SPSS 22.0 programına yüklenmiş ve daha sonra analiz aşamasına geçilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeğin 

güvenilirliğini araştırmak için benzer sorularda Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin güvenilirliği 0,864 
olarak tespit edilmiştir.  

Hangi ilçede kaçar anket yapılacağı 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması seçmen sayısına göre tespit 

edilmiştir. En yoğun seçmen sayısına sahip mahalleler örneklem kapsamına dâhil edilmiştir. Mahallelerin tespitinden 
sonra, anketin hangi sokaklarda veya caddelerde anketin uygulanacağı rastsal yöntemle seçilmiştir. Görüşülecek 

katılımcıların belirlenmesinde olasılıklı örneklemeden vazgeçilmiş, cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmıştır.  

Tablo 1. Örneklemin İlçelere Göre Dağılımı 

İlçeler Sayı % 
Selçuklu 589 49,1 
Meram 346 28,8 
Karatay 265 22,1 
Toplam 1200 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

 

 

 

 

 

                                                 
1   Ayrıntılı bilgi için bakınız Örselli ve Bayrakcı, 2016:30-38. 
2  Anketin saha çalışması esnasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden 20 öğrenci anketör olarak görev almıştır. 
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4. ANKET ÇALIŞMASININ ANALİZ VE BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde anket çalışmasından elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmektedir. İlk olarak 

katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular, akabinde katılımcıların yerel hizmetlerden memnuniyet 

düzeyleri toplam 6 önemli yerel hizmet açısından değerlendirilip analiz edilmeye çalışılmıştır. Vatandaşların günlük 

yaşam kaliteleri düşünüldüğünde; çalışmada katılımcıların memnuniyet düzeylerinin ölçülmeye çalışıldığı 6 yerel 

hizmetin öneminin yadsınamaz olduğu söylenebilir. Elbette bu sayılan hizmetlerin dışında da vatandaşların yaşamını 

kolaylaştıran veya toplumsal yaşam için zorunlu olan farklı hizmetlerde bulunmaktadır. Ancak çalışmanın kapsamı ve 

sınırlılıkları dikkate alındığında katılımcıların yerel nitelikteki hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçebilmek için 6 
yerel hizmetin yeterli olduğu veya genel kanaati tespit edebilecek düzeyde olduğu düşünülmektedir.  

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı % 
Erkek 698 58,2 
Kadın 502 41,8 
Yaş Sayı % 
18-24 311 25,9 
25-34 273 22,8 
35-44 291 24,2 
45-54 224 18,7 
55 ve üstü 101 8,4 
Eğitim Sayı % 
Okur-yazar 17 1,4 
İlkokul 188 15,7 
Ortaokul 94 7,8 
Lise 383 31,9 
Üniversite 462 38,5 
Lisans üstü 56 4,7 
Gelir Sayı % 
0- 2000 TL 631 52,6 
2001-4000 TL 372 31,0 
4001-6000 TL 136 11,3 
6001 TL ve üzeri 61 5,1 
Meslek Sayı % 
Ev Hanımı 198 16,5 
Devlet Memuru 160 13,3 
Özel sektör çalışanı 149 12,4 
İşçi 148 12,3 
Öğrenci 110 9,2 
Emekli 81 6,8 
İşsiz/İş arıyor 79 6,6 
Öğretmen/Öğr. Üyesi 57 4,8 
Küçük Esnaf/Zanaatkâr 43 3,6 
Tüccar/İş adamı 41 3,4 
Serbest meslek erbabı 37 3,1 
Özel sektörde yönetici 29 2,4 
Çiftçi/Ziraatçı/Hayvancı 12 1,0 
Kamuda yönetici 5 0,4 
Diğer 51 4,2 
Toplam 1200 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, ilk olarak cinsiyetlerine göre %41,8’inin “kadın”; 

%58,2’sinin “erkek” olduğu görülmektedir. Yaş özellikleri incelendiğinde katılımcıların genç bir profile sahip olduğu; 
eğitim durumu dağılımında görece “üniversite ve üzeri mezun” ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca 2000 TL ve altı 

gelire sahip katılımcıların ağırlıkta olduğu ve her meslekten katılımcının örneklem dahlinde olduğu gözlenmektedir. 
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4.1. Toplu Ulaşım Hizmetlerinden Memnuniyet 

Örneklem grubunun Konya’daki toplu ulaşım hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini tespit edebilmek için kendilerine 

bir dizi soru yöneltilmiştir. İlk olarak katılımcıların toplu ulaşım araçlarını kullanıp kullanmadıklarını tespit edebilmek 

için “Son bir yıl içerisinde şehir içi toplu taşıma aracını (otobüs-dolmuş-tramvay vb.) ne sıklıkta kullandınız?” şeklinde 

bir soru yöneltilmiş ve cevaplar Tablo 3.’de düzenlenmiştir. 

Tablo 3. Toplu Ulaşım Aracı Kullanma Sıklığı 

Kullanım Sıklığı Sayı % 
Ayda bir-iki kez 300 25,0 
Haftada bir-iki kez 238 19,8 
Hemen hemen her gün 414 34,5 
Hiç kullanmadım 248 20,7 
Toplam 1200 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Bulgular incelendiğinde katılımcıların %25,0’i Konya’da toplu ulaşım araçlarını ayda bir iki kez; %19,8’i haftada bir iki 

kez; %34,5’i hemen hemen her gün kullandığını belirtmiştir. Toplu ulaşım araçlarını hiç kullanmayanların oranı ise 

%20,7’dir. Bu doğrultuda katılımcıların büyük bir oranı toplu ulaşım araçlarını kullanmaktadırlar. 

Toplu ulaşım hizmetleri ile ilgili yöneltilen ikinci soru “Evinizden en yakın toplu taşıma aracına (otobüs-dolmuş-
tramvay vb.) binebilmek için yaklaşık kaç dakika yol yürüyorsunuz?” şeklindedir3. 

Tablo 4. Toplu Ulaşım Araçlarına Uzaklık 

Cevaplar Sayı % 
5 dakika veya daha az 647 68,0 

6-15 dakika arası 270 24,8 
16 dakikadan fazla 35 3,7 

Toplam 952 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Katılımcıların %68,0’i evlerinden en yakın toplu ulaşım aracına 5 dakika veya daha az sürede; %24,8’i 6-15 dakika 
arasında; %3,7’si ise 16 dakikadan fazla yürüyerek ulaşabildiğini belirtmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların 

oldukça büyük bir kesimi toplu ulaşım araçlarına kısa süre içerisinde ulaşabilmektedir.  

Üçüncü olarak toplu ulaşım araçlarından hangisinin daha sık kullanıldığının tespiti için “hangi toplu taşıma aracını 

daha sık kullanıyorsunuz?” şeklinde bir soru katılımcılara yöneltilmiştir
4. 

Tablo 5. En Sık Kullanılan Toplu Ulaşım Aracı 

Cevaplar Sayı % 
Otobüs 441 46,3 
Dolmuş 357 37,5 
Tramvay 154 16,2 
Toplam 952 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Katılımcıların en sık kullandığı toplu ulaşım aracı %46,3 otobüs; %37,5 dolmuş ve %16,2 tramvay olarak tespit 
edilmiştir. Tramvay hizmetinin sadece iki hattının bulunduğu dikkate alındığında otobüsün sık kullanılan toplu taşıma 

aracı olması şaşırtıcı değildir.  

Katılımcıların Konya’daki toplu ulaşım hizmetleri konusundaki düşüncelerini öğrenebilmek için “Konya’daki Toplu 

Ulaşım Hizmetleri’ni dikkate aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı söyler misiniz?” şeklinde bir dizi 
soru5 yöneltilmiştir. 

 

 

 

 
                                                 
3   Bu soru toplu taşıma aracı kullandığını belirten 952 katılımcıya sorulmuştur. 
4    Bu soru toplu taşıma aracı kullandığını belirten 915 katılımcıya sorulmuştur. 
5  (i) Ölçekte Kesinlikle katılmıyorum 1; Katılmıyorum 2; Ne katılıyorum ne katılmıyorum 3; Katılıyorum 4; Tamamen katılıyorum 

5 anlamındadır. (ii) Bu soru toplu taşıma aracı kullandığını belirten 952 katılımcıya sorulmuştur. 
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Tablo 6. Katılımcıların Toplu Ulaşım Hizmeti Hakkındaki Düşünceleri 

Toplu Ulaşım Hizmeti  
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Birden fazla aktarma yapmadan 
istediğim yere gidemiyorum 

Sayı 192 151 197 172 218 22 952 
3,08 61,6 38,4 

% 20,2 15,9 20,7 18,1 22,9 2,2 100 

Gece saatlerinde araç sefer sayısı 

yetersiz 

Sayı 89 110 199 225 306 23 952 
3,50 70,1 29,9 

% 9,3 11,6 20,9 23,6 32,1 2,4 100 

Araçlar temiz ve düzenli değil 
Sayı 164 219 249 161 139 20 952 

2,89 57,8 42,2 
% 17,2 23,0 26,2 16,9 14,6 2,1 100 

Otobüse binmek için çok 

beklemek zorunda kalıyorum 

Sayı 135 177 227 206 179 28 952 
3,11 62,1 37,9 

% 14,2 18,6 23,8 21,6 18,8 2,9 100 

Bilet fiyatları pahalı 
Sayı 90 105 184 216 336 21 952 

3,65 73,0 27,0 
% 9,5 11,0 19,3 22,7 35,3 2,2 100 

Sürücüler vatandaşa saygılı değil 
Sayı 127 133 219 188 268 17 952 

3,38 67,6 32,4 
% 13,3 14,0 23,0 19,7 28,2 1,8 100 

Araçlarda kendimi güvende 

hissetmiyorum 

Sayı 177 195 236 154 173 17 952 
2,96 59,3 40,7 

% 18,6 20,5 24,8 16,2 18,2 1,8 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 6. incelendiğinde katılımcıların büyük bir bölümünün Konya’daki toplu ulaşım hizmetlerinden çok da memnun 

olmadıkları görülmektedir. En çok şikâyet edilen konu “bilet fiyatlarının pahalılığı”, ikinci olarak da “gece saatlerinde 
araç sefer sayısının yetersizliğinden” şikayet edilmektedir. Görece diğerlerinde göre daha memnun olunan konu ise 

araçların temzi ve düzenli olması hususudur.   

4.2. Elektrik ve Aydınlatma Hizmetlerinden Memnuniyet 

Örneklem grubunun “elektrik ve aydınlatma hizmetleri”nden memnun olup olmadığını belirleyebilmek adına ilk olarak 
“Son 1 yılı düşündüğünüzde elektrikleriniz ne sıklıkta kesildi?” daha sonrasında ise “Konya’daki Elektrik ve Aydınlatma 

Hizmetleri’ni dikkate aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı söyler misiniz?” şeklinde bir dizi soru 
yöneltilmiştir. 

Tablo 7. Elektriklerin Kesilme Sıklığı 

Kesilme Sıklığı Sayı % 
Haftada birkaç kez kesiliyor 17 1,4 
Ayda bir-iki kez 230 19,2 
Yılda bir-iki kez 793 66,1 
Son bir yılda hiç kesilmedi 139 11,6 
Cevap Yok 21 1,8 
Toplam 1200 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Katılımcıların %1,4’ü Konya’da elektriklerin “haftada birkaç kez”; %19,2’si “ayda bir iki kez”; %66,1’i “yılda bir iki 

kez” kesildiğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların %11,6’sı ise son bir yılda elektriklerin hiç kesilmediğini belirtmiştir.  

 

 

 

 

                                                 
6  Yerel hizmetlerden memnuniyetin ölçülmesi amacıyla hazırlanan likert ölçeği için, 100 üzerinden memnuniyet/katılım düzeyleri 

hesaplanmıştır. Negatif yargılar için elde edilen düzeyler, pozitif yargılarda hesaplanan düzeyler ile karşılaştırma yapılabilmesi 

için 100’den çıkartılmış ve ifadeler pozitif yargıya çevrilmiştir. 
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Tablo 8. Katılımcıların Elektrik Aydınlatma Hizmeti Hakkındaki Düşünceleri 

Konya’da Elektrik 

Aydınlatma Hizmeti 
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Sokağımdaki aydınlatma 

yetersiz 
Sayı 294 285 202 195 197 27 1200 

2,70 54,0 46,0 
% 24,5 23,8 16,8 16,3 16,4 2,3 100 

Elektrik fiyatları pahalı 
Sayı 74 78 200 320 505 23 1200 

3,86 77,3 22,8 
% 6,2 6,5 16,7 26,7 42,1 1,9 100 

Elektrik kesintilerinden 
önceden haberdar olamıyorum 

Sayı 161 94 174 305 439 27 1200 
3,57 71,4 28,6 

% 13,4 7,8 14,5 25,4 36,6 2,3 100 

Elektrik arızalarına zamanında 

müdahale ediliyor 
Sayı 140 170 336 349 183 22 1200 

3,17 63,3 63,3 
% 11,7 14,2 28,0 29,1 15,3 1,8 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Bulgular7 incelendiğinde en çok şikâyet edilen konunun “elektrik fiyatlarının pahalılığı” olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

katılımcıların %74,4’ü “elektrik kesintilerinden önceden haberdar olamadığından” ve %54,0’ü ise “sokağındaki 

aydınlatmanın yetersizliğinden” şikâyetçidir. Bunun yanında, katılımcıların %63,3’ü ise “elektrik arızlarına zamanında 

müdahale edildiğini” belirtmiştir. Genel olarak bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 

elektrik fiyatlarının pahalılığından şikâyet ettiği ve katılımcıların büyük bir bölümünün Konya’daki elektrik ve 

aydınlatma hizmetlerinden pek de memnun olmadıkları görülmektedir. 

4.3. Su, Kanalizasyon Hizmetlerinden Memnuniyet 

Örneklem grubunun Konya’daki su-kanalizasyon hizmetlerinden memnun olup omadıklarını belirleyebilmek için 

kendilerine “Son 1 yılı düşündüğünüzde sularınız ne sıklıkta kesildi?” ve akabinde “Konya’daki Su-Kanalizasyon 
Hizmetleri’ni dikkate aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı söyler misiniz?” şeklinde bir dizi soru 
yöneltilmiştir. 

Tablo 9. Suların Kesilme Sıklığı 

Kesilme Sıklığı Sayı % 
Haftada birkaç kez kesiliyor 11 0,9 
Ayda bir-iki kez 78 6,5 
Yılda bir-iki kez 619 51,6 
Son bir yılda hiç kesilmedi 466 38,8 
Cevap yok 26 2,2 
Toplam 1200 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların %0,9’u suların “haftada birkaç kez”; %6,5’i “ayda bir iki kez”; %51,6’sı 
“yılda bir iki kez” kesildiğini belirtirken; %38,8’i ise son bir yılda Konya’daki suların hiç kesilmediğini ifade etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  (i) Ölçekte Kesinlikle katılmıyorum 1; Katılmıyorum 2; Ne katılıyorum ne katılmıyorum 3; Katılıyorum 4; Tamamen katılıyorum 

5 anlamındadır. 
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Tablo 10. Katılımcıların Su-Kanalizasyon Hizmeti Hakkındaki Düşünceleri 

Konya’da Su-Kanalizasyon 
Hizmeti  
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Evde Musluk Suyunu 
İçiyorum 

Sayı 657 158 100 139 128 18 1200 
2,06 41,2 41,2 

% 54,8 13,2 8,3 11,6 10,7 1,8 100 

Su Fiyatları Pahalı 
Sayı 100 146 254 294 385 21 1200 

3,55 70,9 29,1 
% 8,3 12,2 21,2 24,5 32,1 1,8 100 

Su Kesintilerinden Önceden 

Haberdar Olamıyorum 
Sayı 150 128 261 287 352 22 1200 

3,41 68,3 31,7 
% 12,5 10,7 21,8 23,9 29,3 1,8 100 

Su Arızalarına Zamanında 

Müdahale Ediliyor 

Sayı 101 135 424 334 185 21 1200 
3,59 71,8 71,8 

% 8,4 11,3 35,3 27,8 15,4 1,8 100 

Yağmurlarda Sokağımda 

Kanalizasyon Taşmıyor 

Sayı 178 132 188 334 350 18 1200 
3,41 68,2 68,2 

% 14,8 11,0 15,7 27,8 29,2 1,5 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo incelendiğinde8 en çok şikâyet edilen konu “su fiyatlarının pahalılığı”dır. Katılımcıların sadece %29,1’i su 
fiyatlarının makul olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların şikâyet ettikleri bir diğer konu ise “su kesintilerinden 

önceden haberdar olamadığı”dır. Katılımcıların %71,8’i “su arızalarına zamanında müdahale edildiğini”; %68,2’si 

“yağmurlarda sokakta kanalizasyonun taşmadığını” belirterek bu hizmetlerden memnuniyetlerini belirtmişlerdir. 

Bunun yanında, katılımcıların büyük bir bölümü %41,2’si “evlerinde musluk suyu içtiğini” ifade etmiştir. Bulgular 
genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun su fiyatlarının pahalılığından şikâyet ettiği, 

diğer su-kanalizasyon hizmetlerinden ise memnun oldukları tespit edilmiştir. 

4.4. Yol, Kaldırım Hizmetlerinden Memnuniyet 

Örneklem grubunun Konya’daki yol, kaldırım hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını tespit edebilmek amacıyla 

kendilerine “Konya’daki Yol-Kaldırım Hizmetleri’ni dikkate aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı 

söyler misiniz?” şeklinde bir dizi soru
9 yöneltilmiştir. 

Tablo 11. Katılımcıların Yol, Kaldırım Hizmeti Hakkındaki Düşünceleri 

Konya’da Yol, 

Kaldırım Hizmeti  
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Araç yolu üzerinde tamir 

gerektiren çukur vb. 
hasarlar var 

Sayı 98 119 208 303 453 19 1200 
3,70 74,0 26,0 

% 8,2 9,9 17,3 25,3 37,8 1,6 100,0 

Kaldırımlar yetersiz 
Sayı 160 210 220 284 308 18 1200 

3,35 66,9 33,1 
% 13,3 17,5 18,3 23,7 25,7 1,5 100,0 

Kaldırımlar park eden 

araçlar tarafından işgal 

ediliyor 

Sayı 58 71 143 282 618 28 1200 
4,04 80,8 19,2 

% 4,8 5,9 11,9 23,5 51,5 2,3 100,0 

Araç otoparkları yetersiz 
Sayı 56 58 177 326 557 26 1200 

3,99 79,9 20,1 
% 4,7 4,8 14,8 27,2 46,4 2,2 100,0 

Otopark ücretleri çok 

pahalı 

Sayı 83 90 257 271 474 25 1200 
3,74 74,8 25,2 

% 6,9 7,5 21,4 22,6 39,5 2,1 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

                                                 
8  (i) Ölçekte Kesinlikle katılmıyorum 1; Katılmıyorum 2; Ne katılıyorum ne katılmıyorum 3; Katılıyorum 4; Tamamen katılıyorum 5 anlamındadır. 
9  (i) Ölçekte Kesinlikle katılmıyorum 1; Katılmıyorum 2; Ne katılıyorum ne katılmıyorum 3; Katılıyorum 4; Tamamen katılıyorum 5 anlamındadır. 
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Bulgular incelendiğinde, katılımcıların %80,8’i kaldırımların park eden araçlar tarafından işgal edildiğini; %79,9’u 
otoparkların yetersiz olduğunu; %74,8’i otopark ücretlerinin çok pahalı olduğunu; %74,0’ü araç yolu üzerinde tamir 

gerektiren çukur vb. hasarların bulunduğunu ve %66,9’u kaldırımların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda 

katılımcıların oldukça büyük bir bölümü Konya’daki yol, kaldırım hizmetleri hakkında kötümser bir tablo çizmektedir. 

4.5. Temizlik ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinden Memnuniyet 

Örneklem grubunun Konya’daki temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri hakkındaki düşüncelerini tespit edebilmek için 

kendilerine “Konya’daki Temizlik ve Çevre Sağlığı Hizmetleri’ni dikkate aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne ölçüde 

katıldığınızı söyler misiniz?” şeklinde bir dizi soru
10 yöneltilmiştir. 

Tablo 12. Katılımcıların Temizlik ve Çevre Sağlığı Hizmeti Hakkındaki Düşünceleri 

Konya’daki Temizlik ve 
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Sokağımdaki çöpler düzenli 

toplanmıyor 
Sayı 456 338 185 125 78 18 1200 

2,15 43,0 57,0 
% 38,0 28,2 15,4 10,4 6,5 1,5 100 

Çöpler alındıktan sonra etrafı 
temizlenmiyor 

Sayı 346 308 220 191 111 24 1200 
2,45 49,0 51,0 

% 28,8 25,7 18,3 15,9 9,3 2,0 100 

Çöp alım sırasında rahatsız 

edici gürültü oluyor 
Sayı 341 320 228 193 99 19 1200 

2,44 48,9 51,1 
% 28,4 26,7 19,0 16,1 8,3 1,6 100 

Sokağımız düzenli olarak 

temizlenmiyor 
Sayı 335 297 240 185 122 21 1200 

2,50 50,0 50,0 
% 27,9 24,8 20,0 15,4 10,2 1,8 100 

Sokağımızda sivrisinek veya 
sinek sorunu var 

Sayı 362 294 201 183 137 23 1200 
2,48 49,5 50,5 

% 30,2 24,5 16,8 15,3 11,4 1,9 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Bulgulara göre; katılımcıların %50’si sokaklarının düzenli temizlendiğini belirtmiştir. %49,5’i sokaklarında sivrisinek 

veya sinek sorunu olduğunu, %49’u’i çöpler alındıktan sonra etrafının temizlendiğini belirtmiştir. Sonuçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde katılımcıların %50’sinin genel olarak tezmilik hizmetlerinden memnun olduğu tespit edilmiştir. 

4.6. Park, Bahçe ve Yeşil Alan Hizmetlerinden Memnuniyet 

Örneklem grubunun Konya’daki park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri hakkındaki düşüncelerini tespit edebilmek için 

kendilerine “Konya’daki Park, Bahçe ve Yeşil Alan Hizmetleri’ni dikkate aldığınızda aşağıdaki ifadelere ne ölçüde 

katıldığınızı söyler misiniz?”, şeklinde bir dizi soru
11 yöneltilmiştir. 

Tablo 13. Katılımcıların Park, Bahçe ve Yeşil Alan Hizmeti Hakkındaki Düşünceleri 

Konya’daki Park Bahçe 

ve Yeşil Alan Hizmeti  
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Mahallemizde Yeterli Park 
ve Yeşil Alan Yok 

Sayı 257 202 192 237 293 19 1200 
3,04 60,8 39,2 

% 21,4 16,8 16,0 19,8 24,4 1,6 100 

Parktaki oyun veya spor 
araçları yeterli değil 

Sayı 220 194 213 261 293 19 1200 
3,13 62,6 37,4 

% 18,3 16,2 17,8 21,8 24,4 1,6 100 

Park temiz ve bakımlı 

değil 

Sayı 230 229 273 209 232 27 1200 
2,92 58,4 41,6 

% 19,2 19,1 22,8 17,4 19,3 2,3 100 

Park güvenli değil 
Sayı 178 184 280 249 288 21 1200 

3,19 63,7 36,3 
% 14,8 15,3 23,3 20,8 24,0 1,8 100 

Hobi/Huzur bahçelerinin 
sayısı yetersiz 

Sayı 149 144 256 278 343 30 1200 
3,36 67,2 32,8 

% 12,4 12,0 21,3 23,2 28,6 2,5 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

                                                 
10 (i) Ölçekte Kesinlikle katılmıyorum 1; Katılmıyorum 2; Ne katılıyorum ne katılmıyorum 3; Katılıyorum 4; Tamamen katılıyorum      

5 anlamındadır. 
11 (i) Ölçekte Kesinlikle katılmıyorum 1; Katılmıyorum 2; Ne katılıyorum ne katılmıyorum 3; Katılıyorum 4; Tamamen katılıyorum 

5 anlamındadır. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

997 
 

Katılımcıların %67,2’si hobi/huzur bahçelerinin sayısının yetersiz olduğunu; %63,7’si parkın güvenli olmadığını; 

%62,6’sı parktaki oyun veya spor araçlarının yeterli olmadığını belirtmiştir. Bulgular genel olara değerlendirildiğinde, 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Konya’daki park, bahçe ve yeşil alan hizmetinden pek memnun olmadıkları 

görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Çalışmada Konya’da sunulan temel nitelikteki yerel hizmetlerden vatandaşların memnun olup olmadıkları incelenmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda; katılımcıların yerel hizmetlerden memnun olup olmadıkları, “toplu ulaşım hizmetleri”; 

“elektrik ve aydınlatma hizmetleri”; “su-kanalizasyon hizmetleri”; “yol-kaldırım hizmetleri”; “temizlik ve çevre sağlığı 

hizmetleri” ve “park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri” olmak üzere toplam 6 önemli hizmet üzerinden değerlendirilmiştir.   

Çalışmanın amacı doğrultusunda 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde Selçuklu, Meram ve 

Karatay ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüzyüze görüşülerek bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 

elde edilen bulgular çalışmanın evreni olarak belirlenen Konya şehir merkezinde yer alan 3 ilçe ile sınırlıdır. Ancak 

şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır. Konyada 18 yaş ve üstü vatandaşların yaklaşık %65’i bu üç ilçe sınırları içinde 

ikamet etmektedir. Dolayısıyla elde edilen bulguların güvenirliliği ve genellenebilirliği oldukça yüksektir.  Elde edilen 
bulgular değerlendirildiğinde toplam memnuniyet oranlarına göre yerel hizmetlerden duyulan memnuniyet sıralaması şu 

şekilde oluşmuştur:  

Konya’da vatandaşların en memnun olduğu ilk hizmet temizlik ve çevre sağlığı hizmetleridir. Bu konuda vatandaşların 

en çok şikâyet ettikleri hususlar arasında; “sokaklarının düzenli temizlenmemesi” ve “sokaklarında sivrisinek veya 

sinek sorununun olması” olarak sayılmıştır. Temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri konusunda toplam memnuniyet oranı 

ise, %51,92 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda Konya’da vatandaşların en çok memnun olduğu yerel hizmet temizlik 
ve çevre sağlığı hizmetidir.  

Konya’da vatandaşların en memnun olduğu ikinci hizmet su-kanalizasyon hizmetleridir. Toplam memnuniyet oranı, 

%48,4 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında en çok şikâyet edilen konu “su fiyatlarının pahalılığı”dır. Su, 
kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyeti olumsuz etkileyen faktör ise “su kesintilerinden önceden haberdar 

olamamak”tır. Bulgulara göre, katılımcıların genel olarak, Konya’da su-kanalizasyon hizmetlerinden memnun 
olunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Vatandaşların büyük bir bölümü Konya’daki elektrik ve aydınlatma hizmetlerinden pek de memnun değildirler. En çok 

şikâyet edilen husus toplu ulaşım hizmetinde olduğu gibi “elektrik fiyatlarının pahalılığı”dır. Ayrıca, katılımcıların 

elektrik aydınlatma hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini olumsuz etkileyen faktörler arasında; “elektrik 

kesintilerinden önceden haberdar olamamak” ve “sokağındaki aydınlatmanın yetersizliği” bulunmaktadır. Bunun 
yanında, katılımcıların önemli bir kısmı “elektrik arızlarına zamanında müdahale edildiğini” belirtmişlerdir. Elektrik 

aydınlatma hizmetlerinden toplam memnuniyet oranı ise, %40,2 olarak tespit edilmiştir.  

Konya’daki park, bahçe ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşların toplam memnuniyet oranı %37,46 olarak tespit 
edilmiştir. Katılımcıların memnuniyet düzeylerini olumsuz etkileyen faktörler arasında; “hobi/huzur bahçelerinin 

sayısının yetersiz olması”; “parkın güvenli olmaması” ve “parktaki oyun veya spor araçlarının yetersizliği” 
sayılmıştır. 

Konya’da vatandaşların büyük bir çoğunluğu Konya’da toplu ulaşım araçlarını kullanmaktadırlar. Toplu ulaşım 

araçlarına kısa sürede ulaşabilmektedir. Ancak vatandaşların önemli bir kısmının Konya’daki toplu ulaşım 

hizmetlerinden memnun olmadığı, en çok şikâyet edilen konunun ise “bilet fiyatlarının pahalılığı” olduğu görülmüştür. 

Toplu ulaşım hizmetlerinden toplam memnuniyet oranı %35,5 olarak tespit edilmiştir. Bu oran oldukça düşük seviyede 

olduğu ortadadır. 

Vatandaşların oldukça büyük bir bölümünün Konya’daki yol, kaldırım hizmetlerinden çok memnun olmadığı tespit 

edilmiştir. Memnuniyet düzeylerini olumsuz etkileyen faktörler arasında “kaldırımların park eden araçlar tarafından 

işgal edilmesi”; “otoparkların yetersiz olması”; “otopark ücretlerinin çok pahalı olması” sayılmaktadır. Toplam 

memnuniyet oranı ise %24,72 olarak tepit edilmiştir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde memnuniyet oranının ölçülmeye çalışıldığı yerel hizmetlerde, vatandaşların 

memnuniyetini büyük oranda etkileyen faktörün hizmetin fiyatı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda sunulan kamusal 

hizmetlerde fiyatlandırmanın oldukça dikkatli yapılması gerektiği, vatandaşın bu konuda ekonomik temelli bir karar 

verdiği belirtilebilir. Bunun yanında; hizmetlerin sunulmasında izlenen yöntem; hizmetlerin kalitesi de vatandaşların 

memnuniyetlerini etkilemektedir. Örneğin; toplu ulaşım hizmetlerinde, gece sefer sayısının yetersiz olarak algılanması, 

sürücülerin davranışları, birden fazla aktarma yapmadan gidilecek yere gidilememesi vatandaşların memnuniyetlerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Yine, elektrik aydınlatma hizmetlerinde elektrik kesintilerinden önceden haberdar 

olamamak ve sokağındaki aydınlatmanın yetersizliği vatandaşların memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kaldırımların park eden araçlar tarafından işgal edilmesi, otopark hizmetlerinin yetersizliği; yeterli düzeyde park ve 

yeşil alanın bulunmadığı algısı vatandaşların yerel kamusal hizmetlerden memnuniyetlerini etkileyen diğer önemli 

faktörlerdir. Dolayısıyla sonuç olarak çalışmanın da gösterdiği gibi vatandaşlar tarafından sorun olarak algılanan 
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hususların çözüme kavuşturulması ve öncelik verilmesi, gerekli önlemlerin alınarak, adımların atılması vatandaşların 

memnuniyet oranını doğrudan etkileyecektir. 
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ÖZET 

Kamu harcamalarını azaltmak, vatandaşları bilinçlendirmek ve toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek gibi 

çeşitli amaçlar doğrultusunda kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif yolların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Kamu hizmetlerinin sunumuna vatandaş katılımı anlamına gelen co-production (üretişim) bu yollardan 

birisidir. Üretişim kavramı vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının birlikte 

çalışabilecekleri bir model ortaya koymaktadır. Üretişim ile ortaya konulan birlikte çalışma sayesinde 

paydaşların kamu hizmetlerini planlama, sunma ve değerlendirme sürecine katılımları mümkün olmaktadır. 

1978 yılında Elinor Ostrom ve arkadaşları tarafından kullanılan, ardından İngiltere, Almanya, Fransa, 

Danimarka ve Hollanda’da sağlık, güvenlik, eğitim ve yerel hizmetler alanlarında uygulanan üretişim 

kavramı kapsamına üç tür faaliyet dahil edilmektedir: (1) Vatandaşların talebi üzerine sunulan hizmetler, (2) 

Vatandaşların kamu kurumlarına destek verdiği hizmetler, (3) Vatandaşlar ve kamu kurumlarının karşılıklı 

hizmet beklentileri ve faaliyetlerini uyumlaştırmak için etkileşim içinde yürüttüğü hizmetler. 2016 yılında 

Ekvador’da gerçekleştirilen Habitat III Zirvesinin konusunun da “Coproducing Sustainable Cities” olarak 

belirlendiği dikkate alındığında, üretişim kavramının öneminin ve uygulama alanına yansımalarının da 

artacağı öngörülebilir. 

Türkiye’de de üretişim modeli ekseninde sivil toplum kuruluşları önderliğinde gerçekleştirilen uygulamalar 

bulunmaktadır. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA-Turkish Marine Environment Protection Association) 
gerçekleştirdiği Türkiye genelinde gerçekleştirdiği deniz ve kıyı temizliği etkinlikleri vasıtasıyla toplumsal 

farkındalık oluşturmanın yanında üretişim için de örnek teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Üretişim, Kamu Hizmeti Sunumu, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Deniz Temiz 

Derneği. 

 

ABSTRACT 

It has been observed that some alternative methods are put forward for some aims such as to decrease public 
expenditure, to provide environmental consciousness to citizens and to increase the societal integration. 
Coproduction which means the participation of citizens for the delivery of public-service one of the methods 
the above-mentioned. Coproduction concept provides a model in which citizens, companies, NGOs and 
public organizations work in cooperation. By means of the cooperative work in coproduction model, it is 
possible for all the stakeholders to participate in planning, delivery and evaluation processes of public 
services. 

Three types of activities are included within the scope of coproduction concept which was first used by Elinor 
Ostrom et all in 1978 and then implemented in the fields of health, safety, education and local services in the 
Great Britain, Germany, France, Netherland and Denmark: (1) services provided by the demand of citizens, 
(2) services in which citizens provide support to public organizations, (3) services in which citizens and 
public organizations work in cooperation for mutual service-demands and activities. By the consideration of 
that the main theme of HABITAT III performed in Equador in 2016 was determined as “Coproducing 

Sustainable Cities”, it might be expected that the importance of coproducing concept and its implementation 
fields will increase. 

There are some implementations in Turkey which have been leaded by the NGOs in the axle of coproduction 
model. TURMEPA (Turkish Marine Environment Protection Association) has become an example in the line 
of coproduction in addition that it enables a social awareness through marine and coastal cleaning activities in 
Turkey. 

Key Words: Coproduction, Public Service Delivery, Non-Governmental Organizations (NGOs), TURMEPA. 
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1. GİRİŞ 

Refah devleti döneminde devletin doğrudan ekonomik ve sosyal faaliyetlerde bulunması kamu hizmeti alanını 

genişletmiştir. Çok sayıda hizmetin kamusal nitelik kazanması ile birlikte devletin büyümesi kaçınılmaz olmuştur. Böyle 

bir yapıyı sürdürmenin maliyeti ise her geçen gün yükselmiştir. Bu durumun sürdürülebilirliğindeki güçlükler, ülkeleri 

alternatif arayışlara yöneltmiştir. Özellikle bütçe açıklarının yarattığı baskı ekonomilerde köklü değişimlerin başlamasına 

yol açmıştır. Bütçe üzerindeki mali yükleri azaltabilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları 

Levine (1984:179-180)’e göre şunlardır: 

A. Hizmet sunumunu özelleştirmek; 

 Özel işletmeler ile hizmet sözleşmeleri yapmak 

 Firmalarla imtiyaz sözleşmeleri yapmak 

 Vatandaşlardan hizmet sunumuna katılım bedeli almak  

 Özel veya kar amaçlı olmayan örgütlere hizmet sorumluluğu yüklemek 

B. Hizmet sunum düzenlemelerini hükümet içinde dağıtmak; 

 Hizmetlerin diğer hükümet birimleri veya otoritelere aktarılması  

 Hizmet sorumluluğunun paylaştırılması  

C. Çalışma verimliliğini arttırmak; 

 Performans denetimine geçmek 

 Çıktılarda verimliliği arttırmak 

 Finansal karar alımını etkinleştirmek 

 Maliyetleri izleme yöntemleri geliştirmek 

 Sözleşmeleri etkin şekilde izlemek ve yönetmek 

D. Bürokrasiyi küçültmek; 

 Kadrolu personel istihdamını azaltmak  

 Gönüllü ve yarı profesyonel kişilerden yararlanmak 

E. Hizmet sorumluluğunu devretmek; 

 Mahallelerde hizmet sunum organizasyonları teşkil etmek (imece yöntemi)  

 Kişilerin kendi hizmetlerini kendilerinin görmesini sağlamak 

 Üretişim (coproduction)  

 Toplumsal sorunları giderme amaçlı kamu/hizmet ortaklıkları oluşturmaktır. 

Bu tür yöntemlerin temel amacı, kamusal hizmetlerle ilgili devletin üzerindeki yükü paylaştırmak ve kaynakların daha 

verimli kullanılabilmesi için özel kesimin elindeki varlıkları sürece dahil etmektir. Yukarıda sıralanan alternatif hizmet 

sunum yöntemlerinin her biri farklı bir stratejinin ürünüdür. Örneğin özelleştirmede, hizmetleri dış kaynaklardan tedarik 

etme ya da hizmetlere erişimi ücretli hale getirme stratejisi ön plana çıkarken, hizmet sorumluluğunun devredilmesinde ise 

üretişim stratejisi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca her bir yöntemde devletin asli unsuru olan vatandaşların rolü de 

farklılaşmaktadır. Özelleştirmede vatandaşa biçilen rol tüketici iken, hizmet sorumluluğunun devredilmesinde (üretişimde) 

hizmet sunum ortağıdır (bkz Tablo 1). 
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Tablo 1. Hizmet Sunum Düzenlemeleri, Stratejiler ve Vatandaş Rolü 

Alternatif Hizmet Sunum 
Düzenlemeleri 

Öne Çıkan Strateji Vatandaşın Rolü 

Profesyonel Bürokrasi Uzmanlaşma Müşteri 

Hizmet Sunumunda Özelleştirme Dış Tedarik/Ücretli Hizmet Tüketici 

Hizmet Sorumluluğunun Kurumlara 

Paylaştırılması 
Hizmet Sorumluluğunun Yüklenmesi ve 

Paylaştırılması 
Müşteri 

Çalışma Verimliliğini Arttırmak Çıktı Maksimizasyonu Müşteri 

Bürokrasiyi Küçültmek 
Yarı profesyoneller ve gönüllülerin 

kullanılması 
Marjinal Çalışan 

Hizmet Sorumluluğunu Devretmek Üretişim (coproduction) Hizmet Sunum Ortağı 

Kaynak: Levine, 1984:182. 

Kamu hizmeti sunumuna getirilen yeni bir yaklaşımlardan biri olan üretişim (coproduction), kamu hizmet sunumunda 
kamu kurumlarıyla farklı aktörlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Üretişimdeki odak noktası, vatandaşların kamu 

hizmet sunumu içinde bir farklılık yaratabileceği düşüncesidir. Bu konudaki sınırlı çalışmalar, farklı üretişim 
uygulamalarını kullanarak, üretişim ve ilgili meselelerde vatandaşların rolü hakkında yeni bir yaklaşım sergilemektedir 
(Tu, 2015:3). 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe literatürde henüz yeni bir kavram olan üretişim ve uygulamaları hakkında uluslararası 

literatürden bilgiler vererek, Deniz Temiz Derneği’nin International Coastal Cleanup, Clean Up the MED ve Geleneksel 

Kıyı Temizliği Kampanyaları uygulamalarını üretişim bakımında değerlendirmektir. Çalışmada, literatür incelemesi ve 

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)’nın Türkiye genelindeki uygulamalarına yönelik bilgiler üzerinden betimleyici bir 

yöntem kullanılmıştır. 

 

2. ÜRETİŞİM (CO-PRODUCTION) 

Üretişim (co-production) ilk kez 1978 yılında Indiana Üniversitesi’nden Elinor Ostrom ve arkadaşlarının (Ostrom, Parks, 
Whitaker, & Percy, 1978) ortaya attığı, kamu kurumları tarafından sunulmakta olan hizmetlere vatandaşların katılımına 

ilişkin bir kavramdır. Kavram, farklı hizmetleri ve farklı kesimlerin katılımını ilgilendirdiği için çok boyutlu bir yapıya 

sahiptir. Bundan dolayı üretişimin ne olması gerektiği konusunda tek bir tanımın yapılması güçleşmektedir. Üretişim, 

zaman içinde ortaya çıkan bir dizi değerleri ve ilkeleri temsil eden şemsiye bir kavram olup, içerisinde angajman, katılım, 

seçim ve kontrol ile iştirak gibi unsurlarını da barındırmaktadır. Üretişim, vatandaşların birey veya grup olarak kamu 

hizmetlerinin tasarımını, sunumunu ve dağıtımını etkileme imkanına sahip olduklarında ortaya çıkmaktadır (Shahana, 
2018). Yönetişim kavramından en önemli farkı; üretişimin, vatandaşların karar alma süreçlerine değil, hizmetlerin 

sunulmasına aktif olarak katılmalarını sağlamasıdır. 

Ostrom’un gündeme getirdiği üretişim kavramı oldukça basit bir model olarak ortaya konmasına rağmen, ilk olması 

bakımından önem arz etmektedir. Bu kavramın ortaya çıkışı, vatandaşlar ve müşterilerin politik ekonomi içindeki rollerini 

anlamak açısından, piyasa ve devlet arasındaki boşluğu giderecek yeni bir yol olarak görülmektedir (Alford, 2014:313). 
Kamu hizmetlerinde üretişim uygulamalarının geliştirilmesine neden olan değişimler Löffler (2018) tarafından şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 Özellikle Bilgi İşlem Teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler, 

 Toplumsal değerlerdeki hızlı ve kapsamlı değişimler, 

 OECD ülkelerinin çoğunda ortaya çıkan demografik değişimler, 

 Mali kısıtlamaların daha fazla önem kazanması, 

 Kamu kurumlarında sonuç odaklı bir yaklaşıma yönelinmesidir.  

Üretişim, vatandaşların katılımı ile kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği konusundaki çeşitli güçlükleri aşmak için, kamu 
hizmeti sunumuna yönelik yeni bir model sunmaktadır. Bu bağlamda üretişim, vatandaşlar, işletmeler ve sivil toplum 

kuruluşları ile hükümet ve diğer aktörlerin kamu hizmetlerinin sunumunda birlikte çalışmalarını öngörmektedir (Brudney 
& England, 1983:60; Pestoff, 2006; Ostrom, 1996). 
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Brudney ve England’a göre, literatürde üretişim için iki tür tanımlama bulunmaktadır. Birincisi, herhangi bir kamu 

hizmetinin sunumuna vatandaş katılımı fikrine dayanmaktadır. Bu tanımlama, vatandaşların değişen veya dönüşen 

beklentilerini karşılamak maksadıyla vatandaş katılımına gerek duyulan ve yumuşak (soft) hizmetler olarak adlandırılan 

eğitim, sağlık bakımı ve krize müdahale gibi hizmetleri kapsamaktadır. Üretişim kavramının ikinci tanımlaması ise katı 

(hard) hizmetler olarak adlandırılan ve vatandaş katılımının çok da elzem olmadığı polis, itfaiye ve su tedariki gibi 

hizmetleri içermektedir (Brudney & England, 1983:60).  

Üretişim yoluyla, aynı kurum içinde bulunmayan bireylerin katkısıyla mal veya hizmet üretimi gerçekleşmektedir. Eğitim, 

sağlık veya altyapı hizmetlerinin genel olarak üreticisi devlettir. Bu tür mal ve hizmetlerin üreticisinin sadece devlet olup 
olmaması ise hem mal veya hizmetin doğasına hem de devlet dışı aktörlerin aktif katılımının teşvik edilmesine bağlıdır. 

Tüm kamu mal ve hizmetleri potansiyel olarak devlet tarafından ve genellikle müşteri olarak tanımlanan vatandaşlar 

tarafından üretilmektedir. Müşteri ifadesi burada pasif bir kavram olarak kabul edilmektedir. Oysa üretişim kavramı, 

vatandaşların kendileriyle ilgili kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde aktif bir rol oynayabileceğine vurgu yapmaktadır 

(Ostrom, 1996:1073-1074). 

Whitaker, ikinci türe yönelik vatandaş katkılarının, bu hizmetlerin başarıyla sunulması açısından çok önemli olduğuna 

işaret etmektedir. Üretişim kapsamındaki faaliyetler: vatandaşların destek taleplerine karşılık verme (müracaatta bulunma, 

sorunlara yönelik kent görevlilerini uyarma), vatandaşların kamu hizmetlerine destek sunması (hizmet kuruluşlarıyla 

işbirliği, gönüllülük) ve vatandaş ile kamu hizmeti sunan personelin karşılıklı etkileşimi (bir sorunun müştereken 

değerlendirilmesi, beklentilerin ve faaliyetlerin eğitim, danışmanlık ve refah programlarında olduğu gibi, karşılıklı 

modifikasyonu) şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böylece üretişim, genel kamunun ve özellikle de hizmetten doğrudan 

faydalananların kamu hizmetinin üretim ve sunum sürecine aktif katılımı olarak karşımıza çıkmaktadır (Whitaker, 
1980:242-245).  

Vatandaşlar, üretişim yoluyla birçok kamu hizmetinin içeriğine ve sunumuna doğrudan katılım yoluyla etki etmektedirler. 

Üretişim özellikle, fiziksel çevreyi değiştirmekten ziyade doğrudan insanları etkileyen hizmetlerde ortaya çıkmaktadır. 

Genel olarak çoğu ekonomik faaliyet, hizmetten ziyade mal üretimine yöneliktir. Bu kapsamda hammadde, sonradan 
tüketicilere sunulabilir ürün haline getirilmektedir. Ancak hizmetler ise böyle değildir. Eğitim, sağlık bakımı veya krizlere 
müdahale, hammaddeyi değil tüketicinin kendisini dönüştürmeye odaklıdır. Diğerleri ise bir çocuğun eğitiminden veya bir 
işçinin sağlığından veya sorun yaşayan bir çiftin uzlaştırılmasına hizmet ettiği için öncelikli fayda, müşterinin kendisine 

sağlanmaktadır. Burada “hammadde”, “mamul” ve “tüketici” kavramlarının tümü müşteriye yöneliktir. Bu bağlamda, 

“sunum” ifadesi yeni bir anlam kazanmaktadır. Hizmetleri sunan kurum, bir bebeği dünyaya getiren doktor veya ebeye 

benzetilmektedir. Kurum çalışanlarının yeteneklerini kullanarak, hizmet sunum sürecini kolaylaştırmaktadır. Kurum, arzu 

edilen sonucu tek başına gerçekleştirememekte, arzu edilen sonuçlara vatandaşlarla birlikte ulaşmaktadır. Vatandaşların, 

kamu hizmetlerinin sunumunda etkin aktörler olarak görülmesi biraz garip gelmesine rağmen aslında bu kavram, olağan 

kamu hizmetinin kamu teşkilatı tarafından verilmesi ve hizmetlerin üretilmesine yönelik yaygın düşünceye kesinlikle bir 

değişik bakış açısı kazandırmaktadır. Üretişim kapsamında şu üç tür faaliyet yer alır: (1) Vatandaş başvurusuyla sunulan 

hizmetler (sosyal güvenlik, refah, işsizlik, sağlık hizmetleri, itfaiye, polis), (2) Vatandaşın kamu kurumlarına destek 

vermesi, (3) Vatandaş ve kamu kurumlarının, karşılıklı hizmet beklentileri ve faaliyetlerini uyumlaştırmak için 

etkileşimidir (Whitaker, 1980:240-242). 

Bir başka çalışmada üretişim ikiye ayrılmıştır: (1) kamu hizmetlerinin sunumuna doğrudan vatandaş katılımı. Bu modelde, 

vatandaşlar birey veya grup olarak kamu hizmetinin sunumu sorumluluğunu devletten alırlar. Bu tür hizmetler: kamu 

güvenliği, eğitim, çocuk bakımı ve sosyal hizmetleri içerebilir. (2) ikinci model, kamu hizmetlerinin sunumunun birlikte 
yönetilmesidir. Bu model, vatandaşların kendilerine yönelik hizmetlere ilişkin karar alma süreçlerine katılımı anlamına 

gelmektedir. Vatandaşlar, kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve kalitesi, örgütlenmesi hakkında düşüncelerini ifade etmekte 

ve planlara yansıtmaktadırlar. Bu yaklaşım, kamu hizmetlerinin tüm alanlarında uygulanabilir. Örneğin: eğitim (okulların 

yönetilmesi, bölgesel eğitim ağlarının belirlenmesi, müfredatın belirlenmesi, hizmet kalitesi değerlendirmeleri), sağlık 

bakımı (hastane yönetimi, sağlık kuruluşlarının bölgesel yapılanması, hizmet kalitesi değerlendirilmesi), ulaştırma, kültür, 

güvenlik, belediye hizmetleri.  

Üretişim fikri, hizmetlerin temel özellikleriyle de yakından ilişkilidir. Zeithaml, Parasuraman ve Berry (1990)’ye göre, 

birçok hizmetin üretim ve tüketimi birbirinden ayrılamaz. Hizmetlerde kalite, sadece sürecin sonunda değil genellikle 

hizmet sunum sürecinde ve tüketici ile hizmet sağlayıcı arasındaki etkileşim çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, 

tüketicilerin hizmet kalitesini sadece çıktılara dayalı olarak değerlendirmediği (örneğin, hastanedeki tıbbi bir tedavinin 

başarısı gibi) aynı zamanda hizmet sunum sürecinin de dikkate alındığı anlamına gelir (örneğin: hastane tıbbi ekibinin ne 
kadar ilgili ve duyarlı oldukları ve hastane odasının konforu gibi). Üretişim, hizmet sunum süreci içindeki hizmetten 

faydalananların yaptığı katkıya vurgu yapar. Örneğin eğitimdeki çıktılar, sadece okul öğretmenleri ya da üniversite öğretim 

elemanları tarafından sunulan eğitim kalitesine değil aynı zamanda öğrencilerin tavır ve davranışlarına da bağlıdır. Eğer 

öğrenciler dersi dinlemez veya tekrar etmezlerse, öğrenilen miktar kısıtlı olacaktır. Kamu sektörü bağlamında, hizmetten 

faydalananların “işbirliği davranışı” kısıtların ve müeyyidelerin kabulüne kadar genişletilebilir. Örneğin: trafik güvenliğinin 

geliştirilmesi, vatandaşların hız ve park sınırlarını kabul etmeleri ve bu sınırlara aykırı davrandıklarında ceza ödemeye razı 

olmalarıyla da ilgilidir. Vatandaşlar, gönüllülük olarak tanımlanan şekilde başka insanlar için de üretişim davranışı 

sergileyebilirler. Örneğin: insanlar gençler için futbol kulüplerinde gönüllü eğiticilik yapabilir veya hasta olan bir aile 

ferdine ya da arkadaşına yardım edebilirler. Ancak bu durumun üretişim olarak değerlendirilebilmesi için bu faaliyetin 
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hizmet profesyonelleri ile işbirliği içinde yapılması gereklidir (Örneğin: hasta yakınına verilen bakımın bir doktorun teşhis 
ve tedavisi kapsamında yapılması gibi) (Löffler, 2008:10-12). 

Üretişim, Birleşik Krallık’taki
1 kamu hizmetlerinde önemli bir gerçeklik haline gelmiş olup, uluslararası alanda ise kamu 

hizmeti alan bireylerin ve toplumun kamu hizmeti zincirine daha fazla iştirak etmesi olarak görülmektedir. Avrupa’da 

vatandaşların çevre, sağlık, kamu güvenliği alanlarında üretişim düzeyine ilişkin bir araştırmaya göre, kamu hizmetlerine 

İngiltere’de %56, Almanya’da %53, Çekya’da %52, Fransa’da %51 ve Danimarka’da %48 vatandaş katılımı bulunduğu 

belirlenmiştir (Löffler, Why Co-production is an Important Topic for Local Government, 2018). 

Hangi faaliyetlerin üretişim kapsamında değerlendirileceği konusu tartışmalı olmakla birlikte, Löffler tarafından bazı ayırt 

edici ilkeler geliştirilmiştir. Bunlar: (1) Üretişim, hizmetten faydalananları sadece pasif birer tüketici olarak görmekten 

ziyade onları aktif birer unsur olarak görmektedir, (2) Üretişim, hizmet veren ve alanlar arasındaki paternalistik (ataerkil) 
ilişkilerden ziyade işbirliğini teşvik etmektedir, (3) Üretişim, sadece sunulan hizmetlere değil onların sonuçlarına odaklanır, 

(4) Üretişim ikame edici ya da katkı sağlayıcı özelliğe sahiptir (Löffler, 2018:2-9). 

Üretişimin ekonomik, siyasal, toplumsal ve davranışsal birçok etkisinden söz edilebilir. Bu konuda yapılan bir çalışmaya 

göre; üretişimin daha iyi hizmet, vatandaş ile kurumlar arasında daha iyi ilişkiler ve daha iyi bir demokrasiye hizmet ettiği 
ifade edilmektedir. Üretişim sayesinde gerçekleşen daha iyi hizmetin varsayımları: (1) Maliyet Etkinliği, (2) Etkinlik, (3) 
Kalite, (4) Memnuniyet ve (5) Performanstır. Vatandaş ve kurumlar arasında daha iyi ilişkiler geliştirilmesine yönelik 

varsayımlar; (1) Hesap Verebilirlik, (2) Öğrenme, (3) Cevap Verebilirlik (4) Şeffaflık ve (5) Güvendir. Daha kaliteli 

demokrasinin varsayımları ise (1) Yetkilendirme, (2) Adalet ve (3) Eşitliktir. Üretişim, faydalarının yanı sıra uygulamadan 

ve insan unsurundan kaynaklanan bazı riskleri de barındırmaktadır. Bu risklerden biri “kendine hizmet eden önyargı” 

riskidir. Bendapudi ve Leone (2003)’un çalışmaları bu riski açıklamaya yöneliktir. Çalışmalarında, vatandaşların sunumuna 

destek verdikleri hizmetlerin değerlendirilmesinde, kendi çabalarına yüksek derecede olumlu baktıkları ancak başarısızlık 

durumunda ise sorumluluğu karşı tarafa yükleme eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Onların araştırmasına dayalı olarak 

Troye ve Supphellen (2012) ise çalışmalarında “pozitif önyargıyı” incelemişlerdir. Pozitif önyargıdan kasıt, müşterilerin 

üretişim yoluyla sunulan hizmetlerin çıktılarını daha olumlu değerlendirmeleridir. Araştırma, üretişim faaliyetleriyle elde 

edilen çıktıların, olduğundan daha yüksekmiş gibi gösterildiğini ortaya koymuştur (Vanleene, 2015:13-18). 

Sınırlı sayıdaki risklere karşın devletlere ve toplumlara yönelik birçok katkısı olan üretişim kavramının dünyada hem ulusal 

hem de yerel düzeyde farklı uygulamalarına rastlamak mümkündür. Özellikle üretişim faaliyetlerinde yerel ölçeğin daha 

uygun olması vatandaş katılımını arttırabilmektedir. Yerel kamu hizmetlerinin kalitesi ise ancak kullanıcıların ihtiyaç ve 

beklentileri için daha yeterli hale getirilmesi suretiyle geliştirilebilir. Kamu hizmetlerinin oluşturulması ve sunumunun, ona 
ilişkin gerekli özelliklere ve dağıtım kanallarına bağlı olması, bu iki sürece yerel halkın doğrudan katılımına imkan sağlama 

metotları arasında üretişimin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Üretişim, yerel yönetişimin bir tezahürü olduğu gibi 

sosyal katılımın da ileri bir biçimi olarak kabul edilmektedir (Podgórniak-Krzykacz, 2015:165-166). Çünkü hizmetlerin 

pasif kullanıcıları olan vatandaşların, bu hizmetlerin üretimine katılmaları söz konusudur. Özellikle, hizmetlerin üretimi ile 
satın alımının ayrıldığı ekonomik sistemlerde, tüketicilerin tepkisine cevap verecek politikaları içermektedir. Bu durum 
aynı zamanda kendi kendine organize olan toplumun da bir sonucudur (Barnes, 1999:112). Üretişim kapsamında 

değerlendirilen bazı örnekler sunmak konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

Bu örneklerden biri, “Cape Town Bilgi Aktarım Programı”dır. Bu program, Cape Town’da yaşayan uygulamacılar ile Cape 

Town üniversitesindeki akademik personel arasında kentsel sorunlara yönelik bilgi paylaşımı ve çözüm önerileri 

geliştirmeyi içermektedir (Patel, Greyling, Parnell, & Pirie, 2015). Üretişim, Hollanda’da kentsel kalkınma planlamasının 

hazırlanmasında bir strateji olarak kullanılmaktadır. Kamu görevlileri ve mahalle sakinleri, sorunları tanımlamak, planları 

geliştirmek ve yenileme faaliyetlerini yürütmek için işbirliği göstermektedirler. Hollanda’da vatandaşlar, kentsel dönüşüme 

farklı yollarla katılım sağlamaktadırlar. Buradaki amaç, vatandaşların yerel ihtiyaçlarını kendilerinin katkısıyla belirlemek 
ve kentsel planlamada sonradan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları daha başta ortadan kaldırmak ve süreci hızlandırmaktır 

(Susskind & Elliot, 1983:13-15). Hollanda’daki başka bir yerel uygulama örneği ise “3C” (Collaborative, Communities, 

Coproduction) metodudur. Bu metot, vatandaş ve kamu otoritelerinin planları birlikte yapması, uygulaması ve 

değerlendirmesi faaliyetlerini içermektedir. İlk olarak Groningen kentinde uygulanmaya başlanan 3C metoduyla, sadece 

hazırlık sürecinde değil tüm süreçlerde etkin bir vatandaş katılımı hedeflenmektedir. Bu metot ile (a) grup kimliği, 

paylaşılan vizyon ve sağlam kolektif hedefler teşkil etmek suretiyle vatandaşların toplu yönelimini güçlendirmek, (b) yerel 

halk ve kamu otoritelerince elde edilen kazanımlar ve kısıtları sürekli aynı yöne sevk etmek amaçlanmaktadır (Frieling, 
Lindenberg, & Stokman, 2014). 

Almanya’da Altena kentinde, Belediye Başkanı uzun süredir yayalaştırılması hedeflenen ancak çeşitli nedenlerle gecikmiş 

olan şehir merkezindeki bir cadde için yöre sakinlerini destek vermeye davet etmiştir. Bölgedeki vatandaşlar, belediye 

çalışanları, esnaflar ve belediye meclis üyeleri projeye destek için belediye tarafından sağlanan araç, gereç ve yapı 

malzemelerini kullanarak yolu sadece yayalar için kullanılabilir hale getirmeye başlayarak, 2 hafta içinde 200 metresini 

                                                 
1  İngiltere’de bulunan National Co-production Advisory Group tarafından üretişim, bir fert olarak aldığınız destek ve hizmetlerin 

tasarımına, eşit bir ortak olarak iştirak edilen bir yöntem  (National Co-production Advisory Group, 2018) olup, alınan destek ve 
hizmetlere vatandaş olarak etki edilebilmenin mümkün olduğu durumlarda veya alınan hizmetlerin tasarlanması, onaylanması ve 

sunumunu etkileme imkanına sahip bir grup vatandaşın bir araya gelerek süreci etkileyebilmesiyle gerçekleşmektedir (People not 
process - Co-production in commissioning, 2018). 
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tamamlamışlardır. Bilahare tüm çevre düzenlemesi ve 800 metrelik yolun yayalaştırılması 3 yıllık bir zamanda 

gerçekleştirilmiştir. Bugün Altena, 100.000’in üzerinde ziyaretçi almakta ve kent merkezi ile Altena Kalesi arasındaki 

yayalaştırılmış bu yol bir cazibe merkezi oluşturmaktadır (Schlappa, 2017).  

ABD’de, Rochester (New York), Tampa (Florida), St. Luis (Missouri) yerleşim yerlerindeki kamu güvenliğinin 

sağlanmasında polis teşkilatı ile bireyler ve hane halkları arasındaki işbirliği bir başka üretişim örneğidir. Kamu güvenliği  
kapsamında yapılan, vatandaşların konut güvenliği için aldıkları ilave kapı kilitleme sistemleri, alarm takılması, 

pencerelerin daha emniyetli hale getirilmesi, kişisel koruyucu silahlar, bekçi köpeği edinilmesi ve suç önleme gruplarına 

katılım sağlanması çalışmaları üretişim olarak değerlendirilmektedir (Kiser & Percy, 1980). 

Georgia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kampüs güvenliğinin yaşadığı zorluklara işaret ederek, büyük çoğunluğu 

daha önce aile gözetiminde yaşamaya alışkın gençlerin üniversite kampüslerinde yaşamaya başladığında, bağımsızlıklarının 

kısıtlandığı gerekçesiyle polis gözetimine karşı olumsuz bir algıya sahip olduklarına işaret etmektedir. Her yıl öğrencilerin 
yaklaşık yüzde yirmi beşinin mezun olması ve yeni öğrencilerin gelmesi, üniversite güvenliğinin gençlerle sorunlarının 

devamlılığına yol açmaktadır. Bu durum, kampüs güvenlik teşkilatının üniversite içinde kamu güvenliğini sağlamak için 

yeni bir güvenlik felsefesine yönelmesini yol açmıştır (Toplum Destekli Güvenlik Felsefesi - Community-Oriented Policing 
Philosophy). Proje kapsamında üniversite güvenlik teşkilatı, web sitesinde, üniversitedeki topluluğun kendisine destek 

vermesi ve kendi emniyetlerine dair daha uygun seçimler yapması için bilgilendirme ve uyarılarda bulunmaktadır. Bu 

yöntem çerçevesinde, yeni gelen öğrencilere, güvenlik hizmetine verecekleri desteğin suçun önlenmesi açısından önemini 

açıklayan videolar gösterilmekte ve istekli öğrenci gruplarına eğitim programları sunulmaktadır. Georgia Üniversitesi, 2013 

yılının ilk çeyreğinde, dokuz eğitim programı sunmuş ve 355 öğrenci bu programlara katılmıştır. Üniversite güvenlik 

teşkilatı aynı zamanda çevrimiçi olarak ve sosyal medya vasıtasıyla, suçun önlenmesinde ve tespitinde hayati öneme haiz 

ihbar ve bilgilendirmeleri de kabul etmektedir. Georgia Üniversitesi, suçun önlenmesine yönelik olarak “UGA Alert 

System” adlı bir uyarı sistemi tesis etmiş olup, öğrenciler ve üniversite çalışanlarına yönelik acil durumlarda, çeşitli ikaz ve 
uyarılarda bulunmaktadır (Williams, LePere-Schloop, Silk, & Hebdon, 2016). 

Hollanda Komşu İzleme (Dutch Neighboor Watches) sistemi, mahallede komşuların birbirinin güvenliğini sağlamasına 

yönelik bir üretişim örneğidir. Vatandaşlar bu maksatla, yerel düzeyde belediye ve polis teşkilatı ile işbirliği içinde 

güvenlik hizmeti sunumuna destek vermektedirler. Vatandaşlar kendi inisiyatifleri dahilinde, çevrelerine karşı daha duyarlı 

olmak suretiyle elde ettikleri gözlemlerini ilgili birimlere aktararak güvenlik teşkilatına ve komşularına destek 

olmaktadırlar. Belediyeler ve güvenlik birimleri de vatandaşlara bilgilendirme eğitimleri sağlamaktadır (Eijk & Steen, 
2015).  

Türkiye’de de üretişim konusunda çeşitli örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerden biri, Deniz Temiz Derneği (Turkish 

Maritime Environment Protection Association) tarafından yürütülen faaliyetlerdir. 

 

3. ÜRETİŞİM ÖRNEĞİ OLARAK DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA) 

Türkiye’de deniz ve su yollarının korunması amacıyla kurulan ilk sivil toplum örgütü olan Deniz Temiz Derneği, Rahmi 

Koç’un önderliğinde Deniz Ticaret Odası ve toplam 29 kişiden oluşan gönüllü işadamı ve denizcilerin katkılarıyla 8 Nisan 

1994 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, Türkiye’deki deniz ve kıyıların doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel 

kaynakları ve biyolojik çeşitliliğini sürdürmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kurulduğu günden itibaren 

tanınırlığı ve gönüllü sayısı gittikçe artan Dernek, Bakanlar Kurulu’nun 19 Haziran 2000 tarihinde aldığı kararla, kamu 

yararına çalışan dernek statüsü kazanmıştır. 1995 yılında yayınladığı "Denizleri Koruma Deklarasyonu" ile Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve benzeri çeşitli organizasyonların da uluslararası 

platformlarda desteklerini sağlamış, 2011 yılında ise uluslararası platformda Çevre Yönetim Sistemi belgesi olarak bilinen 

ISO 14001 belgesini almıştır (Deniz Temiz Derneği Faaliyet Raporu, 2016:2-3).  

Kuruluşunda 29 üye ile faaliyetine başlayan Deniz Temiz Derneği’nin, 24 yıllık süreç içinde 350’si tüzel kişi olmak üzere 

1000’e yakın üye edinmiş, Antalya, İzmir, Zonguldak, Samsun, Bodrum, Marmaris ve Fethiye’de 7 şubesi, 6.000’e yakın 

gönüllüsü bulunmaktadır. Deniz Temiz Derneği’nin vizyonu:  

“Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve 

refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır”. Derneğin amacı: “Kişisel sağlık, refah ve 

Türkiye'nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, deniz ve 

sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı müsamaha göstermemeleri konusunda faaliyete geçmeleri için 

halkı teşvik etmek, denizlerin uzun süre korunmasını sağlamak için çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci 

yaratmak, öncelikli tehdit altındaki deniz çevrelerini korumak ve Türkiye'nin uluslararası çevre kurallarını 

ve AB üyeliğinin gerekliliklerini karşılamasını sağlamak, hükümeti ve kamu sektörünü deniz çevresine zarar 

veren faaliyetler konusunda uyarmak ve etkili yasa uygulamaları için halkı harekete 

geçirmektir” (www.turmepa.org.tr). 

Deniz Temiz Derneği, sahip olduğu vizyon ve belirlediği amaçlar doğrultusunda her yıl çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek 
gönüllü desteğini arttırmaktadır. Afiş, resim ve mesajların yer aldığı bilinçlendirme kampanyaları ve çeşitli etkinlikler 

düzenlemektedir. Düzenlediği kampanyalarla sağlık, güvenlik ve ekonomik refah açısından denizlerdeki yaşama dair 

kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bazı faaliyetlerini sadece toplumu bilinçlendirme amacıyla deniz sahillerinde gönüllülerin 
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desteğiyle gerçekleştirmesine rağmen, daha etkili araştırmalar da yapmaktadır. Örneğin International Coastal Cleanup 
Kampanyası vasıtasıyla, kirliliğin nedenlerini ve nereden geldiğini tespit etmek için toplanan atıkların kaynaklarını 

incelemekte, atıkların cins ve kaynaklarının istatistikleri oluşturulmakta ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla birlikte raporlar hazırlanmakta ve ilgililere sunmaktadır.  

1997 yılında başlattığı Deniz Temiz Teknesini uygulamaya koymasıyla Marmara Bölgesinde deniz temizliğine katkı 

sağlayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bazı kurumlara örnek olmuş ve deniz temizliğine yönelik tekne ve 

araçların sayısı gittikçe artmıştır. Ayrıca dernek kuruluşundan itibaren devlet ve özel okullardaki çocuklar ve gençleri deniz 

kirliliğinin nedenleri ve önlenmesi konusunda eğitmek için çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler derneğin 

eğitmenleri tarafından okullarda verilmektedir. Eğitim verilen öğrencilerin sayısı 18.000 öğrenciye ulaşmıştır. Ayrıca 

dernek, bu tür eğitimlere destek vermek isteyen kişiler için de Gönüllü Eğitmenlik Programları uygulamaktadır. 2016 yılına 

kadar verilen eğitimler yoluyla 15.200 eğitimci yetiştirilmiştir. 2018 yılı eğitimleri 26-29 Nisan tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı eğitimleri için özellikle Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, 

Samsun, Van ve Zonguldak illerinden gönüllüler tercih edilmiştir (Deniz Temiz Derneği Facebook Sayfası, 2018).  

Derneğin toplumu bilinçlendirmek ve ulusal/uluslararası ölçekte bir kamuoyu oluşturma çabaları yanında bölgesel ölçekli 

projeleri de bulunmaktadır. Muğla’nın Göcek bölgesinde Muğla Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte bölgedeki deniz 

kirliliğinin önlenmesi ve kıyı yönetim sistemi projesi hazırlanmıştır. Aynı şekilde Hayrabolu Belediyesi ve Namık Kemal 

Üniversitesi ile birlikte Ergene Havzası için 2012-2015 yılları arasında entegre arazi kullanım yönetim modeli 

oluşturulmuştur. Ergene havzası için geliştirilen proje kapsamında, Bulgaristan’ın Ropotamo ve Veleka deltaları, 

Ukrayna’nın Tuna, Dinyester ve Dinyeper deltaları, Gürcistan’ın Guria bölgesi olmak üzere toplam 7 delta incelenmiş ve 

arazi kullanım modelleri geliştirilmiştir. Projenin uluslararası işbirlikçileri: Bulgaristan’ın Bourgas Regional Tourism 

Association; Gürcistan’ın Civitas; Ukrayna’nın UKRMEPA dernekleridir. Deniz Temiz Derneği’nin katılımıyla 

gerçekleştirilen bir başka uluslararası kampanyada ise Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkede aynı günlerde Akdeniz’i Temiz 

Tutalım (Clean-Up the MED) etkinliğidir. 28 Mayıs 2016 tarihindeki etkinlikte Türkiye genelinde 700 gönüllünün 

katılımıyla 2.000 kg plastik, metal ve ayrıştırılmamış çöp toplanmış, uluslararası boyutta ise toplam 1800 gönüllünün 

katılımıyla yaklaşık 8 ton katı atığın denize karışması önlenmiştir. 15 Ekim 2016 tarihindeki ICC Uluslararası Kıyı 

Temizliği Kampanyası çerçevesinde ise 1.000 gönüllünün katılımıyla İstanbul, İzmit, İzmir, Antalya, Çanakkale, Bodrum, 

Marmaris ve Fethiye’de 3.200 kg katı atık toplanmıştır (Deniz Temiz Derneği Faaliyet Raporu, 2016:44-45; 
https://www.unglobalcompact.org). 

Deniz Temiz Derneği’nin yürüttüğü faaliyetler (i) projeler, (ii) koruma çalışmaları ve (iii) bilgilendirme materyalleri 

hazırlanması şeklinde üç temel başlık altında incelenebilir:   

3.1. Projeler  

 Bütünleşik Kıyı Yönetim Sistemi Oluşturma Projesi: Ergene havzası ve Göcek gibi 20’yi aşkın proje hayata 

geçirilmiştir. 

 Denizde Uyanmak Bir Başkadır 

 Eğitim Projeleri: 2016 yılında 8 il ve 53 ilçede, 186 kurum, 114 okulda toplam 19.175 kişiye 402 saat eğitim 

verilmiştir (Deniz Temiz Derneği Faaliyet Raporu, 2016:30).  

3.2. Koruma Faaliyetleri 

 Uluslararası Kıyı Temizleme Günü (International Coastal Cleanup): Bu kapsamdaki etkinlikler vasıtasıyla, Türkiye 

genelinde 1.000 gönüllü ile birlikte toplam 3.200 kg atık toplanmıştır. 2002 yılından itibaren düzenlenen bu etkinlik 

Türkiye’de Deniz Temiz Derneği koordinatörlüğünde yürütülmektedir (Deniz Temiz Derneği Faaliyet Raporu, 

2016:53). Bu etkinlikler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmektedir. 

 Deniz Süpürgesi: Deniz üzerindeki çöplerin toplanması amacıyla kullanılan deniz süpürgesi teknesinin faaliyet 
başladığı 2015 Mayıs ayından itibaren İstanbul Boğazında topladığı katı atık miktarı 127 tondur.   

 Atık Alım Tekneleri: 2011-2016 yılları arasındaki beş yıllık süreçte, yat ve turistik teknelerin uğrak yeri olan 

koylarda, 20 bini aşkın tekneden 14 milyon litre atık su ve 600 bin kg katı atık toplanmıştır (Deniz Temiz Derneği 

Faaliyet Raporu, 2016:26). 

3.3. Bilgilendirme Faaliyetleri  

 Afiş Çalışmaları 

 Acil Mavi Hattı (444 67 67): Deniz kirliliği ile mücadele için hizmet veren ücretsiz Acil Mavi Hat üzerinden ihbar 
ve şikayetler alınmakta ve yetkili kurumlara iletilerek tedbir alınması sağlanmaktadır.  

 Temiz Deniz Seminerleri 

 Deniz Temiz Dergisi: Reklam gelirleri sayesinde yılda 3 sayı (130 sayfa) olarak çıkarılan bu dergi vasıtasıyla 

kamuoyu bilinçlendirilmektedir. Her sayı yaklaşık 3.000 adet basılmaktadır. 
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Ayrıca Deniz Temiz Derneği, TURMEPA Dükkan uygulaması kapsamında temiz bir deniz ve kıyı şeridi yaratma, doğal 

kaynakları koruma harcamalarında kullanılabilecek gelir elde etmek amacıyla “çevreye zararı olmayan”, sıvı el sabunu, 

genel yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, tekne ve usturmaça temizleyici gibi malzemeler de üretmekte ve satışını 

yapmaktadır. Deniz Temiz Derneği’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği proje ve etkinlikler de 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Alanya Belediyesi ile birlikte 2018 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen geleneksel Deniz 

Temiz Etkinliği’dir. 2018 yılında, Dizalya, Utopia World, Rubi Platinium, Lumos Deluxe, Adenya gibi Mavi Bayraklı 

otellerin dalış okullarının da destek verdiği etkinlikte, Alanya Belediyesi yüzey temizleme aracı Wasteddin, Alanya Rotary 

Kulübü dalgıçları, Alanya’da faaliyet gösteren dalış okullarının profesyonel dalgıçları ve sörfçülerle gerçekleştirilen 

etkinlik sonucunda birlikte 200 gönüllü tarafından denizden ve sahilden 300 kg atık çıkarılmıştır 

(http://www.alanyaadres.com). 2017 yılındaki etkinlikte ise Antalya’da Deniz Temiz Derneği, Emniyet Müdürlüğü Deniz 

Limanı Şubesi ile Sahil Güvenlik personeli ve gönüllüler tarafından Örnekköy Plajı'nda sahilde ve denizde temizlik 
çalışması yapılmıştır. 

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin ortak hareket kararı aldığı “Akdeniz'i Temiz Tutalım” (Clean Up The Med) kampanyası, 

sivil toplum örgütlerini harekete geçirmiş ve 2016 yılında Deniz Temiz Derneği, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve 

gönüllülerin desteğiyle Örnekköy Plajı'nda temizlik etkinliği düzenlenmiştir. Balıkadamlar deniz dibindeki, diğer 

gönüllüler ise sahildeki atıkları toplamışlardır (http://www.hurriyet.com.tr). Türkiye genelinde İstanbul, Bursa, Antalya, 

Mersin, Muğla, Çanakkale ve İzmir kıyılarında gerçekleştirilen “Clean Up the Med” etkinliği süresince 700 gönüllüyle 

2.000 kg atık toplanmıştır (Deniz Temiz Derneği Faaliyet Raporu, 2016:52). Derneğin geleneksel hale gelen kıyı temizleme 
etkinlikleri kapsamında 2016 yılında İzmir’de 1.360 gönüllü ile 5.896 kg, Antalya’da 320 gönüllü ile 400 kg, Fethiye’de 

370 gönüllü ile 5.470 kg olmak üzere toplam 2.050 gönüllünün katılımıyla 11.739 kg atık toplanmıştır (Deniz Temiz 

Derneği Faaliyet Raporu, 2016:46). 

 

SONUÇ 

Kamu hizmet harcamalarını azaltmak, vatandaşları bilinçlendirmek ve sosyal kaynaşmayı güçlendirmek gibi faydaları 

bulunan üretişim, vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının birlikte çalışabilecekleri bir 

model ortaya koymaktadır. Üretişim ile sorunun paydaşları kamu hizmetlerinin planlanması, sunulması veya 

değerlendirilmesi süreçlerine katılabilmektedirler.  

İlk olarak 1978 yılında ortaya çıkmış olan üretişim kavramının İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka ve Hollanda’da 

sağlık, güvenlik, eğitim ve yerel hizmetler alanlarındaki uygulamaları giderek artış göstermiştir. Bu ülkelerdeki üretişim 

uygulamaların çevre, sağlık, kamu güvenliği alanlarındaki kamu hizmetleri içindeki oranının %48-56 aralığında olduğu 

görülmektedir. Ayrıca 2016 yılında Ekvador’da gerçekleştirilen Habitat III Zirvesinin konusunun da “Coproducing 
Sustainable Cities” olarak belirlenmiş olması, üretişim kavramının öneminin ve uygulamaya yönelik yansımalarının 

artmakta olduğuna işaret etmektedir.     

Kısaca üretişim, kamu kuruluşları tarafından verilen hizmetlerin vatandaşların veya sivil toplum kuruluşlarının talebiyle 

vatandaşların kendisi tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Literatürdeki incelemelere göre, bir 
faaliyetin üretişim olarak değerlendirilebilmesi için;  

(i) o hizmetin kamusal olması,  

(ii) kamusal hizmet sunumuna aktif vatandaş katılımı olması ve  

(iii) vatandaşların hizmeti karşılığında ücret almaması (gönüllülük) gereklidir.    

Türkiye’de de üretişim modeli ekseninde gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada örnek olay 

olarak, deniz ve su yollarının korunması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Deniz Temiz Derneği’nin 

faaliyetleri incelenmiştir. Dernek, gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler vasıtasıyla toplumsal bir bilinçlendirme sağlamakla 

birlikte, deniz ve kıyı temizliği etkinlikleri vasıtasıyla kamu hizmeti sunumuna vatandaş katılımını sağlayarak üretişim 

modelini hayata geçirmektedir. Derneğin 2016 yılı içinde Türkiye genelinde, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü 

(International Coastal Cleanup) etkinlikleri kapsamında 1.000 gönüllüyle birlikte 3.200 kg atık; Akdeniz'e kıyısı olan 

ülkelerin katılımıyla düzenlenen “Akdeniz'i Temiz Tutalım” (Clean Up The Med) kampanyası kapsamında 700 gönüllüyle 

2.000 kg atık, geleneksel kıyı temizleme etkinlikleri kapsamında ise 2.050 gönüllünün katılımıyla 11.739 kg atık toplamış 

olduğu görülmektedir. Bu üç projeye katılan 3.750 gönüllü, denizlerden ve kıyılardan yaklaşık 17 ton katı atık toplayarak 

bu atıkların denize karışmasını önlemiştir.  

Deniz Temiz Derneği tarafından gerçekleştirilen koruma faaliyetleri kapsamındaki sahil ve deniz temizliği hizmetleri 

normal olarak liman içinde liman başkanlıkları, sahillerde ise belediyeler tarafından sunulan kamu hizmetleridir. 

Vatandaşların kamusal nitelikteki bu hizmete gönüllü olarak aktif şekilde katılmaları, bu faaliyetlerin üretişim için örnek 

teşkil etmesini sağlamaktadır.  

Üretişime ilişkin bu tür örneklerin Türkiye’de artarak, kamu hizmetleri içindeki payının yükselmesi ve Avrupa’daki 

örneklere yaklaşılması ancak halkın duyarlılık düzeyinin yükselmesi ve benzeri sivil toplum hareketlerinin artmasıyla 

mümkündür. Sivil toplum kuruluşlarının bu tür kampanya ve etkinliklerin hayata geçirilmesinde önemli etkisi olduğu 
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değerlendirilmektedir. Kamu kuruluşlarının da özellikle bu tür üretişim etkinlikleri düzenleyen sivil toplum kuruluşlarına 

destek vermesi ve teşvik etmesinin üretişim uygulamalarının artmasında önemli etkisi olacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Son yıllarda üniversiteler, yerel hizmet üretiminde önemli kurumlardan birisi olmaya başlamışlardır. 

Ülkemizde üniversiteler için bir yandan evrensel bilgi üreten kurumlar olmak, bir yandan da yerel taleplere 

cevap vermeye çalışmak yeni ve zor bir görevdir. Üniversitelerin evrensel bilgi üretiminde yol ve yöntem 

sorunu bulunmazken, yerel taleplere cevap verme konusunda alternatif yol ve yöntemlere ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bu nedenle üniversiteler kendilerinin kent tarafından nasıl algılandığını, kentin ihtiyaçları ile 
sorun önceliklerinin neler olduğunu bilmek durumundadırlar. Netice itibariyle üniversite ile kent arasında 

karşılıklı ve etkin bir ilişki kurabilmenin en temel şartı, üniversitenin kenti, kentin de üniversiteyi tanıması ve 

anlayabilmesidir. Bu gerekçeler, her üniversiteyi, bulunduğu kentin kendisi hakkındaki algılarını doğru ve 

gerçekçi biçimde bilmeye zorlamaktadır. Bu araştırmanın konusu, Samsun kent halkının, yerel hizmet sunma 
boyutuyla üniversite algısıdır. Araştırmada Samsun’da yaşayan halkın Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 

hakkındaki algıları üzerinden üniversiteden beklentilerini tespit etmek ve böylece üniversite ile kent arasında 

etkin bir ilişki kurulmasına katkı sunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın hedef kitlesini Samsun halkı, kentteki 

merkezî ve yerel yöneticiler, STK’lar ve yerel medya oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 496.000 
nüfuslu Samsun merkez kentinde 922 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma, yüz yüze görüşme yöntemine dayalıdır. 
Toplanan veriler SPSS programıyla analiz edilmiş; elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testleri, 
faktör analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre halk, OMÜ hakkında 

“hastane (sağlık hizmetleri)”ne dayalı tek boyutlu bir hizmet algısına sahip olup, üniversitenin diğer hizmet 
sunma potansiyelleri hakkında yeterli fikir sahibi değildir. Araştırma sonucunda OMÜ’nün diğer hizmet 

potansiyelleri hususunda somut katkılarla halkın bilgi ve farkındalığını artırması ve böylece şehir-üniversite 

ilişkilerine daha fazla eğilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Kent, Yerel Halk, Üniversite Algısı. 

ABSTRACT 

In recent years, universities have become one of the important institutions in local service production. It is a 
new and challenging task for universities in our country to be institutions that produce universal information 
on one hand and to try to respond to local demands on the other. Universities need alternative ways and 
methods of responding to local demands while there is not a problem of method in universal knowledge 
production. For this reason, universities need to know how they are perceived by the city, what their needs are 
and what their priorities are. As a result, the most basic condition for establishing a mutual and effective 
relationship between the university and the city is recognition and understanding of the university by the city 
and recognition and understanding of the city by the university. Reasons mentioned above force each 
university to know the perceptions of the city about itself accurately and realistically. The subject of this 
research is the perception of Samsun city people about university with the dimension of the local service 
provision. The survey aimed to determine the expectations from the university of the people living in Samsun 
through the perceptions about Ondokuz Mayıs University (OMÜ) and thus to contribute to the establishment 
of an effective relationship between the university and the city. The target population of the study is Samsun 
people, the central and local directors in the city, NGOs and local media. Within the scope of the research, 
922 persons were reached in the central city of Samsun with a population of 496.000. The research is based 
on the face-to-face interview method. The collected data were analyzed by SPSS program; chi-square tests, 
factor analysis and regression analysis were used in the evaluation of the obtained data. According to the 
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results of the research, the city people has a one-dimensional service perception based on "hospitals (health 
services)" about OMÜ and does not have enough opinion about the university's other service delivery 

potentials. As a result of the research, it has been revealed that OMÜ should increase the knowledge and 
awareness of the people through concrete contribution in other service potentials and thus should focus more 
on city-university relations. 

Key Words: University, City, Local People, Perception Of University. 

 

*  Bu bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1901) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi 

kapsamında, 24.11.2017 - 07.05.2018 tarihleri arasında yürütülen PYO.IKT.1901.17.003 nolu “Samsun’da Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Algısı ve Beklentiler” adlı projenin sonuçlarına dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda ülkemizdeki üniversiteler kamusal fayda ve toplumsal katkı konusunda duyarlı olmaya, içinde bulundukları 

toplumsal çevrenin isteklerini dikkate almaya başlamışlardır. Bu durum, üniversitelerin sunduğu yerel hizmetler hususunda 

kendilerinden beklenen işlevlerin doğal bir sonucudur. Bu çerçevede üniversiteler, kent tarafından nasıl algılandığının, 

kentin ihtiyaçları ile sorun önceliklerinin neler olduğunun bilgisine sahip olmalıdır. Netice itibariyle üniversite ile kent 

arasında karşılıklı ve etkin bir ilişki/etkileşim kurabilmenin en temel şartı, üniversitenin kenti, kentin de üniversiteyi 

tanıması ve anlayabilmesidir. Bunun için de üniversitelerin kenti, kentin de üniversiteleri algılama biçimlerini ve buradan 

hareketle karşılıklı beklentilerini bilmek gerekir. 

Literatürde üniversitelerin yerel hizmet sunma boyutuyla ilgili birçok farklı çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmalarda üniversiteler şu boyutlarla araştırılmıştır: (a) Üniversitelerin bölgeye olan ekonomik etkileriyle ilgili 

çalışmalar (özellikle bölgenin kalkınmasında üniversitelerin rolü üzerinde duran çalışmalar), (b) üniversitelerin sosyal ve 
kültürel etkileriyle ilgili çalışmalar, (c) doğrudan üniversiteleri merkeze alarak üniversitelerin işlevini ve yapılarını 

değerlendiren çalışmalar, (d) üniversite/bölge algısı çalışmaları.  

Üniversitelerin çevresi ile toplum üzerindeki etkileri literatürde genellikle ekonomik bağlamda ele alınmıştır (Phelps, 1998; 
Atik, 1999; Bilginoğlu vd., 2002; Tutar, 2005; Çakmak, 2008). Bu çerçevede, üniversitelerin kurulmasıyla birlikte çeşitli 

mal ve hizmetlere olan talep de artmaktadır. Keza daha fazla konut talebi doğmakta ve böylece kentte bir gelişme ivmesi 

ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmelerden yiyecek, kırtasiye, sinema, giyim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 

de olumlu etkilenmektedir (Bilginoğlu vd., 2002:92). Bilgi ekonomisi ve bölgesel gelişme açısından üniversiteyi 

değerlendiren Harding vd.’nin (2007), Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum’un ekonomisi üzerindeki etkisini inceleyen Çınar 

ve Emsen’in (2001), Isparta örneği üzerinden öğrencilerin ekonomiye katkılarını araştıran Akçakanat, Çarıkçı ve 

Dulupçu’nun (2010) ve bölgesel kalkınma ile üniversitelerin ilişkisini ortaya koymaya çalışan Çetin’in yaptığı çalışmalar 

üniversitelerin kendi bölgelerinde ekonomiye olan etkilerini inceleyen çalışmalara örneklerdir. 

Üniversitelerin ekonomik sosyal ve kültürel yaşama etkilerini araştırmak amacıyla Muğla Üniversitesi’nde yapılan 

çalışmada sosyo-ekonomik gelişmeye; eğitim-öğretim, Ar-Ge, akademik faaliyetler, sağlık, sosyal, kültürel, ekonomik ve 

danışmanlık fonksiyonlarıyla hem yerel hem de genel boyutta anlamlı düzeyde etkilerde bulunduğu sonucuna varılmıştır 

(Karataş, 2002:8). Diğer bir çalışmada sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerin Giresun Üniversitesi’nden beklentileri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların, Üniversitenin bölgenin sorunlarının çözümüne yönelik 

araştırmalar yapmasını, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler hazırlamasını, yörenin kültürel ve turizm etkinliğini 

geliştirecek ve yayacak bölümler açılmasını bekledikleri belirlenmiştir (Özdem ve Sarı, 2008:1). Karabük’te Karabük 

Üniversitesinin nasıl algılandığı konusu ile ilgilenen Sağır ve İnci’nin (2013), Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi’nin nasıl 

algılandığına dair Sankır ve Gürdal’ın (2013), Eskişehir’de üniversitenin nasıl algılandığını ortaya koymaya çalışan Taşcı 

vd.’nin (2011) yaptığı çalışmalar da algı çalışmalarıdır.  

Yukarıda değinilen çerçevede bu araştırmanın konusu, Samsun kent halkının, yerel hizmet sunma boyutuyla üniversite 

algısıdır. Araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile kent arasında karşılıklı ve etkin bir ilişki/etkileşim 

kurabilmek; böylece üniversitenin kente daha sağlıklı katkı için halkın üniversite algılarını belirlemek ve buradan hareketle, 
beklentiler hakkında çıkarımlar yapmak hedeflenmiştir. 

Araştırmada, Samsun merkez kentinde yaşayan halkın OMÜ ile ilgili algılarını ortaya koymak ve bu algılar üzerinden 

üniversiteden beklentilerini tespit etmek ve böylece üniversite ile kent arasında karşılıklı ve etkin bir ilişki/etkileşim 

kurulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak araştırmanın bir diğer amacı da üniversitenin kentle 

bütünleşme hususunda alacağı stratejik kararlara ve uygulamalara temel oluşturmaktır. 

Yukarıdaki hedef ve amaçlar çerçevesinde, çalışma kapsamında şu sorulara cevaplar aranmıştır: Samsun halkı üniversiteyi 

nasıl algılıyor? Halk, üniversitenin kente ne tür katkılar sağladığını düşünüyor? Bu algının oluşmasında üniversitenin 

sosyal, kültürel ve ekonomik rolünün etkisi nedir? 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM   

Araştırmanın hedef kitlesi olan Samsun halkı, kentteki merkezi ve yerel yönetim yöneticileri, STK’lar ve yerel medya ve 

esnaflardan oluşmaktadır. Araştırma, anket yoluyla veri toplanmasına dayalıdır. Likert ölçeğine göre hazırlanmış olan anket 

formları yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edilen birincil veriler ile ilgili tanımlayıcı istatistikler; algı 

düzeyinin cinsiyet ve kuşaklardan etkilenip etkilenmediğini incelemek amacıyla ki-kare testleri ve kavramların açıklandığı 

boyutların belirlenmesi ve değişken sayısının azaltılması için faktör analizi gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca üniversite algı 

düzeyinin demografik (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki durum ve ikamet edilen semt gibi) 

değişkenlerden ne kadar etkilendiğini belirlemek amacıyla da lojistik regresyon analizinden faydalanılmıştır. 

Tabakalar arasında sayısal olarak homojen bir dağılım olmadığından, her bir grup, %5 hata payı ile örnekleme dağılımı 

yapılarak, 496.000 nüfuslu Samsun kentinde 922 kişiye ulaşılmıştır. Toplanan veriler SPSS programı yardımıyla analiz 

edilmiştir. Daha önce OMÜ ve Samsun arasındaki ilişki/etkileşimi çok boyutlu olarak ele alan bir saha araştırması 

bulunmaması nedeniyle çalışma önem ve özgünlük taşımaktadır. Bunun yanı sıra araştırma, 40 yıllık geçmişe sahip OMÜ 

hakkında Samsun’da farklı çevrelerce dile getirilen olumlu-olumsuz çeşitli değerlendirme ve görüşleri bilimsel olarak tespit 

edecek olması ve böylece üniversite-kent ilişkilerinin söylentiler üzerinden değil, bilimsel gerçekler üzerinde kurulabilecek 
olması nedeniyle de özgünlük taşımaktadır. 

Çalışma, üniversite-kent ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca çalışma konusu, 
Türkiye’de sayıları hızla çoğalan üniversitelerin, kuruldukları yerlerde kendilerinden beklenen yerel nitelikli çıktıları 

üretebilme potansiyelleri hakkında fikir verici olacaktır. 

2. 1. Verilerin Analizi  

Samsun merkez kentinde yaşayan halkın, OMÜ ile ilgili algılarını ortaya koymak ve bu algılar üzerinden üniversiteden 

beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada, Samsun’un kentsel aktörleri durumundaki farklı kesimlerine 

ulaşılmıştır. Araştırmaya katılanların çoğunluğu (%71) halktan oluşurken, bunu kamu kurumu ve yerel yönetimler 

çalışanları (yetkili pozisyondaki –en az müdür, şube müdürü gibi- görevliler) (%20), STK görevlileri (%7) ve yerel medya 

yetkilileri (%2) izlemektedir.  

Çalışma kapsamında ulaşılan 922 kişinin %38’i kadın, %62’si erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %16’sı 18-25 yaş 

arası, %84’ü de 26 yaş ve üstüdür; %43’ü ilkokul-lise eğitim seviyesine, %57’si de üniversite ve üstü eğitim seviyesine 

sahiptir. Katılımcıların gelir durumuna bakıldığında; çoğunluğu (%56) 1000-3000 TL., önemli bir kısmı (%32) 3001-6000 
TL. aylık gelire sahipken 1000 TL.den az gelire sahip olanlarla 6001 TL’dan fazla gelire sahip olanlar ise azdır. Bununla 
birlikte katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%74) 11 yıl ya da daha fazla süredir Samsun’da ikamet etmektedir. Bunu 6-10 
yıllar arası zamandan beri Samsun’da ikamet edenler (%15) izlemektedir. Bu durum, katılımcıların çoğunluğunun 

Samsun’la ilgili yeterli ve gerçekçi bilgiye sahip olabileceklerini düşündürmektedir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre cinsiyet değişkeninin üniversiten algı düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 

gözlemlenmiştir (p=0.189>0.05). Buna karşılık, yaş değişkeni (p=0.001<0.05) ile eğitim düzeyi değişkeninin (0,000<0,05) 

üniversite algı düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki tespitlere göre yaş düzeyi arttıkça bireylerde “OMÜ’nün iyi bir üniversite olduğu algısı”nın arttığı görülmüştür. 

Yani üniversite hakkındaki olumlu algılarla yaş arasında doğru bir orantı (yaş kuşağı arasındaki oransal artış %275) 

mevcuttur. Buna karşılık, eğitim durumu ile “OMÜ’nün iyi bir üniversite olduğu algısı” arasında (eğitim seviyeleri 

arasında %539 oranında) ters orantı olduğu görülmektedir. Yani bireylerin eğitim seviyesi arttıkça, “OMÜ’nün iyi bir 

üniversite olduğu algısı” da zayıflamaktadır. Bu durum, eğitimli bireylerin (üniversite hakkında) daha sorgulayıcı 

olmalarına bağlanabilir.  

Tablo 1’de OMÜ’nün kalitesini algılama düzeyini ölçmek için katılımcılara “OMÜ’nün iyi bir üniversite olup olmadığı” 

sorulmuştur.  

Tablo 1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İyi Bir Üniversite midir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1’e göre katılımcıların ağırlıklı oranı (%66) OMÜ’nün iyi bir üniversite olduğunu düşünmektedir. Bu hususta 

%22’lik bir kesim tereddütlüdür. %12’lik kesim ise olumsuz görüşe sahiptir. Yukarıdaki soruyla bağlantılı olarak, Tablo 
2’de OMÜ’yle ilgili kalite algısını görmek üzere katılımcılara OMÜ’yle ilgili farklı boyutlar sunulmuştur. 
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Tablo 2. Üniversite Hangi Bakımlardan Niteliklidir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 2’ye göre katılımcıların çoğu (%76), üniversitenin Samsun’un en önemli kurumlarından birisi olduğunu düşünmekte 
ve bu önemi sırasıyla ekonomik (%77), kültürel (%66), ve sanayi (%35) gerekçelerine dayandırmaktadırlar. Bu bağlamda 

Tablo 3’te katılımcılara, üniversitenin Samsun için önem dercesini görebilmek için “Samsun’un en önemli kurumlarından 

birisinin üniversite olup olmadığı” sorulmuştur. 

Tablo 3. Üniversite, Samsun’un En Önemli Kurumlarından Birisi midir? 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3’e göre katılımcıların çoğunluğu (%76) üniversitenin, Samsun’un en önemli kurumlarından birisi olduğunu 

düşünmektedir. Buna göre 42 yıllık bir tarihe sahip olan OMÜ’nün Samsun’un olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş 

olduğu söylenebilir. Tablo 4’te ise katılımcıların üniversiteyi kent için hangi bağlamda önemsendikleri yer almaktadır. 

Tablo 4. Üniversite Samsun İçin Neden/Nasıl Önemlidir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 4’e göre katılımcılar, OMÜ’yü öncelikle (%77) “Samsun ekonomisi” bakımından, daha sonra (%66) “Samsun’un 

kültürü” bakımından önemsemektedirler. Üniversite’nin “Samsun’un sanayisi” bakımından çok önemli görülmediği (%65) 

anlaşılmaktadır. Üniversitenin sanayi bakımından önemli görülmeme nedeni beklenen bir durum olmamakla birlikte; 

bunun, üniversitenin Samsun’daki sanayi sektörüne bugüne kadar önemli sayılabilecek katkı sunamamış olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. Yukarıdaki tespitle ilişkili olarak, tablo 5’te katılımcılara “OMÜ’nün Samsun ekonomisine katkı 

sağlayıp sağlamadığı” sorulmuştur.  
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Tablo 5. Üniversite Samsun Ekonomisine Katkı Sağlıyor mu? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 5’e göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu, (%84) üniversitenin kente ekonomik katkısının olduğunu 

düşünmektedir. Tablo 6’da katılımcılara üniversitenin kente olan ekonomik katkısının boyutlarını görebilmek için çeşitli 

seçenekler sunulmuştur. 

Tablo 6. Üniversitenin Samsun Ekonomisine Katkısının Boyutları 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 6’ya göre, üniversitenin Samsun’a sağladığı ekonomik katkı algısı sırasıyla “öğrencilerin şehre ekonomik katkısı” 

(%89); “yurt-pansiyon sektörünün gelişmesi” (%85) ve “üniversite nedeniyle önemli markaların Samsun’a gelmesi” (%58) 

biçimindedir. Anlaşıldığı üzere üniversitenin ekonomik katkısı, baskın biçimde öğrencilerin harcamaları üzerinden 

algılanmaktadır. Katılımcıların üniversite ile halk ilişkisine dair algılarını görebilmek üzere Tablo 7’de “Üniversite ile 
Samsun halkı arasındaki ilişkinin iyi olup olmadığı” sorulmuştur. 

Tablo 7. Üniversite ile Samsun Halkı Arasındaki İlişki İyi midir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 7’ye göre katılımcıların çoğunluğu (%57), üniversite ile samsun halkı arasındaki ilişkinin iyi olduğu hususunda 

tereddüte ya da olumsuz görüşe sahiptir. Bir diğer deyişle, katılımcıların yarıdan daha azı (%43) söz konusu ilişkinin iyi 
olduğu düşüncesindendirler. Söz konusu algının “ilişkilerin kötü olduğuyla mı” yoksa “ilişkilerin yeterince gelişmemiş 

olduğuyla mı” ilgili olduğunu tespit etmek için tablo 8’de çeşitli seçenekler sunulmuştur. 
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Tablo 8. Üniversite ile Samsun Arasındaki İlişkinin Boyutları 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 8’e göre katılımcılar, üniversite ile kent arasında kurulan ilişkilerin ağırlıkla (%65) sağlık hizmetleri hususunda 

kurulduğu görüşündedirler. Öte yandan yukarıda üniversitenin kent için önemli kurum olarak algılandığı tespit edilmiş 

olmasına karşılık; katılımcıların çoğunluğu (%67) üniversiteyi yeteri kadar tanımadığını belirtmiştir. Bu tespit, Tablo 7’ye 
göre yapılan tespitle birlikte değerlendirildiğinde, üniversite ile kent arasında “kötü ilişkiler olduğunu” değil, “bu ilişkilerin 

yeter derecede geliştirilememiş olduğu”nu ortaya koymaktadır. 

Tablo 9’da OMÜ’nün ülkemizdeki diğer üniversiteler arasındaki yerine yönelik katılımcıların algısını görebilmek için 

“OMÜ’nün Türkiye üniversiteleri içinde başarılı bir üniversite olup olmadığı” sorulmuştur. 

Tablo 9. Üniversite, Türkiye Üniversiteleri İçinde Başarılı Bir Üniversite midir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 9’a göre katılımcıların yarıdan biraz fazlası (%54) üniversiteyi Türkiye’deki üniversiteler içinde başarılı bir 

üniversite olarak değerlendirmektedir. Geriye kalan kesim, söz konusu başarı hususunda olumsuz görüşe ve tereddüte 

sahiptirler. Tablo 10’da üniversitenin hangi boyutlarıyla başarılı ya da başarısız bulunduğunu tespit etmek için katılımcılara 

çeşitli seçenekler sunulmuştur. 

Tablo 10. Üniversitenin Başarılı Bulunan Boyutları 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 10’a göre katılımcıların üniversiteyi başarılı buldukları tek boyutun (%69) “hastane/sağlık hizmetleri sunum kalitesi” 

olduğu söylenebilir. Üniversite, diğer boyutları itibariyle başarısız görülmektedir. Buna göre sırasıyla üniversite “kamu 

kurumlarıyla işbirliği (%66)”, “sosyal ve kültürel etkinlikler (%59)” “eğitim ve bilim kalitesi (%50)” hususlarında olumsuz 

görüşe ve tereddütte sahiptirler. Sözkonusu “başarı” algısında “tıp ve sağlık hizmetleri” dikkat çekici bir ağırlığa sahiptir. 
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Bu tespitten hareketle, Tablo 9’daki “başarı” algısının, üniversitenin her boyutu bağlamıyla değil, “tıp ve sağlık 

hizmetleriyle ilgili “tek boyut” bağlamına sahip olduğu söylenebilir.  

Üniversitenin kentte tanınabilmesinin önemli bir yolu, halkın üniversite etkinliklerine katılabilmesi ve bu etkinliklere 

erişebilirliktir. Tablo 11’de bununla ilgili olarak katılımcı algısı ölçülmüştür. 

Tablo 11. Üniversitenin Etkinliklerine Katılım 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 11’e göre, katılımcıların çoğunluğu (%60) üniversitenin düzenlediği etkinliklere katılmadığını ifade etmiştir. Bu 

tespit, üniversite ile kent arasındaki ilişkinin yeterince geliştirilememe nedenlerinden birisi olabilir.  Tablo 12’de daha az 
düzeyde (%40) gerçekleşen üniversite etkinliklerine katılımın mahiyeti ölçülmüştür. 

Tablo 12. Etkinliğe Katılım Sayısı 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 12’ye göre üniversite etkinliklerine katılan kesimin büyük çoğunluğu (%81), 2’den az olmamak üzere, çeşitli kereler 

etkinliğe katılmışlardır. Tablo 13’te bu kesimin hangi tür etkinliklere katıldığı ölçülmüştür. 

Tablo 13. Katılım Sağlanan Üniversite Etkinliklerinin Türü 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 13’e göre üniversite etkinliklerine katılan kesimin büyük çoğunluğu (%83), “sosyal/kültürel/ekonomik” etkinliklere 

katılmışlardır. Bilimsel etkinliklere katılım daha azdır (%34). Katılımcıların az bir kısmı da (%23) açılış törenlerine 

katılmıştır. Öte yandan Üniversitenin etkinliklerine halkın katılımını kısıtlayan gerekçeler neler olabilir? Tablo 14’te ise 
katılımcıların bu husustaki algısı ölçülmüştür. 
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Tablo 14. Üniversite Etkinliklerine Katılımı Sınırlandıran Gerekçeler 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 14’e göre katılımcılar, üniversite etkinliklerine katılamama gerekçesi olarak öncelikle (%66) “üniversite 

etkinliklerinden haberdar olmama”yı işaret etmektedirler. Daha sonraki gerekçe (%58) “etkinliklerin zamanlamasının 

katılımcılara uymaması”dır. Onu takibeden gerekçeler ise sırasıyla, “kapüsün şehre uzak oluşu” ve (%46) “üniversite 

etkinliklerin katılımcılara hitap etmemesi”dir. 

Tablo 15’te katılımcılara, eğitim-öğretim bakımından OMÜ’yü nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. 

Tablo 15. Yakınlarınızın Üniversite Okumasını Teşvik Eder misiniz? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 15’e göre katılımcıların çoğunluğu (%76), yakınlarının OMÜ’de okumasını teşvik edebileceğini ifade etmektedir. Bu 
tespit, ilk bakışta yukarıda OMÜ’nün eğitim bağlamında “başarısız” görülmesiyle çelişkili görünmektedir. Bunun için söz 

konusu teşvik sebeplerini görmek gerekir. Acaba katılımcıların yakınlarının OMÜ’de okumasını hangi sebeplerle teşvik 

etmektedirler? Tablo 16’da katılımcılara bu çerçevede seçenekler sunulmuştur. 
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Tablo 16. Yakınların OMÜ’de Okumasını Teşvik Sebepleri 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 16’ya göre, katılımcıların yakınlarını OMÜ’de okumasını teşvik etme konusunda öncelikli (%78) sebebi, 

“Samsun’un bir sahil şehri oluşu”dur. Bu hususta ikinci öncelikli (%73) sebep, katılımcıların hâlihazırda “Samsun’da 

ikamet ediyor oluşları”dır. Üçüncü sıradaki (%55) sebep, “Samsun’un ucuz bir şehir” oluşudur. Son sıradaki (%53) sebep 

ise “Üniversitenin eğitim kalitesi”dir. Katılımcılar, “Üniversitenin olanaklarını iyi bulduğu” gerekçesi ile “Samsun’un 

olanaklarının çok olması” gerekçelerini hiç değerlendirmemişlerdir. Açıktır ki, katılımcıların yakınlarını üniversitede 

okumaya teşvik gerekçeleri, OMÜ’nün niteliklerinden çok, Samsun’un nitelikleriyle ilgili görünmektedir.  

Tablo 17’de katılımcılara Samsun halkının üniversiteye sağladığı desteği yeterli bulup bulmadıkları sorulmuştur. 

Tablo 17. Samsun Halkının Üniversiteye Sağladığı Destek Yeterli midir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 17’ye göre katılımcıların çok azı (%19), Samsun halkının üniversiteye desteğini yeterli görmektedir. Çoğunluk 

(%81), bu desteğin yeterliliği hususunda olumsuz görüşe ve tereddüde sahiptir. Yukarıdaki tespite karşılık olarak, Tablo 
18’de katılımcılara “OMÜ’nün şehrin beklentilerini yerine getirip getirmediği” sorulmuştur. 

Tablo 18. OMÜ, Şehrin Beklentilerini Yerine Getirebiliyor mu? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 18’e göre, katılımcıların çoğunluğu (%70), üniversitenin şehrin beklentilerini yerine getirebildiği hususunda olumsuz 
görüşe ya da tereddüde sahiplerdir. %30’luk kesim, üniversitenin bu beklentileri yerine getirebildiği düşüncesindedir. Tablo 
19’da ise katılımcılara şehrin beklentileri karşısında OMÜ’nün hangi nitelikleriyle yeterli, hangi nitelikleriyle yetersiz 
görüldüğünü değerlendirebilmek için alternatif seçenekler sunulmuştur. 
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Tablo 19. Samsun’un Üniversiteden Beklentileri Nelerdir? 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 19’a göre katılımcılar, OMÜ’nün en çok (%73) şehrin sanatsal faaliyetler beklentisini karşılamakta yetersiz kaldığını 

düşünmektedir. Daha sonra (%64) OMÜ’nün sosyal ve kültürel beklentileri karşılayamadığı düşünülmektedir. Akabinde 

(%53) OMÜ’nün şehrin ekonomik beklentilerini karşılayamadığı düşünülmektedir. Katılımcılar, OMÜ’nün, şehrin sadece 

sağlık hizmetleri hususunda beklentilerini karşılayabildiği (%65) görüşündedir. Yukarıdaki tespitlerle ilişkili olarak, Tablo 
20’de katılımcılara, “OMÜ’nün şehrin sorunlarıyla ilgilenip ilgilenmediği” sorulmuştur. 

 

Tablo 20. Üniversite Şehrin Sorunlarıyla İlgilenmekte Midir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 20’ye göre katılımcıların çok azı (%17), OMÜ’nün şehrin sorunlarına ilgi gösterdiğini düşünmektedir. Çoğunluk 

(%83), bu hususta olumsuz görüşe veya tereddüte sahiptir. Bu bağlamda tablo 21’de katılımcılara OMÜ’nün Samsun’un 

sorunlarına gösterdiği ilgi bağlamında seçenekler sunulmuştur. 
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Tablo 21. Üniversite’nin, Samsun’un Sorunlarına Gösterdiği İlgi 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 21’e göre katılımcılar, üniversitenin en ilgisiz kaldığı (%78) şehir sorununun ekonomik sorunlar olduğunu ifade 

etmişlerdir. Üniversitenin ilgisiz kaldığı ikinci sorun (%77), kentsel gelişme sorunlarıdır. Diğer sorunlar ise sırasıyla 

çevresel sorunlar (% 70) ve kültürel sorunlardır (%66). Buna karşılık katılımcılar, üniversitenin şehrin sağlık hizmetleri 

sorunlarıyla ilgilendiği düşüncesindedirler (%66). 

Tablo 22’de katılımcılardan “OMÜ’nün kente herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığı” sorulmuştur. 

Tablo 22. Üniversite’nin Kente Olumsuz Etkisi Var mıdır? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 22’ye göre katılımcıların çok azı (%30), üniversitenin kente olumsuz etkisi olduğunu düşünmektedir. Çoğunluk 

(%69), bu hususta olumsuz görüşe ve tereddüte sahiptir.  

Bu bağlamda Tablo 23’te katılımcılara OMÜ’nün şehre olumsuz etkileri hususunda çeşitli seçenekler sunulmuştur. 

Tablo 23. Üniversite’nin Kente Olumsuz Etkilerinin Boyutları 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 23’e göre katılımcılar, üniversitenin şehre en olumsuz etkisini (%61), kiraların ve ev fiyatlarının artmasına yol 

açması olarak ifade etmişlerdir; daha sonraki olumsuz etkisi (%52) şehrin kalabalıklaşmasına neden olmasıdır. 

Üniversitenin “hayat pahalılığına yol açtığı” (%38) ve “toplumsal değerleri zayıflattığı” görüşü (%23) ise nispeten düşük 

seviyelerdedir. Üniversitenin kente olumsuz etkisinin, daha çok ekonomik boyutlu olarak algılandığı açıktır. 

Katılımcıların yukarıdaki görüşleri ancak kendilerinin üniversite hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarıyla tutarlılık 

göstetebilir. Bu kapsamda tablo 24’te katılımcılara, üniversite hakkında herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıkları 

sorulmuştur. 

Tablo 24. Üniversite Hakkında Herhangi Bir Bilgiye Sahip misiniz? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 24’e göre, katılımcıların büyük çoğunluğu (%74), üniversite hakkında bilgiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların kendilerini üniversite hakkında yeterli bilgiye sahip görmeleri, yukarıdaki algılarının tutarlılığını destekleyen 

bir durumdur. Tablo 25’te katılımcıların üniversitenin hangi boyutu hakkında daha çok bilgi sahibi olduğu ölçülmüştür. 

Tablo 25. Üniversite Hakkında Bilgi Sahipliğinin Boyutları 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 25’e göre üniversitenin en çok bilgi sahibi olunan boyutları, sırasıyla en çok (%79) hastane olanakları, daha sonra da 

(%68) eğitim olanakları/kalitesi hakkında bilgi sahipliğidir. Teknolojik icatlar/buluşlar hakkında bilgi sahipliği çok azdır 

(%25). Halkın üniversite hakkındaki bilgisinin hastane ve tıp fakültesi üzerinde yoğunlaştığı açıktır. 

Tablo 26’da katılımcılara, OMÜ hakkındaki haberlere hangi kanallarla ulaştıkları sorulmuştur. 

Tablo 26. Üniversite Hakkında Haber Kaynakları 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 26’da görüldüğü gibi, katılımcılar üniversite ile ilgili bilgileri ve haberleri “üniversitedeki tanıdıklar,” “yerel medya” 

ve “internet” üzerinden almaktadırlar. Bunların arasında “üniversitedeki tanıdıklar” haber kaynağı olarak öne çıkarken, 

“üniversite bülteni” çok geri planda kalmaktadır. Üniversite bülteninin Samsun halkı tarafından haber kaynağı olarak tercih 

edilmeyişi dikkat çekicidir. 
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Tablo 27’de katılımcılara, üniversitenin son yıllardaki performansını nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. 

Tablo 27. OMÜ’nün Son Birkaç Yıl İçindeki Performansı 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 27’ye göre katılımcıların çoğunluğu (%68), OMÜ’nün son birkaç yıl içindeki performansının değişmediği 

düşüncesindedir. Sadece %21’lik bir kesim, performansın arttığı görüşündedir. Tablo 28’de tüm yukarıdaki 

değerlendirmelerle de ilişkili olarak, katılımcılara OMÜ’nün bölge üniversiteleri arasındaki yerini nasıl değerlendirdikleri 

sorulmuştur. 

Tablo 28. OMÜ’nün Bölge Üniversiteleri İçindeki Yeri 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 28’e göre katılımcılar bölgedeki üniversiteler içinde ilk sırada (%60) OMÜ’yü; ikinci sırada (%55) Karadeniz 

Teknik Üniversitesi’ni; üçüncü sırada (%66) Ordu Ünivesitesi’ni ve dördüncü sırada da (%66) Giresun Üniversitesi’ni 

değerlendirmektedirler. Buna göre OMÜ, bölgesindeki en başarılı/yetkin üniversite olarak değerlendirilmektedir. 

Tablo 29’da katılımcıların OMÜ algısının hangi niteliklere dayalı olduğu ölçülmüştür. 

Tablo 29. OMÜ Hangi Sözcüklerle Tanımlanabilir? 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 29’a göre katılımcıların üniversite ile ilişkilendirdikleri sözcükler sırasıyla “Kaliteli (%43)”, “Modern (%41)” ve 

“Şehirden Kopuk (%39)”dur. Buna göre halkın, OMÜ’yü görece olumlu niteliklere sahip olan ama “şehirden kopuk” bir 

kurum olarak algıladığı söylenebilir. 
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SONUÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bölge üniversitesi olarak kurulması nedeniyle, on yıllar boyunca Orta ve Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ne “yerel hizmet” de sunan bir üniversite olmuştur. Söz konusu yerel hizmet fonksiyonunun daha çok “Tıp 

Fakültesi Hastanesi” üzerinden gerçekleştiği söylenebilir. Tıp Fakültesi’nin özellikle 1986 yılında da Kurupelit 

yerleşkesindeki yeni binasına taşınması ve burada Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en donanımlı hastanesi olarak Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ni kurulmasıyla OMÜ, kentin ve bölgenin “sağlık sorunlarına çözüm üreten” bir 

üniversite olarak algılanır olmuştur. Öyle ki, ilkin tıp fakültesinin kurulmuş olmasına bağlı olarak –kampüsteki diğer 

fakültelere rağmen- 3-4 yıl öncesine kadar kampüse giden dolmuş hat adının “Üniversite” değil de “Fakülte” olması,
1 

Samsun’da halkın üniversiteyi “(Tıp) fakülte” olarak algıladığını ortaya koymaktadır. 

Son yıllarda üniversite-tıp fakültesi özdeşlik algısı azalmakla birlikte, halen üniversitenin diğer fakülteleri ve bunların 

hizmet sunma potansiyelleri itibariyle yeterince bilindiği/algılandığı söylenemez. Bugün Tıp Fakültesi dışında Hukuk 

Fakültesi, İşletme Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 19 

fakülteye sahip olan OMÜ’nün, kentin ve toplumun çok çeşitli ihtiyaçlarına hitap edebilen bir potansiyeli bulunmasına 

karşılık, söz konusu ihtiyaç algısının ve beklentisinin (sağlık hizmetleri ile) sınırlı olduğu söylenebilir. Böyle sınırlı bir algı 

durumunun halkla ve üniversiteyle ilgili boyutları olduğu düşünülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında Samsun halkı OMÜ’nün iyi bir üniversite olduğunu düşünmektedir. Diğer sonuçlarla birlikte 

değerlendirildiğinde “OMÜ’nün iyi bir üniversite olduğu” algısı, ağırlıklı olarak onun yarattığı “ekonomik fayda”yla 

ilgilidir. Bu ekonomik fayda ise üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısıyla kente sağlayacağı potansiyel “üretim 

ekonomisi” bağlamında değil; öğrencilerin ve pansiyonların varlığına dayalı “tüketim ekonomisi” bağlamına odaklıdır. 

Nitekim üniversitenin kente olumsuz etkileri bağlamının da “ekonomik” boyutlu oluşu, yukarıdaki tespiti desteklemektedir. 

Öte yandan OMÜ’nün başarılı bulunan boyutu ve şehrin en çok/en iyi karşılayabildiği beklentisi “hastane/sağlık 

hizmetleri” ile ilgili görünmektedir. Üniversitenin, şehrin çeşitli sorunlarına ilgi göstermediği görüşü baskın olmakla 

birlikte, sağlık hizmetleri sorunlarına ilgi gösterdiği düşüncesi baskındır. Keza halkın üniversite hakkındaki bilgilerinin 

ağırlıkla hastane ve tıp fakültesiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Açıktır ki halkın üniversite algısı ağırlıklı olarak “Tıp 

Fakültesi ve Hastane” ile ilişkilidir; diğer fakülte ve yüksekokulların söz konusu algı üzerinde herhangi bir etkisi yok 

gibidir. Yani üniversite, tek boyutlu olarak algılanmaktadır. 

Sonuç olarak bakıldığında, üniversitelerin yerel hizmet sunma potansiyelleri bakımından OMÜ’nün sağlık hizmetleri 

hususunda etkin olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, üniversitelerin sağlık hizmetleri dışında da etkili işlevleri olabilir. 

Dolayısıyla OMÜ yönetiminin başta mühendislik, mimarlık, ziraat, iktisadi ve idari bilimler olmak üzere, topluma etkin 

hizmet sunabilecek diğer fakülteleri de etkinleştirmesi gerekli görülmektedir. Şüphesiz ki halk, şimdiye kadar bu 

fakültelerin etkili işlevleriyle tanışmadığından, üniversiteden (sağlık hizmetlerine bağlı) tek boyutlu bir beklenti içindedir. 

Bu nedenle diğer fakültelerin somut etkilerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla halkın da üniversiteden beklentileri 

çeşitlenecektir. Bu hususta ilk adım üniversite tarafından atılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Minibüs hat adının “üniversite” değil de “Fakülte” oluşu, bir zamanlar üniversitenin tek fakültesi olan “Tıp Fakültesi”nden 

kaynaklanmaktadır ve sonradan aynı kampüs içinde pek çok fakülte açılmış olmasına rağmen değişmeksizin aynı kalmıştır (y.n.). 
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6360 Sayılı Yasanın Yönetsel Etkinlik Ve Yerel Demokrasi Bağlamında 

Sorgulanması: Mersin Örneği 
1 

Questioning The Law Numbered 6360 Through Administrative Quality And Local Democracy: Mersin 
Example 
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Yüksek Lisans Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D., kamilekaya.b@gmail.com 

 

ÖZET 

12 Kasım 2012'de kabul edilen 6360 sayılı Yasa yerel yönetimler konusunda birçok değişiklik yapmıştır. 

Bunların en önemlileri; il mülki sınırları ile büyükşehir belediye sınırlarını çakıştırmak, büyükşehir belediyesi 

olan illerde köylerin, belde belediyelerinin ve il özel idarelerinin tüzel kişiliklerini kaldırmak, köy ve belde 

belediyelerini mülki sınırları içerisinde yer aldıkları ilçelere tek mahalle olarak bağlamaktır. Yasanın 

gerekçesinde genel olarak, sınırları il mülki sınırlara genişletildiğinde belediyelerin yönetim, planlama ve 

koordinasyon açısından en geniş ölçekte hizmet üretebilecek güçlü yapılar haline geleceği savunulmuştur. 
Bunun yanında yerelleşme veya yerel yönetimleri güçlendirme amacına vurgu yapılmıştır. Ancak yasa 

gerekçesinde yer alan bu konularda endişeleri ortadan kaldıramadan yayınlanmıştır. Bu endişelerden bazıları 

büyükşehirlerin mülki sınırlara hizmet götüremeyeceği ve yerel yönetim birimlerini azalttığı hatta 

büyükşehirlerde ortadan kaldırdığı için yerel demokrasiyi zayıflattığı yönündedir. Bunun için çalışma bu 

konulara odaklanmıştır. Çalışmanın temel problemi, Mersin ili özelinde 6360 sayılı yasanın sonucu olan 
kırsalın kentten yönetilebilirliğini, yerel demokrasinin sürekliliği ve hizmet sunumu ile kalitesinin işleyişi 

üzerinden tartışmaktır. Kapatılan belde belediyelerinin eski yöneticileri ve yeni yöneticileri olarak muhtarlar 

ile ilçe ve büyükşehir belediyesi yöneticilerinin değerlendirmeleri üzerinden sonuca varmak amaçlanmıştır. 

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır: ilk bölümde büyükşehir yönetimi ile ilgili yasal süreç ve konuyla ilgili 

literatür taraması, ikinci bölümde alan araştırması yer almaktadır. Araştırma literatür taramasının yanında 

nitel araştırma yöntemi, yüz yüze ve derinlemesine mülakat teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Görüşmeler önceden belirlenmiş yarı yapılandırılmış sorularak kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Konu 

hakkında Mersin ilinde kapatılan beldeler üzerinden yapılan bir araştırma olması açısından araştırma bir ilk 

olma özelliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, 6360 Sayılı Yasa, Belde Belediyeleri, Yerel demokrasi, Yönetsel Etkinlik. 

 

ABSTRACT 

Law No. 6360, adopted on 12 November 2012, has made many changes to local administrations. The most 
important of these are; extending the borders of metropolitan municipalities to that of the provincial 
boundaries, removing the status of villages, small municipalities and the special provincial administrations 
and changing their status neighborhood in the provinces which are the Metropolitan Municipalities. On the 
grounds of the law, it is generally argued that when the borders of the metropolitan municipalities are 
expanded to the provincial boundaries, the municipalities will become powerful structures capable of 
producing services on the widest scale in terms of management, planning and coordination. The emphasis 
was on localization or strengthening of local governments. However, the law was published without carrying 
out concern. Some of these worries are that the metropolitan municipalities cannot serve the city boundaries 
and thus weaken the local democracy because the change removed small municipalities those are closest to 
people. This study is focused on these issues. The main problem of the study is to discuss the manageability 
of the rural from the city, the continuity of the local democracy and the level of and quality of the service 
delivery in the case of Mersin Metropolitan Municipality. The study would analyze the results of the Law 
through in-depth interview method carried out with the old administrators, mukhtar of neighborhood of the 
closed municipal municipalities and the those of the district and metropolitan municipalities. The study 
consists of two parts: the first part deals with the analysis of legal process related to the metropolitan 
government and the literature on the subject, and the second part includes field research. In addition to the 
literature review, the qualitative research method was analyzed using face-to-face and in-depth interview 
techniques. Negotiations were conducted using pre-defined semi-structured queries. The research is a first in 
terms of being a research on the subject made over the borders that are closed in the province of Mersin. 

Key Words: Mersin, Law Numbered 6360, Small Municipalities, Local Democracy, Administrative Activity. 

                                                           

1   Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde yürütülmekte olan ve savunma aşamasında olan Yüksek Lisans 
tezinden türetilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler halka en yakın ve halkla en çok iç içe olan birimlerdir. Bu sebeple doğrudan demokrasinin en etkili 
kullanıldığı alanlardır. Aynı zamanda halkın sorunlarını en yakından takip edebilen, hangi hizmetin ne zaman ve nereye 

yapılması gerektiğini en iyi tahlil edebilecek birimlerdir. Dolayısıyla yerel yönetimler yönetsel etkinlik ve yerel demokrasi 
konularından bağımsız düşünülemez. Yerel yönetimler konusunda en köklü değişiklikleri yapan 6360 sayılı On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun2 12 Kasım 2012'de kabul edilmiştir. Bu kanunla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, 

Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde sınırları mülki sınır olan 

büyükşehirler kurulmuştur. Daha önce büyükşehir olan İstanbul ve Kocaeli haricindeki 14 büyükşehir belediyesinin 

sınırları mülki sınırlarla çakıştırılmıştır. Bu illerde toplamda 27 ilçe kurulup bazılarının sınırları değiştirilmiştir. Sayısı 30'a 

ulaşan büyükşehir belediyelerinde bulunan tüm köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Köyler ve 

beldeler aynı adla mahalle olarak mülki sınırları içerisinde yer aldıkları ilçe belediyelerine bağlanmıştır. Büyükşehir 

belediyelerinde kırsal alanlarda somut olarak bir değişiklik yapılmadan, kentsel alan olarak ismi değiştirilmiş ve buradaki 
halk kentli halk olarak kabul edilmeye başlanmıştır.  Büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2000’in altındaki belde 

belediyeleri köye dönüştürülmüştür. 30 ilin tamamında İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bu illerdeki bucak 

ve bucak teşkilatları da kapatılmıştır. Kanun kapatılan birimlerde doğabilecek sorunların önüne geçmek adına bazı tedbirler 

de almıştır. Orman köyleri ve buralarda ikamet eden köylüye verilen hak sorumluluk ve imtiyazlar sürdürülecektir. 

Mahalleye dönüşen köyler tarafından kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden yararlanılmaya devam edilecektir. 

Mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde vergi, harç ve katılım payı gibi konularda altı yıl muafiyet 

sağlanacaktır. İçme ve kullanma suyuna ilişkin ücretler en düşük tarifenin %25'ini altı yıllık sürede geçemeyecektir (6360/ 

Geçici Md.1/15).  

Kanunun doğal sonucu olan kırsal alanların kentsel yönetime dahil edilmesi yönetimde etkinlik ve yerel demokrasi 

temelinde yasanın gerekçesi ile uygulamanın ne oranda örtüştüğü ve yasanın yerele uygunluğu tartışılmıştır. İnceleme 

Mersin ilinin doğusundaki Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde kapatılan 14 belde belediyesi 

üzerinden yapılmıştır. Bu belde belediyelerinin eski ve yeni yöneticileri ile ilçe ve büyükşehir belediyesi yöneticileri ile 

mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar sonucunda elde edilen bilgiler sınıflandırılarak analize dahil edilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Akademik Metinler 

Türkiye'de olduğu gibi kentsel alan ve yönetilen alanın birbirine denk düşmediği pek çok ülkede sınırların yeniden 

belirlenmesi yönünde reformlar yapıldığına örnek veren çalışmalar vardır (Çınar vd., 2009). Bu reformlar sayesinde hizmet 
etkinliğinin, verimliliğin ve kalitesinin artacağı aynı zamanda da maliyetlerin düşürüleceği planlanmıştır. Bu reformu 

gerçekleştiren ülkelere örnek olarak Kanada'nın 2000-2003 yılları arasında belediye sayısını 1332'den 1119'a indirdiği, 

60'ını da yeniden yapılandırdığı verilmiştir. Fransa da büyükşehir sınırlarını genişleterek nüfus ölçütüne göre kırsal, kentsel 

ve büyük kent komünleri kurmuştur. 

6360 Sayılı Yasa gerekçesinde ABD, Kanada ve Fransa yönetim ölçeği genişletilen ve yerel yönetim birimlerinin 

azaltıldığı ülkelere örnek olarak verilmiştir. Türkiye’nin de dünyadaki bu reform sürecine eklendiği gösterilmiştir. Ancak 

Güler, Türkiye'de yerel demokrasi konusunun verilen örneklerle örtüşmediğini öne sürmüştür (Güler, 2012). Bunun kanıtı 

olarak da 6360 sayılı yasa ile kaldırılan yerel yönetim birimleri sonucunda halkın doğrudan seçtiği 250.000 kişinin 

200.000’e düştüğünü, ancak örnek olarak gösterilen Fransa’ da bu sayının 500.000’in üstünde olduğunu sunmuştur.  

Adalet ve Kalkınma Partisinin bu kanun için düzenlediği bir metinde sınırları il mülki sınırlara genişletildiğinde 

belediyelerin yönetim, planlama ve koordinasyon açısından en geniş ölçekte hizmet üretebilecek güçlü yapılar haline 

geleceği savunulmuştur. Büyükşehir alanlarında hizmetlerin tek elden sunulması ile etkinlik, verimlilik ve koordinasyonun 
artacağı, az kaynakla daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulabileceği belirtilmiştir. Kısaca kanunun amacının “hizmet 

siyasetinin, dolayısıyla çağdaş belediyecilik anlayışının gerekliliği olan en yüksek verimlilikle, hızlı ve kaliteli hizmet 

bütünlüğünün sağlanması” olduğu vurgulanmıştır (Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimler Başkanlığı, 2012:9).  

Yasa ile otuz ilde il özel idareleri, belde belediyeleri ve köy yönetimlerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesiyle, il genel 
meclisleri, belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclisleri de kapatılmış oldu. Adıgüzel, kapatılan bu birimlerin karar alma 

organları da kaldırıldığı için halk katılımının önemli ölçüde azaldığına vurgu yapmıştır (Adıgüzel, 2012:172). 

Kamalak, Gül ve Beyazıt’a göre; “yerel demokrasi, belirli bir mekana ilişkin ve o mekanı şekillendiren kararların orada 

yaşayan sakinlerin katkısının ya da onayının ne derece alındığı bu kararların nüfusun kompozisyonunu ve yapısını 

                                                           

2   14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1. Maddesiyle, bu Kanunun başlığında yer alan “on üç” ibaresi “on dört” olarak, “yirmi altı” 

ibaresi “yirmi yedi” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“Ordu,” ibaresi eklenmiştir. 
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dolayısıyla da gereksinim ve beklentilerini ne denli yansıtabildiği olgusuna ilişkindir” (Kamalak vd., 2013:43). Bu 
bağlamda yasanın uygulanışında yerel demokrasinin zedelendiğini düşündüren başlıca konulardan biri orada yaşayanlara 

sorulmadan belde ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıdır. Ayrıca bu durum demokratik devlet ilkesine ve Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın "yerel yönetimlerin sınırlarında, bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara 

önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz" ilkesine açıkça aykırıdır. Yukarıdaki yerel demokrasi tanımından yola 

çıkarsak mekana ilişkin kararlarda kapatılan belde belediyeleri ve köylerde yaşayan insanların katkısı ve onayı 

olamayacaktır. Kapatılan bu kırsal birimlerde yaşayanların neye ihtiyacı olup olmadığına şehirlerdeki belediye yöneticileri 

karar verebilecektir. Belediyenin izni olmadan, araç göndermeden ve kendi işçisi dışında herhangi bir şekilde bir ihtiyaç 

yerine getirilemeyecektir. Bu durumda yerel demokrasi hiçe sayılmış, orada yaşayanların değil yaşamayanların katkısı ve 

onayı alınmış olacaktır. 

6360 sayılı Yasanın gerekçesi genel olarak yönetimde etkinlik ve kaliteli hizmet sunumu etrafında şekillenmiştir. Planlama 

ve koordinasyon eksikliği, ölçek ekonomisinden yararlanılamaması, küçük ölçekli yönetimlerin ulaşım, çevre ve 

sanayileşme gibi sorunlara çözüm üretmede yetersiz kalması, kaynakların etkin ve yerinde kullanılamaması, mali 

kaynakların yetersiz olması çözüm üretilmesi amaçlanan sorunlardır. Gerekçede il sınırına genişletilmiş büyükşehirlerin 

geniş ölçekte hizmet üreteceği için kaynakları daha etkin kullanacağı belirtilmiştir. Bu belediyeler gelişmiş teknolojilerle 

donatılıp nitelikli personel istihdam edebileceği için verimlilik artışının olacağı ortaya çıkması beklenen olumlu 

gelişmelerdendir. Bunların yanında adil bir yapının ortaya çıkacağı, il çapında uyumlu planlamanın gerçekleştirileceği ve 

geniş ölçekte eşgüdüm ve bütünlük içinde yerine getirilmesi gereken ulaşım, imar, itfaiye gibi hizmetlerin etkinliğinin 

artacağı planlanmıştır (Çelikyay, 2014:11-12). 

Temsil ve katılımın ölçeğin büyümesiyle zorlaştığını, aynı zamanda ilçe belediyelerinin tüzel kişilikleri sınırlandırılıp özerk 
yapıları zedelendiği için belediye meclislerinin demokratik işlevinin azaltıldığını ifade eden çalışmalar da vardır (Görmez, 

2012’den akt.: Genç, 2014:9). Kent merkezinden uzakta yaşayan, kentle ilişki içinde olmayan kırsal kesimin kentin karar 

organlarını seçeceği eleştirilmiştir (Zengin, 2014:111). Diğer taraftan seçilenler de fikir sahibi olmadıkları, sorunlarını 

bilmedikleri, belki de hiç görmedikleri kırsal alanı yönetebilecek ve oralarla ilgili kararlar alabilecektir. Karşılıklı olarak 
adaletsiz bir temsil yapısı meydana gelmiştir. Gerekçede oluşması planlanan adil yapının temsil ve yerel demokrasi 

konusunda sağlanması zor görünmektedir. 

Toksöz, 6360 sayılı yasanın dünyadaki merkezileşme reformlarına paralel olarak yereli merkezileştirdiğini belirtmektedir 

(Toksöz, 2015:10). Bu bağlamda mahalleye dönüştürülen alanlarda halkın kendi seçtiği temsilcilerle kendi sorunlarını 

çözme olanağının elinden alındığını, yerel bir siyasi kimliğin yok edildiğini dolayısıyla da yerel demokrasiden 

vazgeçildiğini düşünmektedir. Halkın seçtiği temsilci sayısında azalma olduğuna ve ilçe belediyelerinin yetkilerinin 

kısıtlanarak bağımsız belediyeler olmak yerine büyükşehir belediyesinin birimi haline getirildiğine ve ilçe belediyeleri 

üzerindeki vesayet yetkisinin arttırıldığına vurgu yapmıştır. 

Arıkboğa’ya göre, bu yasa ile coğrafi açıdan daha dar büyükşehirler yerine geniş alanları kapsayan daha bölgesel 

büyükşehirler tercih edilmiş ve önceden pek çok belediyenin yerine getirdiği hizmetleri bu bölgesel büyükşehirin tek elden 

yürütmesi istenmiştir (Arıkboğa, 2015:57-61). Bu açıdan yasanın yerindenlik ilkesi yerine daha merkeziyetçi bir yaklaşımı 

benimsediği savunulmuştur. Yasada büyükşehir belediye meclisleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye meclis 

üyelerinin beşte birinden oluşturulduğu için doğrudan seçilmek yerine dolaylı bir temsil sisteminin benimsendiğine vurgu 

yapmıştır. Bu çalışma 6360 sayılı yasanın hizmet etkinliğini yerel demokrasiye tercih ettiğini göstermektedir. Bu anlamda 

bizim çalışmamızla paralel sonuçlar içerdiğini söylemek mümkündür. 

Güleç’e göre 6360 sayılı Kanunun gerekçesi içinde gösterilen 'yerelleşme veya yerel yönetimleri güçlendirme' amacında 

yerel yönetim tercihi büyükşehirlerden yana kullanılmıştır. 30 ilde il özel idareleri, köyler ve belde belediyeleri kapatılarak 
görev, yetki ve imtiyazlarının büyükşehirlere devredilmesi ile yerel yetki ve hizmetler bölgeselleştirilmiş ve il bazında 

merkezileşme gerçekleştirilmiştir (Güleç, 2016:36). 

Siyasal katılım ile ilgili yapılan bazı açıklamalar katılımın etkinliğinin artmasını yerleşim yerinin yarıçapının küçülmesine 
bağlamıştır. Ama büyükşehir belediyesi sınırlarının bu şekilde genişletilmesi Keleş’e göre yerel halkın karar alma 

süreçlerine aktif, ucuz, kolay ve çabuk katılımını engelleyerek yerel demokrasiyi baltalamıştır (Keleş, 2016:23). 

Mutlu ve İrdem çalışmalarında yerel halkın siyasal faaliyetlerinin kısıtlandığına değinmişlerdir (Mutlu ve İrdem, 2016). 

Kırsal kesimde belediye kurumunun bulunmasının orada yaşayan halkın demokratikleşmesine katkı sağladığı bir gerçektir. 

Ancak bu kurumların tüzel kişiliklerinin kaldırılıp bağlı bulundukları ilçeye mahalle olarak bağlanması ile orada yaşayan 

ve siyasal aktör konumunda olan halk sadece oy kullanan pasif bireylere dönüştürülmektedir. Gelişmiş demokrasilerde 

halkın doğrudan hizmet alabilmesi, seçtiği kişilerin faaliyetlerini daha yakından denetleyebilmesi, belediye hizmetlerinden 
daha kolay faydalanması beklenirken 6360 sayılı yasa ile Türkiye kalkınmayı öne çıkaran ekonomiyi demokrasiye tercih 

eden bir modeli benimsemiştir (Mutlu ve İrdem, 2016:171). 

Belde belediyelerinin kapatılmasının büyükşehir belediye meclisindeki temsile olumlu yansıdığını savunan çalışmalar da 

vardır (Gürbüz vd., 2016). Kahramanmaraş il ölçeğinde yapılan bu çalışma il genelinde ilçelerle belde belediyeleri arasında 

temsil adaletsizliği olduğunu ortaya koymaktadır. Belde belediyelerinde ortalama temsil il genel ortalama temsilinin çok 

altında iken ilçe belediyeleri bu oranın üstünde kalmaktadır. Bu yüzden temsil ve katılım açısından olumlu sonuçları 

görünen belde belediyelerinin kapatılmasının ortalama temsile olumlu yansıdığı savunulmuştur. Bununla birlikte kırsal 

alana hizmet götüren il genel meclisi yerine büyükşehir belediye meclisleri getirilmiştir. Kırsal nüfusu fazla olan ilçelerin 
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büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının artmasıyla yerine geldiği il genel meclisinden daha fazla üyesinin 

bulunması temsil açısından olumlu karşılanmıştır. Bunun yanında kapatılan beldelerde yaşayanlar açısından temsilci başına 

düşen kişi sayısında artışlar meydana gelmiştir. Yani genelde temsil adaletsizliğinin azaltılması adına belde belediyelerinde 
yaşayanların temsilinin olumsuz olarak etkilenmesi görmezden gelinmiştir (Gürbüz vd., 2016:125-130). 

Sağır ve Yalçın’ın tespitine göre, yeni yasa ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hizmet alanına giren “kırsal alanlar 

etkinliğin ve verimliliğin sorgulanacağı, sağlamasının yapılacağı alanlar” haline gelmiştir (Sağır ve Yalçın, 2016). Çünkü 

kente odaklanmış bir yönetimin artık kırsala hizmet götürmesi bu alanlarda sorgulama yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu 

bağlamda büyükşehir ve ilçe belediyeleri kırsal alanlara yönelik geniş görev ve yükümlülükler üstlendiğini, bunlardan 

bazılarının tarımsal alt yapıyı oluşturma, uygun koşulların sürdürülebilirliğini temin etme, tarımsal üretimi ve üreticiyi 

destekleme, üretici eğitimleri ve tarımsal projeler üstlenme olduğunu belirtmişlerdir (Sağır ve Yalçın, 2016:1125). 

Belediye sınırlarının birbirine ulaştırılmasının yerel hizmetlerin sunumu açısından avantaj sağlayacağı görüşünde olan 

çalışma (Karaarslan, 2016), böylelikle yerel hizmetlerin tüm ülkeye yayılmasını öngörmektedir. Buna örnek olarak da 

Fransa'nın 1821'den itibaren bu uygulamayı gerçekleştirdiği, bir belediye sınırının bittiği yerde diğerinin başladığı 

gösterilmiştir. Buna istinaden 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediye sınırlarının mülki sınırlara genişletilmesi ve 

sınırların bitişik hale getirilmesi yararlı bulunmuştur. Bununla birlikte 2950 olan belediye sayısının yasa ile 1397'ye 

düşürülmesi ve bunun çoğunluğunu belde belediyelerinin oluşturmasına dikkat çekilmiştir. Bu durum katılımcılık ve yerel 

demokrasi açısından eleştirilse de belde belediyelerinin hizmet üretme kapasitesinin düşüklüğü ve verimsizliği de göz 

önünde tutulmuştur (Karaarslan, 2016:140-142). 

Büyük ölçekli yerel yönetim birimlerinin daha etkin ve verimli olduğu görüşünden hareketle yerel yönetim sayısını azaltma 

ya da birleştirme yöntemiyle reform yapan ülkeleri örnek gösteren bir başka çalışma da Göküş ve Alptürker’in 

çalışmalarıdır. Çalışmada 6360 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler dünyadaki bu yönelimle ilişkilendirilmiştir (Göküş ve 

Alptürker, 2016). Ayrıca çalışma Mersin ili Silifke ilçesinde köylerin mahalleye dönüştürülmesi üzerine yapılması 

dolayısıyla Mersin ilinde belde belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesi temelinde yapılan araştırmaya yakınlık 

göstermektedir.  

2.2. Hukuki Metinler3 

2.2.1. Büyükşehir Belediye Yönetimi İle İlgili İlk Yasal Düzenlemeler 

Büyükşehir belediyeleri 1982 Anayasası döneminde ortaya çıkmıştır. Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan “Kanun, 

büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir”,  cümlesi büyükşehir yönetimlerinin önünü açmıştır. 

Bunun üzerine 1984’te çıkarılan Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 195 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

(KHK) ile büyükşehirler mahalli idareler arasında yerini almıştır. 195 Sayılı KHK’nın 3. maddesinde büyükşehir, belediye 

hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirler; ilçe belediyesi ise büyükşehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerde 
kurulan belediyeler olarak tanımlanmıştır. 4. maddesinde ise ‘ilçe belediyeleri’ ile büyükşehir belediyelerinin içinde kalan 

kısımda kurulacak ‘merkez ilçe belediyeleri’ ayrımı vurgulanmıştır. 09.07.1984 tarihinde ise 3030 sayılı Büyük Şehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

yayınlanmıştır. Kanunun büyükşehir ve ilçe belediyesi tanımları ve sınırları 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki 

ile aynıdır. 195 Sayılı KHK’dan farklı olarak büyükşehirlere “Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, yaptırmak, işletmek 

veya işlettirmek” görevi yüklenmiştir. Ayrıca KHK’da “Zabıta, itfaiye ve diğer belediye hizmetlerinin koordinasyonunu 

sağlamak” olan görev “ilçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, zabıta veya diğer belediye hizmetlerinin koordinasyonunu 

sağlamak” şeklinde değiştirilerek büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerinin hiyerarşik üstü durumuna getirilmiştir. 

Ayrıca Kanunda büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetleri ile kara ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon 

içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanının başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve 

kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulacağı yer 

almıştır (3030/md. 7/3). Bu madde ile büyükşehir belediyelerinin örgütlenmesinin şekillendiği anlaşılmaktadır.  

“Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bütün kararlar büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir 

belediye başkanı konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebilir. Meclisler kararlarında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar 

edebilirler ve bu hallerde meclis kararı kesinleşmiş olur” (3030/md. 14/3), “İlçe belediyelerince yapılan hizmetlerin 

etkinliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve bu amaçla gerektiğinde mahallinde denetlemelerde bulunmak” (3030/md. 14/4-n), 
ibareleri büyükşehir belediye başkanlarının hiyerarşik üst olduğunu göstermektedir. Kanun kapsamında büyükşehir 

belediyesi statüsüne kavuşan iller İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Bunu izleyen yıllarda büyükşehir sayısı 16’ya ulaşmıştır. 

Günümüzde ise bu sayı 2012 yılı itibariyle 30 olmuştur. 

 

 

 

 

                                                           

3  Değişiklikleri daha iyi anlatabilmek açısından, çalışmanın ana temasını oluşturan 6360 sayılı Kanuna kadar çıkarılan diğer kanunlar ilk 

halleri üzerinden incelenmiştir. 
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2.2.2. 5216 Sayılı Kanun 

2000’li yıllarda yerel yönetimlerde köklü reformlar yapılmaya başlanmıştır. Bu reform sürecinin büyükşehirlerle ilgili ilk 

düzenlemesi 10.07.2004 tarihinde yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmuştur. Bu Kanun 3030 sayılı 

Kanunu yürürlükten kaldırmış ve birçok değişiklik yapmıştır. Kanunun 3. maddesinde büyükşehir belediyesi en az üç ilçe 

veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır. Kanunun önceki uygulamalardan farklı olarak getirdiği ilk 
kademe belediyesi ise büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle 

aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyeyi ifade etmektedir. Ayrıca Kanun, büyükşehir belediyesi kurulmasını, 

belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre 

toplam nüfusunun 750.000'den fazla olması gibi, somut bir temele dayandırmıştır (5216/md. 4). Beşinci maddesinde 

sınırların tanımı ise “Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır. İlçe 

belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır. İlk kademe 

belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz”, şeklinde yapılmıştır. Ayrıca büyükşehir 

belediyesi sınırları içine katılan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyelerin, büyükşehir ilçe veya ilk 
kademe belediyesine dönüşeceği belirtilmiştir. Nüfusu 50.000’in altında olan belediyeler ile köylerin tüzel kişiliği 

kalkmakta; tüzel kişiliği kalkan belediyelerin katılacağı ve köylerin mahalle olarak bağlanacağı belediyeleri Bakanlar 

Kurulu belirlemektedir (5216/md. 6/3). 

Kanunla büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir:  

• İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, 

yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, 

• Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 

1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, nazım imar 

planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını 

yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya 

yaptırmak,  

• Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak, 

• Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 

• Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; 

ağaçlandırma yapmak, 

• Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin 

korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 

yeniden inşa etmek büyükşehir belediyelerinin görev yetki ve sorumluluklarından bazılarıdır (5216/md. 7). 

Kanun büyükşehir belediye meclis toplantılarının yılda 3 kez yapılmasından vazgeçerek her ay toplanması gerektiğini 

hükme bağlamıştır (5216/md. 13). 

5216 sayılı kanun vesayet konusunda da yenilikler getirmiştir. Büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye 
encümeni kararları üzerindeki mülki idarenin denetim yetkisini hukukilik denetimi ile sınırlandırmıştır. Mülki idare 

amirinin onayı kaldırılmıştır. Bütçe dahil tüm meclis kararlarının mülki amire gönderilmesi, kabul edilmesi için yeterli hale  
gelmiştir (5216/md. 14/4). Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya 

başvurabilmektedir (5216/md. 14/5). 

5216 sayılı Kanunun 11. maddesine göre büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını 

denetlemekle yetkilidir. Yani imar konusunda tek yetkili yönetimin büyükşehir belediyeleri olduğu gösterilmiştir. 

Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, 

büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi 

aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve 

düzenleyici karar almaya yetkilidir (5216/Geçici Md. 2/1). 

Katılım ile ilgili olarak halkın doğrudan katılımını içeren maddelere kanunda yer verilmese de komisyon çalışmalarında 

uzman kişilerden yararlanılabileceği belirtilmiştir. “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversitelerin ilgili 
bölümlerinin, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişilerin oy hakkı olmaksızın ihtisas 

komisyonu toplantılarına katılıp görüş bildirebileceği” hükmü katılımın nasıl olacağını açıklamaktadır (5216/md. 15/4). 

Kanun İstanbul ve Kocaeli için istisnai bir durum getirerek büyükşehir belediye sınırlarını bu illerde il mülki sınırlarına 

genişletmiştir. Diğer büyükşehirlerde ise valilik merkez olmak üzere nüfusu bir milyona kadar olanlarda yarıçapı 20 

kilometre, bir milyondan iki milyona kadar olanlarda yarıçapı 30 kilometre, iki milyondan fazla olanlarda yarıçapı 50 

kilometre olan dairenin sınırlarının büyükşehir belediye sınırını oluşturduğu belirtilmiştir (5216/Geçici Md. 2). Bu sınırlar 
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içersinde kalan ilçelerin büyükşehir ilçe belediyesi, beldelerin ise büyükşehir ilk kademe belediyesi haline geleceği hüküm 

altına alınmıştır (5216/Geçici Md. 2/2).    

2.2.3. 5393 Sayılı Kanun 

Reform sürecinin bütün belediyeleri kapsayan ikinci düzenlemesi ise 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı 

Belediye Kanunudur. “Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir” (5393/md. 1).   

Kanunda belediye “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır 

(5393/md. 3/a).  Belde, belediyesi bulunan yerleşim yeri, mahalle ise belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer 

özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birim olarak tanımlanmıştır (5393/md. 3/c-d). 
Kanun, belediye kurulması için gerekli olan nüfusun 5000 olduğunu karara bağlamıştır (5393/md. 4). 

Mahalle ve yönetimi konusunun işlendiği 9. maddede belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesinin, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 

görüşü üzerine valinin onayı ile olacağı belirtilmiştir (5393/md. 9/2).  “Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla 

ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen 

diğer görevleri yapmakla yükümlüdür” (5393/md. 9/3). “Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması 

ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin 

ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya 

çalışır” (5393/md. 9/4). 

Belediye meclisinin her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanacağı, toplantı yeri ve zamanının belde halkına 

duyurulacağı hüküm altına alınmıştır (5393/md. 20/1-4).  Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir (5393/md. 23/1). Yeniden 

görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

ısrar edilen kararlar kesinleşir (5393/md. 23/2). Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün 

içinde idari yargıya başvurabilir (5393/md. 23/3). Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en 
büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez (5393/md. 23/4). 

Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir (5393/md. 23/5). Kesinleşen meclis 

kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur (5393/md. 23/6). Mahalle muhtarları ve ildeki kamu 

kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki 

konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların 

görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir (5393/md. 24/5). Komisyon raporları alenidir, 

çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında 

verilir (5393/md. 24/7).   

2.2.4. 5747 Sayılı Kanun 

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

06.03.2008 tarihinde ve 5747 sayı ile çıkarılmıştır. Bu kanunun 3. maddesine göre “5216 sayılı Kanun’ da ilk kademe 

belediyesine yapılan atıflar ilçe belediyesine yapılmış sayılacaktır”. Ayrıca ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak mahalleleri ile birlikte ilçe belediyelerine bağlanmıştır. 5216 sayılı Kanunda, yukarıda da bahsi geçen, 

büyükşehir belediyesine katılma konusunun düzenlendiği 6. maddenin iki, üç ve dördüncü fıkraları ile geçici 2. maddesinin 

ikinci fıkrası bu kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır (5747/md. 3/2). 5393 sayılı Kanunun 11. maddesine bir fıkra eklenerek 

tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanmaya 

çalışılmıştır (5747/md. 3/5). 

“İlgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet 

götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer 

hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere 

hizmet birimleri kurulabilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini yönetmek üzere, 

büyükşehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli arasından görevlendirme yapılabilir. 

Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için vali veya kaymakamlar ilgili kuruluşlar arasında 

koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır" (5393/md. 11/3).  

Nüfusu 2000’in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülmüştür (5747/Geçici Md. 1/1). 

Paylaştırma, devir ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının 

başkanlığında, ilgili idareler de temsil edilmek suretiyle vali tarafından belirlenecek paylaşım, devir ve tasfiye komisyonu 

kurulur. İhtiyaç halinde, vali tarafından bu komisyonlara yardımcı olmak üzere alt komisyonlar kurulabilir. Paylaşım, devir 

ve tasfiye işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar 

sonuçlandırılır (5747/Geçici Md. 2/8). 

5216 sayılı Kanunla İstanbul ve Kocaeli’nin bütünşehir yapılması ve 5747 sayılı Kanunla belde belediyelerinin 

kapatılmasının 6360 sayılı Kanunun alt yapısını hazırlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
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2.2.5. 6360 Sayılı Kanun 

Büyükşehir belediyelerinde yapılan en kapsamlı değişiklik 12.11.2012’de, 6360 sayılı, On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

çıkarılmasıyla olmuştur. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, 

Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyeleri kurulmuştur 

(6360/md. 1/1). Daha önce büyükşehir olan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, 
İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırlarına çıkarılmıştır 

(6360/md. 1/2). İstanbul ve Kocaeli ile birlikte sayıları 30’a ulaşan büyükşehir belediyelerinde bulunan köy ve belde 

belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılıp bağlı bulundukları ilçe belediyesine, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde 

ismiyle tek mahalle olarak katılmışlardır (6360/md. 1/3-4). Ayrıca bu illerde İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği ve Bucak 

teşkilatları da kaldırılmıştır (6360/md. 1/5-6). Bununla birlikte tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerde görev yapan 

geçici ve gönüllü köy korucuları (6360/md. 3/5) ile ebe ve hemşirelerin (6360/md. 3/11) görevlerine devam edeceği hüküm 

altına alınmıştır. 

6360 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan büyükşehir belediyesi tanımını değiştirmiştir (6360/md. 4). 

Öyle ki değişiklik sonrasında 3. maddenin (a) bendine göre, “Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları 

içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev 

ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişisini” ifade etmektedir.  

Büyükşehir belediyesi kurulmasının ölçütü değiştirilerek 5216 sayılı Kanunun 4. maddesi “Toplam nüfusu 750.000’den 

fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir 

(6360/md. 5). 5216 sayılı Kanunun 5. maddesi “Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe 

belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır”, şeklinde değiştirilmiştir (6360/md. 6). 5216 sayılı Kanunun 27. 

maddesinin birinci fıkrası  

“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve 

koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe 

belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir 

belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir”,  

şeklinde değiştirilmiştir (6360/md. 11). 5393 sayılı Kanunun 12. maddesine; 

 “Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken 

mahalleye dönüşen yerler 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 

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam eder”,  

fıkrası eklenmiştir (6360/md. 16). 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 ayrılır. Büyükşehir belediye 

sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının % 6’ sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 

üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30’ u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır (6360/md. 

25/2-3). 

“Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin 

olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve 

yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine 

edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve 

kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur” (6360/md. 34/2).  

Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda 
bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır (md. 34/8). 

Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının 

başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, 

tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar 

da kurulabilir (6360/Geçici Md. 1/1). Birinci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her 

türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir 

belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla 

uygulamaya konulur (6360/Geçici Md. 1/3). 

“Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile 

hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerin 

taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar 

uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri 
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Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç 

olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar 
da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı 

tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını 

ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez” (6360/Geçici Md. 1/4). 

Büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit 

yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü 

taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine 

göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır (6360/Geçici Md. 1/8). 

“28.11.2017 tarihli 7061 sayılı Kanunun 105. maddesiyle yapılan değişiklikle bu Kanuna göre tüzel kişiliği 

kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29.07.1970 tarihli, 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26.05.1981 tarihli, 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları altı yıl süreyle alınmaz. Bu yerlerde içme ve 

kullanma suları için alınacak ücret altı yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. maddesi ile köy tüzel kişiliği 

kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır” (Geçici Md. 1/15). 

İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az % 10’unu on 

yıl süre ile belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar (6360/Geçici Md. 
1/24). 

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde, 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2000’in altında olan 

belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür 

(6360/Geçici Md. 2/1). Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, 

hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir (6360/Geçici Md. 2/2). Ayrıca belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün 

altında mahalle kurulamayacağı da hüküm altına alınmıştır (6360/md. 15). 

 

3. ALAN ARAŞTIRMASI 

3.1. Araştırmanın Problem İfadesi 

Araştırmanın temel problemi, Mersin ili özelinde, 6360 sayılı yasanın sonucu olan kırsalın kentten yönetilebilirliğini, yerel 
demokrasinin sürekliliği ile hizmet sunumu ve kalitesinin işleyişi üzerinden tartışmaktır. 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Yasa ile kapatılan belde belediyelerinin eski ve yeni yöneticilerinin değerlendirmeleri üzerinden yasanın yönetsel etkinlik 

ve yerel demokrasi konularında durduğu yer ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yasanın gerekçesi ile uygulamanın ne oranda 

örtüştüğü tartışmaya açılmıştır. Araştırma Mersin ilinde Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 

kapatılan 14 belde belediyesini kapsamaktadır. 

3.3. Araştırmanın Önemi 

Araştırma literatür taramasının yanında mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda tamamlanmıştır. Yasanın 

uygulayıcısı olarak görülen yöneticilerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Doğrudan yerel uygulama örnekleri üzerinden 

yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı göz önünde tutulduğunda, Mersin ilinde kapatılan beldeler hakkında yapılan bir 

araştırma konusu olması açısından araştırma bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

3.4. Araştırma Metodolojisi 

3.4.1. Örneklem 

Örneklemi, araştırma alanında tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyelerinin eski yöneticileri ile şimdiki muhtarları ve ilçe 

ve büyükşehir belediyesi yöneticileri oluşturmaktadır.  

3.4.2. Veri Kaynakları 

Çalışmada, Mersin’in Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde Yasa ile kapatılan 14 belde belediyesi 

temel alınmıştır. Akademik ve hukuki metinler, örneklem ile yapılan birebir görüşmeler, büyükşehir belediye meclis 

kararları ve faaliyet raporları veri kaynaklarıdır.  

3.4.3. Değişkenler 

Analiz gerçekleştirilirken siyasi parti, coğrafi yakınlık, nüfus, gelir, altyapı özellikleri gibi konunun analizine yardımcı 

olacak bazı değişkenlere başvurulmuştur. 
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3.4.4. Analiz Yöntemi 

Araştırma literatür taramasının yanında nitel araştırma yöntemi, yüz yüze ve derinlemesine mülakat teknikleri kullanılarak 

analiz edilmiştir. Görüşme öncesinde gerekli izinler alınmıştır. Görüşmeler önceden belirlenmiş sorular kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Esnek yanıtlara uygun olması amacıyla yarı yapılandırılmış sorular, görüşmenin türüne ve görüşülen 

kişiye göre ne tür bilgi istendiğini açıkça belirtir ve görüşülen kişi tarafından kolayca anlaşılır nitelikte hazırlanmıştır.  

Yapılan mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler sınıflandırılarak analize dahil edilmiştir. Yapılan görüşmelerde herhangi bir 

tahrifat yapılmamıştır. Ses kaydı çözümlemesi birebir yapılmıştır. 

3.5. Hipotezler 

Yasa büyükşehir belediye sınırlarını il mülki sınırlara çakıştırmakla kent yönetimine odaklanmış bir yönetim birimini 

kırsalı da içine alacak şekilde il genelini yönetmeye sevk etmiştir. Ayrıca Yasa ile Türkiye genelinde 16.082 köy ve 1.053 

belde belediyesinin tüzel kişiliğine son verilmiştir. Bu alanlar bulundukları ilçelere mahalle olarak bağlanmıştır. 

Büyükşehir belediyesi olan illerde kırsala hizmet götüren İl Özel İdareleri kaldırılarak görev ve sorumluluklarının çoğu 

büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. 

 6360 sayılı Yasa büyükşehir belediyelerinde hizmet kalitesini, etkinlik ve verimliliğini artırmıştır. Yasa öncesiyle 

karşılaştırıldığında daha önce hizmet almayan, alt yapı yatırımları yapılmayan alanlara kaliteli hizmet 

götürülmüştür.  

 Mülki sınırlara kadar götürülen bazı hizmetler pahalılaşmıştır. 

 Yasa yerel demokrasiye gereken önemi vermemiştir. Yasa öncesiyle karşılaştırıldığında halk yönetimden 

uzaklaşmış, kararların alınmasına ve uygulanmasına halkın katılımı azalmıştır. 

 Yasa yerelleşme ve yereli güçlendirme amacından çok yerelde bölgesel yapılar oluşturmuştur. Küçük birimler olan 

köyler ve belde belediyeleri kapatılınca büyükşehir belediyeleri bölgesel güçlü yönetimler haline gelmiştir.  

3.6. Araştırma Soruları 

 Büyükşehirlerdeki beldelerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp ilçe belediyesinin mahallesi haline getirilmesi ne ölçüde 

doğrudur?  

 Belde belediyesiyken belediyelerin fiziki ve mali kaynakları beldeye hizmet vermek için yeterli miydi? 

 Yasa sonrasında kaynaklar ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından daha doğru ve etkin kullanılmış mıdır? 

 Beldede meclis toplantılarına halkın katılımı ne ölçüde sağlanmaktaydı? 

 Belde belediyesi olarak şehirdeki diğer mahallelerden yüzölçümü olarak oldukça geniş bir alanı yönetirken, 

tüzelkişiliklerin kalkması sonucu mahalle muhtarlığı statüsü ile aynı alana hizmet etmek mümkün müdür? 

 6360 sayılı Yasa sonrası halkın talep ve beklentileri ne ölçüde karşılandı, halkın yönetime daha etkin katılımı 

sağlandı mı? 

3.7. Sınırlılıklar 

Saha çalışmasından kaynaklı, coğrafi ve fiziksel sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle Mersin ilinin doğu ilçeleri 

seçilmiştir. Görüşmeler sadece yöneticilerle yapılmış, halkla görüşme yapılmamıştır. Dolayısıyla çalışmada sadece 

yöneticilerin değerlendirmeleri üzerinden analiz yapılmıştır. Örneklemin tamamıyla görüşme yapılamamış, her görüşme 

talebinden olumlu yanıt alınamamıştır. Görüşme sağlanan kişilerden özellikle eski belediye başkanları, ilçe ve büyükşehir 

yöneticilerine erişmede kişisel temaslar etkili olmuştur. 

3.8. Araştırma Alanı İle İlgili Genel Bilgiler 

Mersin ili 2017 nüfusu 1.793.931’dir. Yüzölçümü 16.010 km
2 olan ilde kilometrekareye 115 kişi düşmektedir. Türkiye’nin 

en kalabalık on birinci ilidir. Yüzölçümü olarak da en geniş dokuzuncu ilidir. Çamlıyayla, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, 
Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık ve Anamur olmak üzere on üç ilçesi vardır. Nüfus 

bakımından en büyük ilçeleri sırayla Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’dir. En küçük ilçesi ise 

Çamlıyayla’dır. Mikro düzeydeki araştırma alanı da Mersin’in doğusunu oluşturan bu ilçelerdir. Ancak Akdeniz ilçesinde 

6360 sayılı Yasa ile kapatılan belde belediyesi bulunmadığı için kalan 5 ilçede kapatılan 14 belde belediyesi üzerinden 

çalışmalar yürütülmüştür.  Araştırmaya dahil olan ilçelerin toplam yüzölçümü 4.481 km
2
, 2012 toplam nüfusu 1.249.175 

kişi, 2017 toplam nüfusu 1.348.980 kişidir.  

Araştırma alanındaki belde belediyelerinin yasa öncesindeki ve son verilere göre nüfusları ile il ve ilçe merkezine 

uzaklıkları ve ulaşılabilen yüzölçümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1033 
 

 

Tablo 1. Belde Belediyelerinin Yasa Öncesindeki Ve Son Verilere Göre Nüfusları İle İl Ve İlçe Merkezine Uzaklıkları Ve 

Ulaşılabilen Yüzölçümleri 

 

İlçe 

 

Kapatılan 

Belediye 

 

2012 
Nüfusu 

 

2017 
Nüfusu 

İl 

Merkezine 
Uzaklık 

İlçe 

Merkezine 
Uzaklık 

 

Yüzölçümü 

(hktr) 

Çamlıyayla Sebil 2.120 1.871 85 km 6 km  

Mezitli Fındıkpınarı 2.818 977 42 km 32 km  

Mezitli Tepeköy 2.539 1.991 56 km 46 km  

Yenişehir Değirmençay 1.247 957 25 km 6 km  

Tarsus Atalar 1.747 1.624 23 km 12 km  

Tarsus Bahşiş 2.343 2.383 28 km 13 km  

Tarsus Gülek 2.934 1.661 90 km 55 km  

Tarsus Yenice 8.954 8.821 60 km 17 km  

Tarsus Yeşiltepe 2.242 2.166 32 km 10 km  

Toroslar Arslanköy 2.247 1.814 60 km 56 km 41.622,6 

Toroslar Ayvagediği 2.196 1.328 39 km 34 km 2.015,50 

Toroslar Gözne 3.746 1.655 33 km 28 km 3.835,81 

Toroslar Güzelyayla 2.438 984 46 km 41 km 4.532,41 

Toroslar Soğucak 2.103 662 29 km 24 km 559,19 

TOPLAM  39.674 28.894    

Kaynak: www.yerelnet.org.tr; www.nufusu.com; www.google.com/maps 

Kapatılan belediyelerden il ve ilçe merkezine en uzak olan Gülek Belediyesidir. Sebil Belediyesi 80 km mesafe ile il 

merkezine en uzak ikinci belediye iken Değirmençay Belediyesi gibi ilçe merkezine en yakın belediyedir. Sırasıyla 

Arslanköy, Yenice ve Tepeköy de il merkezine uzak olan belediyelerdir. İl merkezine en yakın belediye 23 km ile Atalar 

Belediyesidir. Bunu 25 km ile Değirmençay Belediyesi, 29 km ile de Soğucak Belediyesi takip eder.  

En kalabalık belediye 2012 nüfusuna göre 8.954 kişi ile Yenice Belediyesidir. Bunu 3.746 kişi ile Gözne Belediyesi takip 

eder. Nüfusu en az olan belediye ise 1.247 kişi ile Değirmençay Beldiyesidir. Onu 1.747 kişi ile Atalar Belediyesi takip 
eder. Tablodan da anlaşılacağı gibi beldelerin 2017 nüfusunda ciddi azalmalar görülmektedir. Öyle ki Soğucak Belediyesi 

2.103 kişiden 662 kişiye düşerek ve en az nüfuslu belediye (mahalle) haline gelmiştir. Değirmençay nüfusu 957 kişiye 

düşmüştür. Fındıkpınarı Belediyesi 2.818 kişiden 977 kişiye gerilemiştir. Onu 2.438 kişiden 984 kişiye gerileyerek 

Güzelyayla Belediyesi takip etmiştir. 

En fazla nüfus kaybı 2.091 kişiyle Gözne Belediyesinde görülmektedir. Onu 1.841 kişiyle Fındıkpınarı, 1.454 kişiyle 

Güzelyayla, 1.441 kişiyle Soğucak ve 1.273 kişiyle Gülek takip etmiştir. En az nüfus kaybı ise 76 kişiyle Yeşiltepe 

Belediyesinde görülmektedir. Bunu da 123 kişiyle Atalar, 133 kişiyle Yenice ve 249 kişiyle Sebil belediyeleri takip 

etmektedir. 2017 ve 2012 nüfus farkları toplamda 10.780 kişidir. 

Nüfus kayıplarının sebepleri arasında en önemli etken belediye çalışanlarının, ilçe veya büyükşehir belediyesi kadrolarına 

alınmasıyla, aileleriyle birlikte taşınmaları görülmektedir. Bunun dışında eğitim, tarımsal faaliyetlerin azalması da nüfus 

azalmasının sebeplerindendir. 

Mersin Belediyesi’nin kuruluşu 1873 yılı olarak kabul edilmektedir. 1994 yılına kadar Mersin'de "Mersin Belediyesi" şehir 

hizmetlerini sürdürmüştür. 9 Eylül 1993 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 

Hakkında” 504 sayılı KHK gereğince Mersin' de büyükşehir belediyesi kurulmasına karar verilmiştir. Büyükşehir 

belediyesi ile birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenişehir olmak üzere 3 alt kademe belediyesi oluşturulmuştur.  
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23 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Kanununda, büyükşehir belediyesinin 

kuruluşu ve sınırları yeniden belirlenmiş, yasanın geçici 2. maddesine göre Mersin Valiliği merkez alınarak, yarıçapı 20 km 

olan bölge büyükşehir belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Mersin Büyükşehir ve mücavir alanları, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununa dayalı yeni düzenlemelerle yaklaşık 78.500 hektara çıkmıştır. Bu alanın yaklaşık %50’sini ilk 

kademe belediyeleri oluşturmaktadır. Batıda Mezitli, Çiftlik, Kuyuluk, Davultepe, Tece; kuzeyde Dorukkent, Değirmençay, 

Soğucak, Gözne; doğuda, Yalınayak, Arpaçsakarlar, Dikilitaş, Karacailyas, Bahçeli, Bağcılar, Yenitaşkent, Kazanlı, 

Huzurkent, Adanalıoğlu Belediyeleri ile 49 kırsal yerleşim büyükşehir belediyesine bağlanmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu ile yukarıda sıralanan 19 ilk kademe belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır. Böylece 

Mersin Büyükşehir Belediyesi; 3’ü alt kademe, 19’u ilk kademe olmak üzere toplam 22 belediyeden oluşmaktadır.  Ayrıca 

aynı Kanunun geçici 2. maddesi ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye 
dönüştürülmüştür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye 

meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder, yani belediyenin mücavir alanlarına dahil olan orman 

köyleri de hizmet yönünden belediyeye bağlanmıştır.  

22 Mart 2008 tarihinde yayınlanan 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 19 ilk kademe belediyesinden Gözne, Soğucak ve Değirmençay 

Belediyeleri büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu Kanun ile büyükşehire bağlı 4 ilçe belediyesi kurulmuş, 

ilk kademe belediyeleri kaldırılarak ilçe belediyelerine bağlanmıştır. 16 ilk kademe belediyesi, 29.03.2009 tarihinde yapılan 
mahalli idareler seçiminde tüzel kişilikleri kaldırılarak; Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı bu dört ilçe (Akdeniz, 

Yenişehir, Toroslar ve Mezitli) belediyesine katılmıştır. Buna göre Mezitli, Tece, Davultepe ve Kuyuluk Beldeleri Mezitli 

İlçe Belediyesine; Çiftlik Beldesi Yenişehir İlçe Belediyesine; Dorukkent, Yalınayak ve Arpaçsakalar beldeleri Toroslar 
İlçe Belediyesine; Dikilitaş, Karacailyas, Bahçeli, Bağcılar, Yenitaşkent, Kazanlı, Huzurkent ve Adanalıoğlu beldeleri ise 

Akdeniz İlçe Belediyesine mahalleleri ile birlikte katılmışlardır. 

Son olarak, 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yapılan düzenlemeler ile 

Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırlarına kadar genişletilerek büyükşehir belediye sınırları dahilinde 

bulunan 4 ilçe belediyesinin yanı sıra, Mersin il sınırları dahilinde yer alan Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Gülnar, 

Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur İlçeleri de büyükşehir belediyesine bağlanmıştır. Aynı kanun hükümleri 

doğrultusunda, ilçe sınırları dahilinde bulunan belde belediyelerinin tüzel kişilikleri 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 
mahalli idareler genel seçimlerinde sonlandırılmış ve bağlı bulundukları ilçelere tek mahalle olarak bağlanmışlardır. Yine 

ilçe belediyesi sınırları dahilinde bulunan köy statüsündeki tüm kırsal yerleşmeler de bu kanunla ilçe belediyelerine bağlı 

mahallelere dönüştürülmüştür. Bu kapsamda toplamda 41 belde belediyesi kapanarak bağlı bulundukları ilçelere mahalle 

olarak bağlanmıştır. Bununla birlikte 509 köyün tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu yerleşimler mahalle olarak ilgili ilçe 

belediyesine ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı hale getirilmiştir (https://www.mersin.bel.tr/belediyenin-tarihcesi). 
2012 verilerine göre Mersin genelinde belde ve köyler 354.978 kişiyle toplam nüfusun %21,1’ini oluşturmaktadır. 

3.9. Araştırma Bulguları  

Araştırma kapsamında 22 yöneticiyle görüşme yapılmıştır. Bunların 3’ü Mersin Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıdır. 

14’ü çalışma yapılan alanda belde belediyesinden mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin muhtarlarıdır. 5’i ise bu beldelerin 

son dönem belediye başkanlarıdır. Bu 5 kişiden 3’ü aynı zamanda ilçe belediyesi meclis üyesidir. İçlerinden bir kişi 

büyükşehir belediye meclisinde de üyedir. Diğer 2’si ise görüşme yapıldığı sırada büyükşehir belediyesinin farklı 

birimlerinde müdürdür. Bu kısımda yer alacak analiz ve bulgular, yapılan görüşmeler ve araştırmalar ışığında ortaya çıkan 

verilerden elde edilmiştir. Ekte sunulan temel soru formları ve mülakat sırasında gelişen ek sorulara yöneticilerin verdikleri 

yanıtlar, bu kısımda varılan yargıların kaynağıdır. Bununla birlikte örneklemin yöneticilerden oluştuğu göz ardı 

edilmemelidir.  

Belde belediyelerinin kapatılması Mersin’in doğusunda bazı belde belediyeleri için yerinde bir kararken bazıları için daha 

güç şartları beraberinde getirmiştir. İstisnalar dışında, yerleşime ve sahil şeridine yakın, şehirle neredeyse bütünleşmiş 

belde belediyelerinde bu durum olumlu karşılanırken yerleşim merkezine uzak, özellikle dağlık alanlarda olumsuz 

bulunmuştur. Gözler’in de savunduğu gibi (Gözler, 2013) şehir yerleşiminden kilometrelerce uzakta dağlık alanlar içinde 

bulunan bir köyün ya da beldenin mahalleye dönüştürülmesi ne yönetim ve hizmet etkinliği, ne kaynak israfını önleme ne 

de demokrasi açısından yerindedir. Yönetim olgusunun etkinliği, etkililiği ya da verimliliği sadece hizmetlerin kalitesiyle 

açıklanamaz. Yerel halk belediye başkanını ya da seçtiği kişileri arasında görmek ister.  Çabuk ve kişisel ilişkilerle ulaşmak 

aynı zamanda sorunun bir an önce halledilmesini ister. Bu şekilde devam ettiğinde halk sadece yönetimden ve 

demokrasiden soğutulmuş olur. Çok basit bir hizmetin yıl geçtiği halde yapılmaması insanları mutlaka yıldıracaktır. 

Bununla birlikte bazı görüşmeciler beldelerin kapatılmasının bazı yönlerini olumlu bulurken bazı yönlerini olumsuz 

bulmuştur. Bunun sebebi de 2014 öncesinde belde belediyelerinin mali durumlarının yatırım ve hizmetler için oldukça 

kısıtlı olmasına bağlanmış ve hizmetlerin kalitesi ve etkinliği yönünden olumlu karşılanmıştır. Ancak halkın yönetimden 

uzaklaşması, seçtiği temsilci sayısındaki azalma ve mesafelerin artması açısından; yani yerel demokrasi yönünden olumsuz 

karşılanmıştır. 

Belde belediyeleri ve köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle muhtarların yönetim alanında dengesizlik meydana gelmiştir. 

Kentsel mahallelerle kırsal mahalleler ayrımı ortaya çıkmış, belediyelerin mahalle yönetimine bakışında ikilik ortaya 

çıkmıştır. Genelde kırsal mahalleler kentsel mahallelere göre oldukça büyük yüzölçümlerine sahiptir ve kent merkezine 
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uzaklıkları oldukça yüksektir. Örneğin Arslanköy Mahallesi, Toroslar İlçesinin yarısına yakın yüzölçümüne sahiptir. Bu 

alan içinde dağlık ve ormanlık alanlar da mevcuttur. Bununla birlikte ilçe merkezine 56 km, il merkezine 60 km 

mesafededir. Ayrıca kentsel mahallelerde tamamlanmış yol, içme suyu, kanalizasyon, katı atık gibi hizmetler kırsal 

mahallelerde ya çok düşük seviyelerdedir ya da hiç yoktur. Dolayısıyla kırsal mahalle muhtarları iş yüklerinin diğer 

muhtarlardan fazla olmasından yakınmaktadır. Bununla birlikte kırsal mahalle halkı, bir alışkanlık olarak, hizmeti 

muhtardan beklediği için belediye tarafından yapılmayan ya da geciken hizmetlerden muhtarı sorumlu tutulmaktadır.  

Birçok ilçe belediyesinin mali olarak zayıf ve borçlu durumunda olduğundan hizmet önceliğini ilçe merkezindeki 

mahallelere verip kırsal alanın belediyecilik hizmetleri açısından ihmal edileceği endişeleri duyulmuştur (Ayyıldız vd, 

2016:238). Bununla birlikte bu alanların merkeze uzak olmaları ve ekonomilerinin genel olarak tarım ve hayvancılığa 

dayalı olması sebebiyle alt yapısı kenti yönetmeye uygun belediyeler tarafından unutulacağı düşünülmüştür. Ancak 

Mersin’de, bazı istisnalar dışında, önceliğin yeni dahil olan alanlara verilmesiyle bu endişe ortadan kaldırılmıştır.  

Yasanın bir sonucu olarak kırsala götürülen çevre temizliği, yol-asfalt yapımı, kanalizasyon, içme ve sulama suyu gibi 

hizmetler beldenin fiziki mali kaynaklarının karşılayamayacağı hizmetlerdir. Görüşmelerde uzun yıllar geçse de 

yapılamayacak hizmetlerin 2014’ten bu yana yapıldığı yöneticilerin geneli tarafından belirtilmiştir. Yasadan sonra ilçe ve 

büyükşehir belediyesi tarafından bu alanlara kaliteli ve verimli hizmet sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Yasanın 

bütüncül yapıyla su ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere yol, cadde, sokak ve benzeri hizmetlerin çok daha kolay 
bir şekilde uygulamaya geçirilebileceği, bu anlamda yasanın genel gerekçesinde bahsi geçen etkinlik, verimlilik ve kalite 

artışına denildiği gibi hizmet edeceği düşüncesinde olan görüşü (Ökmen ve Aslan, 2014:99) destekler niteliktedir. Yapılan 

görüşmelerde Yasadan önce belde belediyelerinin neredeyse tamamının katı atık hizmetini vahşi depolama olarak yaptığı 

öğrenilmiştir. Yasadan sonra ise bu hizmet büyükşehir tarafından karşılanarak tüm ildeki katı atıklar belirli bölgelerde 

kurulan depolama tesislerinde toplanmaya başlamıştır. Hizmetin tek elden bütüncül bir şekilde sunulmasının yanında, her 

belediyenin farklı bir alana katı atık döktüğü düşünülünce çevre ve doğa kirliliğinin de önlendiği görülmektedir.  

Herhangi bir belediye hizmetinin gerek karar verilmesi gerekse uygulanması aşamalarında, yerinden harekete geçilmesi 

yerine onlarca kilometre uzaktan planlanarak ve yine onlarca kilometre uzaktan gelen personel ve araç-gereçle hayata 

geçirilmesinin hedeflenenin aksine çok daha fazla zaman alacağı ve çok daha fazla masrafa neden olacağı görüşü yasaya 

sıkça yöneltilen eleştirilerdendir (Keleş, 2014). İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede iş ve işlemlerin yürütülmesi için 

büyükşehir belediyelerinde mevcut daire başkanlıklarından birinin “Muhtarlıklar Daire Başkanlığı” adıyla yeniden 

yapılandırılması gerektiğini bildirmiştir (Gen. No:2015/8). Mersin Büyükşehir Belediyesi de Muhtarlık İşleri Daire 

Başkanlığını ve bu daireye bağlı muhtarlık işleri şube müdürlüğü ile ilçe şube müdürlüklerini kurmuştur. Bu daire 
başkanlığının, başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, muhtarlardan gelen talepleri 

elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, muhtarlardan 

gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile 

bildirmek, gelen taleplerden yerine getirilenleri ve getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek gibi görevleri mevcuttur. 
Müdürlükler de yetkili oldukları alanlarda muhtarlar ve belediye yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. İlçe 

şube müdürlükleri büyükşehir belediyesi sınırlarına sonradan eklenen alanlarda kurulmuştur. Bu şubeler sayesinde belediye 

yönetimine uzak alanlarda belediyenin sağlık, su ve kanalizasyon, defin, itfaiye gibi hizmetleri kalıcı hale getirilmiştir. 

Merkezdeki belde sakininin ihtiyacı olan her türlü hizmet, araç-gereç nasıl mevcut ise uzak yerleşimlerdeki insanlara da 

aynı imkan sağlanmaya çalışılmıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de hizmetin halktan uzaklaşmasını 

eleştirmiş olacak ki hizmeti halka yakın hale getirmiştir. Bu da Mersin ilinde Yasanın olumsuz sonuçlarından biri olan 

hizmetin halktan uzaklaşmasının tersine çevrilerek çözüme kavuşturulduğunu göstermektedir. Ancak ölçeğin büyümesiyle 

hizmetin de pahalılaştığı büyükşehir yöneticileri tarafından dile getirilen bir konudur. Bu açıdan Yasa gerekçesinde 

öngörülen az kaynakla daha kaliteli hizmet, uygulamada Mersin ilinde gerçekleştirilememiştir.  

Yasa yerel demokrasi açısından oldukça olumsuz bir durum meydana getirmiştir. Mahalleye dönüştürülen alanlarda 

geçmişten gelen bir alışkanlık olarak halk muhtardan hizmet beklemektedir. Muhtar da belediyenin yapacağı bazı 

yatırımlarda halkın fikrini alsa da bu çok küçük oranlarda kalmaktadır. Teknolojinin geliştiği, ulaşımın kolay olduğu 

dönemimizde halkın yönetimden uzak olması kimilerince mümkün görünmese de yerel halk yönetimden uzaklaşmıştır. 

Elbette şimdi de muhatap olacağı bir belediye mevcuttur ancak önceki gibi mahallesinde değil şehir merkezindedir. Yerel 

demokrasi denince halkın yönetime katılımı akla ilk gelen konudur. Yerel demokrasi açısından olumsuz durum en çok da 

bu konuda meydana gelmektedir. Yasa öncesinde halk belediye meclis toplantılarına katılabiliyor, belediye yöneticileriyle 

her an görüşebiliyor, istekte bulunabiliyor ya da alınan kararlardan çok kısa sürede haberdar oluyorken şimdiki durumda bu 

neredeyse imkansız görünmektedir. Kaldı ki muhtarların bile ilçe belediyesi meclis toplantılarına katılımı ya da toplantıda 

görüş bildirmesi çok kısıtlı düzeyde kalmaktadır. Muhtarların yönetime katılımı ilçe belediyelerinde çok düşük oranlarda 

kalırken büyükşehir belediyesinde daha yüksektir. Diğer taraftan belde belediyesi iken belediye başkanları ve meclis 

üyeleri yüksek oranda halkın içinden seçiliyordu. Örneğin bir çiftçi meclis üyesi seçilebiliyor, yöneticiler arasına 

girebiliyordu. Yani doğrudan demokrasi oldukça etkin seviyelerde idi. Ancak şimdiki durumda bu da imkansız 

görünmektedir. Bu alanlarda önceden yönetimde etkili olan yerel halk artık etkisiz olacağı kentsel hizmete odaklanmış 

yönetim için kendisine temsilci seçmek durumunda bırakılmıştır. Bu yönetim de kırsalı içine alan yeni bölgesel kenti 

yönetmeye ve kırsaldaki halkı temsil etmeye çalışmaktadır. Bu durum temsilde adaleti ve yerel demokrasiyi zayıflatmıştır.  
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SONUÇ 

Bu çalışma iki olgu üzerine kurulmuştur; yönetsel etkinlik ve yerel demokrasi. 6360 sayılı Yasanın Mersin ilinde 

uygulanabilirliği bu olgular üzerinden incelenmiştir. Yapılan görüşmeler çerçevesinde, başta kurulan sorunsala ilişkin iki 

sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi hizmet üretimi ve kalitesi açısından 6360 sayılı Yasanın gerekçesinde 

öngörülenlerin doğrulandığıdır. İkincisi ise Yasanın yerel demokrasi ve katılım açısından eksik kalan yönlerinin olduğu, 

uygulamada da bu eksikliğin etkilerinin artarak devam ettiği görülmektedir. Yasa yönetsel etkinlik konusunda başarılı 

olurken yerel demokrasi konusunda sınıfta kalmıştır. Tabi çalışmanın yöneticilerin değerlendirmeleri üzerinden yapıldığı 

ve alan genelinde sadece gözlem yapıldığı unutulmamalıdır. Bu yüzden bölge halkının değerlendirmelerini konu alacak bir 

başka çalışma, konunun bu yönünü de aydınlatabilir. Bununla birlikte 6360 sayılı Yasanın yereli güçlendirmek yerine 

büyük yönetimlerin gücünü artırdığı ortaya çıkmıştır. Mali açıdan büyük yatırım ve hizmetler büyük yönetimler tarafından 

yerine getirilmektedir. Bu açıdan konunun piyasa ilişkileri ile olan boyutu ayrı bir araştırma konusu olabilir.  
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EKLER: 

A. Belde Belediyeleri Eski Yöneticilerine Yöneltilen Sorular 

1. Büyükşehirlerdeki beldelerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp ilçe belediyesinin mahallesi haline getirilmesini 

destekliyor musunuz? Bu durum sizin mahalleniz açısından doğru bir karar mıdır? 

2. Belde belediyesiyken belediyenizin fiziki ve mali kaynakları beldeye hizmet vermek için yeterli miydi? 

3. Ulaşım, imar, itfaiye, çevre temizliği, kanalizasyon, katı atık, içme suyu temini gibi hizmetler nasıl 

yürütülüyordu? 

4. Genel olarak, belde belediyeleri Mart 2014’ten önce yerel kamu hizmetlerini etkin ve verimli biçimde 

yürütebiliyor muydu? 

4.1. Yürütebiliyorsa bu düzenleme niçin yapılmış olabilir? 

4.2. Yürütemiyorsa beldelerin kapatılması bir çözüm oldu denebilir mi, farklı bir düzenleme yapılabilir miydi? 

5. Bu düzenlemeyle sizce beldenizde vatandaşa daha kaliteli ve verimli hizmet sağlandığı söylenebilir mi? 

6. Kaynakların ilçe belediyesi tarafından daha doğru ve etkin kullanıldığını düşünüyor musunuz? 

7. Beldenin ilçeye olan uzaklığı göz önünde tutulursa ilçe belediyesi etkin hizmet sunabilir mi? 

8. Beldenin yazın artan nüfusu göz önünde bulundurulduğunda ilçe belediyesi sizce yeterli hizmet sunabilir mi? 

9. Halkın talep, beklenti ve ihtiyaçlarını belediye yönetimine iletmesi, kendisini ilgilendiren konularda görüşünü 

ortaya koyması bakımından 2014 öncesiyle bugünü karşılaştırırsanız hangisinin daha katılımcı olduğunu 

söylersiniz? 

10. Beldede meclis toplantıları nasıl geçerdi, halktan katılan olur muydu? 

11. Meclis üyeleriyle halkın iletişimi nasıldı? 

Şuan ilçe belediye meclis üyesi olanlar için: 

1. 2014’ten önce beldede karar alma mekanizmasının başında olmanız mı daha etkili ve verimliydi şuan ilçe meclis 

üyesi olmanız mı? 

2. Halkın talep ve beklentilerini şuan mı, belediye yöneticisiyken/başkanı iken mi daha etkili karşılıyordunuz? 

3. Halktan ve halkın sorunlarından uzaklaştığınızı düşünüyor musunuz? 

4. Önceki belde halkınız bir problemle karşılaştığında oradaki belediyeye ulaştığı rahatlıkla ilçe belediyesine 

ulaşabiliyor mu? Çözüm bulabiliyorlar mı? 

5. İlçe meclisinde kapatılan beldelerin daha hızlı gelişmesini sağlayacak kararlar alınıyor mu?  

5.1. Bunlar nelerdir? 

5.2. Bunlar belde belediyesinin yerine getiremeyeceği yükümlülükler midir? 

B. Mahalleye Dönüştürülen Yerleşimlerin Muhtarlarına Yöneltilen Sorular 

1. Beldenin tüzel kişiliğinin kaldırılıp mahalle muhtarlığına dönüştürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi 

açıdan daha iyi, daha kötü? 

2. Şehirdeki diğer mahallelerden yüzölçümü olarak oldukça geniş bir alanda muhtarlık yapıyorsunuz. 

2.2. Mahalle muhtarı statüsündeyken etkin hizmet ve yönetimi gerçekleştirebildiğinizi söyleyebilir misiniz? 

2.2. Diğer mahalle muhtarlarına kıyasla iş yükünüzün ve sorumluluğunuzun fazla olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

3. 2014 öncesiyle karşılaştırıldığında;  

3.1.İlçe belediyesi tarafından mahallenize etkin ve kaliteli hizmet sunulabiliyor mu? 

3.2. Mahallenizde aksayan hizmetler var mı? Varsa bunlar neler? 

3.3. İlçe belediyesinin hizmet sunumunda yetersiz olduğunu düşünüyor musunuz? 

4. Mahallenizde ulaşım, imar, itfaiye, katı atık, çevre temizliği, kanalizasyon, içme suyu temini gibi hizmetler nasıl 

yerine getiriliyor? 

4.1. Büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyesi mahallenize hangi hizmetleri, nasıl sunuyor? 
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5. Belediye hizmetleri konusunda bir problemle karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? 

6. Eski belediyenin araç ve gereçleri mahallenizde duruyor mu?  

7. Belediye binasını kullanıyor musunuz? 

8. Mahallenin yönetimi için şimdiki yetkilerinizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

9. Belediyenin araç-gereç ve mali kaynağı elinizde olsa hizmet kaliteniz nasıl değişir? 

10. Halkın talep ve beklentilerini ne kadar karşılayabiliyorsunuz? 

11. Halkla birlikte karar alabiliyor musunuz? Buna uygun görev ve yetkileriniz var mı? 

C. Büyükşehir ve İlçe Belediyesi Yöneticilerine Yöneltilen Sorular 

1. Belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılıp mahalle muhtarlığına dönüştürülmesi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Bu durum Mersin için doğru bir karar mıdır? Hangi açıdan daha iyi, daha kötü? 

2. Kanun sonrasında karşılaşılan zorluklar nelerdir? Bunların üstesinden nasıl gelindi? Uygulama başarılı mı? 

3.Yasa hizmetlerin etkinliği ve verimliliği açısından olumlu mudur? 

4. Belde belediyeleri Mart 2014’ten önce yerel kamu hizmetlerini etkin ve verimli biçimde yürütebiliyor muydu? 

4.1. Yürütebiliyorsa bu düzenleme niçin yapılmış olabilir? 

4.2. Yürütemiyorsa beldelerin kapatılması bir çözüm oldu denebilir mi, farklı bir düzenleme yapılabilir miydi? 

5. Mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin ilçeye ve il merkezine uzaklıkları, yazın artan nüfusları ve geniş yüz 

ölçümleri göz önünde tutulursa oradaki vatandaşa daha kaliteli ve verimli hizmet sunulabildiği söylenebilir mi? 

6. Uzak yerlere götürülen hizmetler pahalılaştı mı?  

7. Kaynakların ilçe belediyesi/ büyükşehir belediyesi tarafından daha doğru ve etkin kullanıldığını düşünüyor 

musunuz?8. Mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını nasıl tespit ediyorsunuz? Muhtarların 

yönetime katılmasını sağlıyor musunuz? Bunun için yaptığınız çalışma veya toplantılar var mı? Varsa nelerdir?  

9. Muhtarlarla resmi olarak kaç kez bir araya geldiniz? 

10. Meclis toplantılarına muhtarları davet ediyor musunuz? Meclis kararlarından muhtarları ya da uzak 

yerleşimlerdeki vatandaşları nasıl haberdar ediyorsunuz? 

11. Yasanın “Büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az %10’unu on yıl 

süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve 

kullanırlar.”  Maddesine uygun çalışmalar yapıldığını söyleyebilir misiniz? Bu konuda muhtarlar 

bilgilendiriliyor veya görüşü alınıyor mu? 

12. Büyükşehir/ ilçe belediyesi kapatılan beldelerin daha hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu yerleşimlere 

öncelik tanıyor mu?  

12.1. Büyükşehir/ İlçe Belediyesi olarak yeni katılan yerleşimlerin ulaşım, imar, itfaiye, katı atık, çevre temizliği, 

kanalizasyon, içme suyu temini gibi hizmetlerini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

12.2. Bu hizmetlerin sunumunu yüzdelik dilim üzerinden değerlendirecek olursanız ne oranda 

tamamlanmışlardır? 

Ulaşım….. 

İmar….. 

İtfaiye…. 

Katı atık….. 

Çevre Temizliği….. 

Kanalizasyon….. 

İçme Suyu Temini…. 

12.3. Bunlar belde belediyelerinin yerine getiremeyeceği hizmetler miydi? 

13. Biriminiz ne zaman kuruldu? Görev ve yükümlülükleriniz nelerdir? Diğer birimlerle birlikte yürüttüğünüz 

çalışmalar var mı? Varsa nelerdir? 

13.1. Biriminiz görevleri kapsamında ilçelerle herhangi bir hizmet protokolü ile görev bölüşümü yaptı mı? 

Yapıldıysa uygulama nasıl işliyor?  
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14. Kırsalda uygulamaya konan projeler nelerdir? Tarım ve hayvancılık ile ilgili büyükşehir belediyesi neler 
yapıyor? Alternatif gelir için tarımsal projeler var mı? 

15. Kentsel mahalleler ile yeni dahil olan kırsal mahallelere aynı gözle mi bakıyorsunuz, iki tür mahalle halkı ve 

yöneticileri olarak sizin için aynı şeyi mi ifade ediyor? 

16. Yeni katılan yerleşim yerlerini yeterli düzeyde temsil ettiğinizi düşünüyor musunuz? Halktan bu konuda olumlu 

ya da olumsuz görüş alıyor musunuz? Alıyorsanız nelerdir? 

17. Halkın talep, beklenti ve ihtiyaçlarını belediye yönetimine iletmesi, kendisini ilgilendiren konularda görüşünü 

ortaya koyması bakımından 2014 öncesiyle bugünü karşılaştırırsanız hangisinin daha katılımcı olduğunu 

söylersiniz? 
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ÖZET 

Küreselleşme, dünya üzerindeki her türlü varlık ve değerin, olduğu yerden başlayıp yerel ve milli sınırları 

aşarak, dünya çapında daha geniş alanlara yayılmasına ve daha çok sayıda insanın bu varlık ve değerlere daha 

hızlı bir biçimde erişebilir olması sürecidir. Küreselleşme ile birlikte ulus devletin, kalın duvarlarının 

geçirgenliği giderek artmakta ve ortaya hepsinin karışımı olan fakat hiçbirine benzemeyen bir yapı 

çıkmaktadır. Günümüzde bu şekilde küreselleşme hızla yaygınlaşırken aynı paralelde yerelleşme olgusu da 

güçlenmeye başlamıştır. Gerçekten de yerel demokrasiyi güçlendirmek ve yerel özerkliği hâkim kılmak için 

yerelleşme süreçleri her geçen gün kamuoyunda daha çok ilgi görmektedir. Artık yerel yönetimlerin merkezi 

yönetimlerin boyunduruğundan kurtarılmaları gerektiğine herkes inanmaktadır. Bu süreçte küresel aktörlerin 

yerel yönetimleri olumsuz etkilemeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun için ön plana çıkarılan yerellik 

ilkesi, yetkinin yerine getirilmesi gereken kamusal ihtiyaca en yakın yönetimce kullanılması, alt düzeyin 

yetkisini üst düzeye ancak mutlaka gerekli olduğunda ve hizmetin daha iyi görülmesi gerektiğinde devretmesi 

biçiminde tanımlanmaktadır. Bu ilke sayesinde yetki ve kaynakların merkezi yönetimden yerel yönetimlere 

transferi sağlanmakta ve bu şekilde kalkınmayı hızlandırmak, yoksulluğu azaltmak ve demokrasiyi 

güçlendirmek mümkün olmaktadır. İşte son yıllarda küreselleşme ile birlikte dikkat çeken bu yerelleşme 

sürecinin bir arada gerçekleştiği küreselleşme ve yerelleşme kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş 

“Küyerelleşme” kavramı hızla tartışılmaya başlanmıştır. Bu yeni kavram uluslararası ilişkilerde küresel 

gerçeklerden hareket ederek küresel düşünmeyi, içe dönüklük yerine dışa açılmayı, dünya ekonomisi ile 

bütünleşmeyi; ülke içinde ise merkezi yönetim kanalıyla ekonomiyi ve siyaseti yönlendirme yerine yerel 

yönetimleri daha fazla güçlendirmeyi ifade etmektedir.  Bu şekilde yaygınlaşacak yerelleşmenin siyasal 

gücün tek elde toplanmasını önleyeceği ve böylece yerel demokrasiyi güçlendireceği belirtilmektedir. Bu 

çalışmada söz konusu kapsamda küyerelleşme kavramı küresel ve yerel ölçekte incelenecektir. Önce 

küreselleşme ile ilgili temel bilgiler verilecek, ardından yerellik ilkesi doğrultusunda yerelleşmeye teorik 

yaklaşılarak, küyerelleşme sürecinin ortaya çıkışı değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme. 

ABSTRACT 

Globalization is the process by which every asset and value of the world begins from where it is and 
transcends local and national borders, spreads to larger areas around the world, and that more people can 
access these assets and assets more quickly. With globalization, the permeability of the nation-state, the thick 
walls, is steadily increasing and emerges as a mixture of all but no resemblance. Nowadays, as globalization 
is spreading rapidly in this way, the same phenomenon of localization has begun to emerge. Indeed, 
localization processes are becoming more and more popular with the public every day in order to strengthen 
local democracy and dominate local autonomy. Everyone now believes that local governments should be 
liberated from the yoke of central governments. In this process, global actors are trying to avoid the negative 
effects of local governments. The priority for this is the subsidiarity principle, the use of the authority closest 
to the public need to be fulfilled, the lower level of authority defined at the top level, but only when 
absolutely necessary and when the service should be seen better. Thanks to this principle, the authorities and 
resources are transferred from the central government to the local administrations and it is possible to speed 
up the development, to reduce the poverty and to strengthen the democracy. Here, the notion of 
"glocalization", which was formed by combining the globalization and localization words of this localization 
process, which attracted attention with the globalization in recent years, started to be discussed rapidly. This 
new concept is based on global realities in international relations, not thinking globally, opening outward 
rather than inwardly, integrating with world economy; while within the country, the central administration 
channel means to strengthen the local governments rather than to direct the economy and politics. It is stated 
that the localization that will spread in this way will prevent the political power from collecting in one hand 
and thus strengthen the local democracy. In this study, the concept of glocalization will be examined at global 
and local scale. First of all, basic information about globalization will be given, then localization will be 
theoretically approached in the direction of the subsidiarity principle and the emergence of the glocalization 
process will be tried to be evaluated. 

Key Words: Globalization, Localization, Glocalization. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme temel anlamıyla kökten reformlarla ulusal stratejileri anlamsızlaştırmak ve bunların uluslararası piyasaların 

yaptırımları karşısında tutunamayacaklarını ima etmek anlamına gelmektedir. Bu anlamda kullanımıyla kavram, 

kapitalizmin yayılmacı mantığına asla gönderme yapmamakta, daha da önemlisi bu yayılmanın emperyalist boyutuyla bağ 

kurmaktan kaçınmaktadır. Küreselleşme, içinde değerlerin, düşüncelerin ve bilginin ayrıştığı, farklılaştığı, öznelleştiği ve 

de standartlaştığı bir dünyayı çağrıştıran oldukça geniş ve tartışmalı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütünleşen 

ama aynı zamanda parçalanan, evrenselle yerelliğin birbirine geçtiği ve karıştığı bir dünya imgesi olarak 

değerlendirilmektedir. Çok boyutlu bir kavram olarak, insanların ilgi alanına ekonomik, siyasal ve kültürel yönleriyle 

girmektedir. Kavram ilk defa Marshall Mcluhan’ın ‘Komünikasyonda Patlamalar” adlı kitabında, bu yeni süreç için “global 

köy” teriminin kullanılmasıyla literatüre girmiştir (Tutar, 2000:18-21). Aslında süreç olarak küreselleşme yeni bir olgu 

değildir. İlk ortaya çıkışı 16. yüzyıla kadar götürülmektedir. Küresel imparatorlukların yoğunluk kazanması ve kapitalizmin 

güçlenmesi küreselleşmenin ilk tohumlarını atmıştır.  

Günümüzde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların 

çalışmaları ile etki alanını genişleten kavram, çok uluslu şirketler gibi güçlü ve yeni aktörlerin siyasal sahneye girmesi, 

bilgisayar teknolojisinin iletişim ve enformasyon alanında hızlı yayılışı ve birçok ülkede yeniden düzenleme politikalarının 

benimsenmesi gibi unsurların da etkisiyle yaygınlaşma sürecini hızlandırmıştır. Küreselleşme dünya toplumlarında artan 

oranda karşılıklı dayanışma sürecini yansıtmaktadır. Günümüzde birçok faaliyet için uluslararasılaşma ya da bölgeselleşme 

söz konusudur. Küreselleşmenin asimetrik ve tahmin edilmeyen yönleri “kola içebilir, suşi yiyebilir, komşularımızı 

gözetleyebilir ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ülkede bulunabiliriz” ifadesi ile anlatılmaktadır (Cope vd., 

1997:446). Bu şekliyle küreselleşme hem ulus devlete verilen ayrıcalıklı konumun reddine, hem de devlet dışı bir siyasal 

mekânının kurulmasının güvenlik, barış ve demokrasi gibi çözümleri olan sorunlar için gerekli olduğu varsayımına 

dayanmaktadır. Bu anlamda küresel toplum devlet egemenliğini sınırlayıcı demokratik bir siyasal kurumsal yapıyı ve karar 

alma süreçlerine etkisi ve katkısı olacak küresel sivil toplumsal örgütlenmeyi içermektedir (Keyman, 2000:24).   

Küreselleşme bütünleşmiş bir dünya pazarının oluşumunu ve bu pazarın özgürce işlemesini önleyen engellerin kaldırılması 

sürecinde de önemli rol oynamaktadır. Bu şekilde ulus devletin davranışlarına yön veren sermayenin coğrafi akışkanlığı 

sağlanmakta ve oluşan serbest ticaret ortamı, bu pazarın içinde yer alan herkes için en fazla yararı sağlamaktadır (Şaylan, 
1994:139). Bu süreçte yetki aktarımı yerel ölçekte etkinliğini artırmakta, özellikle kamu yönetimi alanında, federal 

yönetimler, sözleşmecilik gibi dolaylı yaklaşımlar hâkim konuma gelmektedir. Tüm dünyada bu durum öyle bir hâl almıştır 

ki, artık “doktorlar bile hasta muayene etmeden önce bedeli kimin ödeyeceğini” sormaktadırlar (Kettl, 2000:495). Tüm 

dünyada küreselleşme karşısında bölgeselleşme de önem kazanmakta ve birçok alanda kutuplaşmaların oluşmasına neden 

olmaktadır. Avrupa kıtasında Avrupa Birliği (EU), Amerika kıtasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması 

(NAFTA), Asya kıtasında Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), bölgesel ekonomik bütünleşmeler olarak her geçen 

gün önemlerini artırmaktadırlar (Aktan, 2006:3). Ekonomik amaçla kurulan bu bölgesel blokların, blok dışındaki ülkelere 

ve pazarlara karşı koruyucu politikalar uygulamaları, küresel ekonomik bütünleşmenin karşısına çıkan bir engel olarak 

algılanmaktadır. Gelecekte bu birlikteliklerin artmasının, küreselleşme sürecini olumsuz etkileyeceği belirtilmektedir.  

Yukarıda bahsedilen tüm bu gelişmeler analiz edildiğinde, dünyada ulus devlet kavramında bir yumuşama eğiliminin 

olduğu söylenebilecektir. Herkes gelecekte nasıl bir yönetim modeli altında yönetileceklerini merak etmekte ve bu süreçte 

ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel modeller gündeme getirmektedirler (Tutum, 1994:4-5). Bu çalışmada söz konusu 

kapsamda küreselleşme ve onun yerelde bir sonucu olarak küyerelleşme süreçleri ana hatlarıyla incelenecektir.  

 

2. KÜRESELLEŞME  

Dünya üzerindeki her türlü varlık ve değerin, olduğu yerden başlayıp mahalli ve milli sınırları aşarak, dünya çapında daha 

geniş alanlara yayılmasına ve daha çok sayıda insanın bu varlık ve değerlere daha hızlı bir biçimde erişebilir olmasına 

küreselleşme denilebilir. Küreselleşme ile birlikte dünya haritasının hücreleri halinde bulunan ulus devletin, peteklere 

benzeyen katı ve kalın duvarlarının geçirgenliği giderek artmakta ve ortaya hepsinin karışımı olan fakat hiçbirine 

benzemeyen bir yapı çıkmaktadır (Çiftçi, 2015: 16). İşte küreselleşme kavramı kimi zaman dünya üzerindeki toplumların 

birbirine benzeme süreçlerini ve bu benzeşme sonucu ortaya çıkan küresel kültürü, kimi zaman da toplumların 

farklılıklarını ifade etme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır (Keyman ve Sarıbay, 1998:9). 

Küresel terimi 1980’lerde Amerika’nın akademik camialarında kullanılmıştır ancak günümüzdeki anlamı ile kullanımı 

1980’lerin ikinci yarısına denk gelmektedir. 1990’larda ise artık küreselleşme her türlü mutluluğumuzun ya da 

mutsuzluğumuzun büyülü şifresi olan bir terim halini almıştır (Çiftçi, 2015:16). Günümüzde artık küreselleşme kavramı 

Giddens’ın dediği gibi “üzerine çok söz söylenen ancak ne olduğu anlaşılmayan” bir kavram olmaktan çıkmıştır (Altuntaş, 

2002:9). Günümüz dünyasını açık bir biçimde yansıtan küreselleşme olgusu, son dönemde ekonomik, siyasal, sosyal ve 

kültürel alanlarda yaşanan hızlı bütünleşme benzeşme sürecini ifade etmektedir (Sungur, 2008:94). Küreselleşme bir 

anlamda dünyanın tek bir mekâna sığdırılması, küresel bir köy halini almasıdır. Böylelikle dünyadaki farklı toplumlar, 

bölgeler ve ülkeler arasındaki bağlantı artacak ve toplumlar arası etkileşim ve bütünleşme gerçekleşecektir (Parlak, 

2011:850). 
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Küreselleşmeyi tanımlamada karşılaşılan zorluklar onun disiplinler arası bir olgu, ya da süreç olmasından ileri gelmektedir. 
Net bir tanımın yapılmamış olması ve üzerindeki çalışmalar noktasında uzlaşmaya varılmamış olmasına rağmen 

küreselleşme çalışmaları giderek artmakta ve çalışmaların kapsamı genişlemektedir (Doğan, 2012:89-90). Küreselleşmeyi 

devrimci bir süreç olarak nitelendiren Shaw, küreselleşme noktasında savaşların önemli katkısı olduğunu savunur. Yazara 

göre, İkinci Dünya Savaşı’nda batı bloğunun oluşturduğu kendi arasında bağlantıyı sağlayan ağlar ve örgütler, ekonomik ve 

teknolojik geçirgenliği sağlamıştır. Bu süreci küreselleşme olarak adlandırmak mümkündür (Shaw, 1999:166-167). 
Küreselleşme bir anlamda sınırları aşarak esneyen toplumsal ilişkilerin ve faaliyetlerin çok daha fazlasını ifade eder. 

Toplumsal ilişkilerin ve örgütlenmelerin mekân kısıtlaması olmadan erişimini sağlar (Held ve Megrew, 2008:10). 

Küreselleşme kavramını, bir ülkenin ya da toplumun bir nevi karşılık beklemeden gerçekleştirdiği iletişim olarak 

tanımlayan Tanzi’ye göre, bu iletişim sürecinde karşı tarafın isteğinin olup olmaması önemli değildir (Tanzi, 2004:1). Buna 

göre, dünyada oluşan bir zincirin parçası olma isteği söz konusu ise bütünleşme için karşı tarafın tutumunun önemi 

kalmamaktadır. Bu anlamda küreselleşme, bırakın ekonomi ve siyaseti, içecekten tutun da giyime kadar dünya üzerindeki 

sınırları kaldırma anlamı taşımaktadır. Bugün hemen herkesin bildiği ve kullandığı popüler kültürdeki mekânlar (Starbucks, 

Gloria Jeans, Mc Donalds, KFC) hemen herkesin kullandığı bildiği ya da özendiği (Nike, Adidas, Lacoste vb.) markalar da 
küreselleşmenin gerçeklerini gözler önüne sermek için yeterlidir. 

Bir bakış açısına göre de küreselleşme soğuk savaş döneminin ardından batının zaferini dünyaya ilan etmesi anlamını 

taşımaktadır. Yaşanan süreç dağılma, sömürgeleşme ve demokratikleşme noktasında daha geriye savrulma olarak 

nitelendirilmektedir (Güler, 1997:75). Üzerinde pek çok tanım yapılan farklı yönleri ile ele alınan küreselleşme Bauman 

için moda bir deyimdir, geçmiş ve geleceğin kapılarını açacak bir anahtar ya da büyülü bir sözcüktür (Bauman, 2006:7). 

Ulus devlet açısından küreselleşme kavramını tanımlamak gerekirse, küreselleşme ulus devletlere nüfus eden ve onların 

ekonomik, siyasal, kültürel düzenini bozan, parçalayan, değiştiren bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

küreselleşme süreci ya da olgusu “devlet” üzerinde derin etkiler yaratmış ve devletin işlevlerinde bir yapı bozumu 

oluşturmuş, devletin görev tanımını ciddi anlamda değiştirmiştir. Bu değişimin boyutu her ulus devlet için aynı düzeyde ve 

kompozisyonda olmasa da bu sözü edilen küresel etkilerden her ulus devlet az ya da çok payını almaktadır (Parlak ve 

Sobacı, 2005). Küreselleşme bir benzeşme, bütünleşme süreci olarak tanımlanıyor olsa da kimileri için bu kavram 

bölünmeyi de içinde taşır. Bauman’a (1997) göre küreselleştirme birleştirdiği kadar böler. Yeni dünya düzeni olarak 

önümüze getirilen bu yaklaşım, bazıları için davetsiz bir misafir ya da kötü kader olabilecektir (Parlak, 2011:349). Bu kadar 
tanımı yapılmış ancak neticede net bir tanıma ulaşılamamış bir kavram olarak küreselleşme altı boyutta ifade alanı bulabilir 
(Farazmand, 1999: 249-253); 

Uluslararasılaşma bakımından küreselleşme: Bu anlamda küreselleşme ulusal yetki sınırlarının ötesine geçen 

kimlikler ve topluluklardaki ilişkilerde artış olarak ele alınabilir.  

Sınır açıklığı olarak küreselleşme: Buna göre sınırsız bir dünyada bütünleşmiş küresel ekonomi, küresel hükümet 

ve türdeş küresel kültür ve bunların sonucunda oluşan küresel kamu yönetimi olgusu bu çerçevenin içini 

doldurmaktadır. 

Süreç anlamında küreselleşme: Modern kapitalizmde yüzyıllardır süregelen sermaye birikiminin doğal uzantısı 

olarak görülen süreç, küreselleşmeyi anlatmaktadır. 

İdeolojik açıdan küreselleşme: Özgürlük, bireysellik, serbest girişim, çoğulcu demokrasi gibi kelimeler ile 

özleştirilen küreselleşme yaklaşımıdır. 

Olgu olarak küreselleşme: Burada küreselleşme kapitalizmin geç döneminin bir neden sonuç ilişkisi olarak sunulur.  

Geçilmekte olan bir olgu ve süreç olarak küreselleşme: Bu açıdan küreselleşme küresel kapitalizmin birikim 

süreci, sermaye birikimini küresel düzeyde arttırmak üzere yeni sınırlara ve fırsatlara doğru sürekli bir genişleme 

süreci olarak değerlendirmektedir. Olumlu olumsuz bütün sonuçlarını hemen hemen göstermiş bir olgu etkileri 

Japonya gibi gelişmiş ülkeler ve batılı ülkelerde hissedilmiştir. 

Küreselleşmenin kavramsal incelemesinin yanında bir de küreselleşmenin teorik arka planına da değinilmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan küreselleşme olgusunun kökenlerini araştırırken derine inildiğinde, karşımıza çıkan önemli 

düşünürlerden biri Talcott Parsons’tır. Parsons’ın modernleşmeyi savunan teorik yaklaşımı incelendiğinde, bugünkü 

küreselleşme sürecinin, ilk etapta modernleşme teorisinin bir uzantısı gibi yorumlandığı söylenebilir. Aslında Pieterse 

(1995) için de eski modernleşme teorisi yolu, ideolojik olarak küreselleşmeden geçer. Yazara göre küreselleşme teorisi 

toplumların evrimleşerek benzeşeceği yönündeki teorilerden ayrı tutulamaz (Kömeçoğlu, 2012:26). 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1044 
 

 

2.1. Küreselleşmenin Tarihsel Arka Planı 

Tarih boyunca insan topluluklarının, yaşam alanlarını genişletme eğilimi içerisinde oldukları görülmektedir ve bu durum, 

toplumsal örgütlenme hareketlerinin sonucu olarak nitelendirilebilir. Uygarlık alanlarının yayılması M.Ö. 500 ile M.S. 200 

yılları arasında Çin ve Hint ülkelerinde görülmektedir. McNeill’in  “Avrasya ekümenliğinin kapanması” olarak 

nitelendirdiği bu zaman aralığında Helen kültürü Hindistan’a ulaşmış, Han İmparatorluğu Hindistan ile temas kurmuş ve 

misyonerlik çalışmaları, Roma İmparatorluğu’nu doğurmuştur. Küreselleşmenin başlangıç döneminin, M.S. 1000 

dolaylarında olduğunu savunan görüşe göre;  bu dönemde dünya ölçeğindeki siyasal düzene en yakın oluşum İslam 

dünyasıdır. Yüzlerce yıl uygarlığın beşiği olan İslam dünyası, Ortaçağ Avrupa’sıyla kıyaslandığında o dönemde oldukça 

üretken, varlıklı ve kültürel açıdan pek çok zenginliğe sahiptir ve bu oluşumun birleştirici unsuru İslam dinidir. 1500’den 

itibaren İslam dünyası Avrupa’lı donanma harekâtlarıyla kuşatılmış ve parlak günlerini ardında bırakmıştır. Böylece 1500 

yılı itibariyle, Avrupa’da modern dünya siyasetinin temelleri atılmış ve böylece küresel sistemin karakteristikleri oluşmaya 

başlamıştır (Modelski, 2014:75-76). 

1970’li yılların ortalarından itibaren dünya, ekonomik bir bunalıma girmiş ve bunalımdan çıkabilmenin çeşitli yolları 

aranmıştır. 1980’lere gelindiğinde dünya ekonomisi, geliştirilen çeşitli stratejiler yoluyla tekrar toparlanmıştır. 1980’lerden 
sonra uygulanan ekonomik stratejiler neo-liberal stratejiler olarak adlandırılmış ve bu dönemin hâkim kuramı ise neo-
modernizasyon olarak nitelendirilmiştir. Kimi yazarlara göre o dönemin vurgu yapılan kavramı küreselleşmedir (Erbaş, 

2009:19-20). Bu bağlamda, zaman ve mekân sınırlılıklarının ortadan kalktığı, dünyanın bir ekrana indirgenebildiği bir 

dönem başlamış ve küreselleşme bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

1989 sonrasında Sovyetler Birliği’ndeki sistemin parçalanmasının ardından soğuk savaş sona ermiştir. Farklı bir bakış 

açısına göre de dünyada rakipsiz kalan Amerika, çerçevesini kendisinin çizdiği, düzensizliklerle dolu, yeni bir dünya 

düzeni ortaya koymuştur. Bu yeni dünya düzeni, küreselleşme olarak karşımıza çıkmaktadır (Kızılçelik, 2009:29). 

Küreselleşme sonucunda yeniden şekillenen dünya düzenine genelde üç gelişim evresinde ulaşıldığı ifade edilmektedir. 

Küreselleşmenin ortaya çıkışını sanayi devrimine kadar götüren bakış açıları da mevcuttur. Bu bakımdan küreselleşmenin 

ilk evresini, sanayi devrimiyle gelen arz fazlası ürünlere yönelik pazar arayışları ve yeni hammadde kaynakları bulma 

çabası oluşturmaktadır. 1870’den 1914’e kadar süren ilk evrede, yelkenliden buharlı gemiye geçilmesiyle taşımacılık 

maliyetlerinde büyük avantaj sağlanmış ve bu da Anglo-Fransa anlaşmalarının öncü olduğu gümrük tarifelerindeki 

engellerin kalkmasını sağlamıştır. Ticaret çoğunlukla birincil tarımsal ürünlerle mamul maddelerinin değişimi üzerinde 

yapılmıştır (Kovancılar ve Miynat, 2008:7-8). Bu dönemde, Avrupa’dan 60 milyon kişi, verimli tarım topraklarının olduğu 

Kuzey Amerika ve Avustralya gibi elverişli topraklara göç etmişler ve temel malların üretiminde çalışmışlardır. Bu 

anlamda birinci küreselleşme evresinde Kuzey-Güney emek yoğun hareketler söz konusu olmuştur. Yaşanan kitlesel göçler 

küreselleşmenin ilk evresinde ticaret ve sermaye hareketlerinden daha fazla önem taşımıştır (World Bank, 2002:26-27). 
İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan küreselleşmenin ikinci evresi 1980’lerden itibaren hızlanmıştır. Bu evrenin öncüsü 

savaştan en az zararla çıkan ABD olmuştur. Savaş sonrasında Hayek, Friedman, Buchanan, Mckinnon-Shaw gibi ABD’li 

bilim adamları ikinci küreselleşme evresinin teorik altyapısını oluşturmuşlardır. Bununla birlikte finansal liberalleşme, 

teknolojik gelişme, iletişim, üretimdeki büyük artışlar ve büyük altın stokları sayesinde ABD doları en geçerli para olmuş 

ve dolayısıyla ABD bu küreselleşme evresinin öncüsü olmuştur (Kovancılar ve Miynat, 2008:10). 

Robertson’a göre ise küreselleşme beş evreden oluşmaktadır bunlar; oluşum evresi, başlangıç evresi, yükseliş evresi, 

hegemonya için mücadele evresi ve belirsizlik evresidir. “Oluşum evresi”; Avrupa’da 15. yüzyılın başından 18. yüzyılın 

ortasına kadar süren, ulus topluluklarının ortaya çıktığı ve ortaçağın “ulus ötesi” sisteminin çöktüğü bir döneme işaret eder. 
Başlangıç evresinde türdeş, üniter devlet düşüncesi doğrultusundaki keskin yön değişikliği ve çok daha somut bir insanlık 

anlayışının yerleşmesi söz konusu olmuştur. Bununla birlikte Avrupalı olmayan toplumların “uluslararası topluma kabulü” 

sorunu ortaya çıkmış ulusçuluk- uluslararasıcılık meselesi temalaştırılmıştır. 1870’lerden 1920’lerin ortasına kadar süren 

“yükseliş evresi”; küresel iletişimin biçimi ve hızı noktasında artışların gözlemlendiği, ilk “uluslararası romanlar”ın çıktığı 

Hıristiyan birliği hareketinin yükselişi, olimpiyatların ve Nobel ödüllerinin gelişimi, dünya saatinin çıkışı ve miladi 

takvimin neredeyse evrensel anlamda benimsenmesi gibi önemli olayları içinde barındırmaktadır. Gerçekleşen Birinci 

Dünya Savaşı yine bu evre içerisinde yer alır.1960’ların sonuna kadar süren “hegemonya için mücadele evresi”nde 

Milletler Cemiyeti ve BM kurulmuş, ulusal bağımsızlık ilkesi kabul edilmiş ve Soğuk Savaş doruk noktasına ulaşmıştır. 

1960’ların sonunda başlayan belirsizlik evresinde küresel bilinç artış göstermiştir. Bu dönemde materyalizm-sonrası 

değerler ve ilkeler ön plana çıkmış, soğuk savaşın sona ermesiyle hak sorunu belirginleşmiştir. Küresel kurumların sayısı 

artmış, dünya toplumuna ve dünya vatandaşlığına ilgi artmıştır (Robertson, 1999:99-101). 

Küreselleşme 90’larda tıpkı 70’lerdeki “karşılıklı bağımlılık” kavramı gibi sürekli karşımıza çıkan bir kelime olmuştur. O 

dönemde karşılıklı bağımlılığa yüklenen özellikler yüzyıl değişirken küreselleşmeye yüklenmiştir (Keohane ve Nye, 

2014:97). 
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2.2. Küreselleşmenin Boyutları 

Küreselleşme üzerine söylenmiş pek çok söz, ona yüklenmiş pek çok anlam olması ve hatta bunlar üzerinde bir uzlaşıya 

varılamamış olması, küreselleşmenin dünyayı ne derece etkilediğinin ve değiştirdiğinin göstergeleri arasında sayılabilir. 

Küreselleşme, içerisinde birçok anlam taşırken ve bu süreç dünyaya dair pek çok söylem barındırırken etkilerinin tek yönlü 

olması beklenemez. Siyasetten ekonomiye, teknolojiden kültüre kadar birçok alanda küreselleşmenin etkilerini görmek ve 

gerçek anlamda bir dönüşüm sürecine tanıklık etmek mümkündür.  

Castells’e göre küreselleşme yeni bir tarihsel gerçekliktir. Küreselleşme; insanları piyasaya yönlendirmek üzere 

oluşturulmuş neoliberal bir ideolojinin keşfi olmanın ötesinde; yeniden inşa, inovasyon ve rekabet ile yeni enformasyon ve 
iletişim teknolojileri unsurlarını barındıran kapitalist bir süreçtir (Castells, 1999:5). Küreselleşmenin etkileri birçok boyutta 

hissedildiği için kavramın ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarda incelenmesi yerinde olacaktır. 

2.2.1. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu 

Küreselleşme kavramının siyasi alanda dolaşıma girmesi, Thatcher ve Reagan iktidarları dönemine rastlamaktadır. Bu 

sebeple küreselleşme ve neoliberalizm ortaya çıktıkları dönem ve içerik-yöntem açılarından birbirlerine yakındır. Beck, 
neoliberalizmin yönetim ideolojisi olarak nitelediği “globalizm”i dünya piyasasının siyasal eylemin yerini aldığı bir 

yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşımda globalizm, küreselleşmenin diğer boyutları olan çevrebilim, kültür, sivil 

toplum ve siyaseti dünya piyasa sisteminin altına yerleştirerek bu çok boyutluluğu ekonomik boyut şeklinde tek boyuta 

indirgemektedir (Kaçer ve Erat, 2014). 

Ekonomik açıdan küreselleşmenin odak noktası, piyasa ekonomisi hegemonyası altındaki üretim, ticaret ve sermaye 

hareketlerinin önündeki engellerin ortadan kalkmasıdır. Küreselleşmenin temelleri araştırılırken, 15. yüzyıla kadar 

gidilebilse de odaklanılması gereken dönem 1980’li yıllardır. Ekonomik küreselleşmeyi ortaya çıkaran ve hızlandıran 

etkenlerin başında; iletişim, bilgi ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve ilerlemeler gösterilmektedir. Ayrıca 

GATT, WTO, WB, IMF gibi kuruluşların çabalarıyla, dünya ekonomisinde liberalleşme sağlanması, uluslararası şirketlerin 

sınır ötesi satışları, daha az maliyetli kaynak arayışı gibi etkenler de ekonomiyi küreselleştiren etkenler arasındadır (Sarıtaş, 

2009:413-414). 

Finansman ve uluslararası kaynakların uluslararasılaşma ve yoğun yabancı sermaye girişi, ulus devletlerin ekonomik 

anlamda geleceğe dair kontrol gücünü zayıflatmaktadır (Newman, 2001:81). Soğuk savaş sonrasında finans piyasalarının 

küreselleşmesiyle büyük ölçekli piyasa akımları gerçekleşmiştir. İletişim teknolojilerinin avantajları sayesinde uluslararası 
sermaye için ulusal sınır kavramı neredeyse ortadan kalkmış, mekânın sonu denebilecek bir gelişme ortaya çıkmıştır. 

1970’lerin başında kur sistemi dalgalı hale getirilmiş, elektronik ticaretin büyümesi ile döviz piyasaları gerilemiştir. Bir 

dönem (İkinci Dünya Savaşı-Petrol bunalımı arası) finansal sistemi yönlendiren Bretton Woods sisteminin 1973’te 

çökmesiyle finansal portföyler uluslararası nitelik kazanmış, bankalar diğer finansal mekanizmalar karşısında önem 

kaybetmiş, döviz kurları finans piyasalarında belirleyici kimlik kazanmış ve oluşan finansal krizler, iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler sebebiyle tüm dünyaya yayılır hale gelmiştir (Dikkaya ve Özyakışır, 2010:33-34). Görüldüğü 

gibi ekonominin küreselleşmesi, dünya ekonomisinin küresel pazara dönüşmesi olumlu-olumsuz pek çok sonuç 

doğurmuştur. Ancak bu sürecin her daim refahı ve huzuru getirmediği aksine dünyadaki adaletsizliği ve eşitsizliği 

arttırdığı, fakiri daha fakir zengini daha zengin yapan bir durum oluşturduğu yönünde görüşler de mevcuttur. 

2.2.2. Küreselleşmenin Siyasal Boyutu 

Devletlerin, oluşumuna herhangi bir katkıda bulunmadıkları uluslararası bir sisteme bağlı kalma zorunluluğu ve 

kendilerinden güçlü devletlerin dayatmalarını kabul etmek zorunda kalmaları yeni bir durum değildir. Her ne kadar 

Westphalia (1648 yılında Westphalia Andlaşmasıyla ulus devlet sisteminin kurumsal temellerinin atıldığı yönünde 

literatürde bir uzlaşma vardır. Ayrıntılı bilgi için bkz, Eşki-Saysılı, Küresel Dünyada Ulus Devlet) modeli, devletlerarası 

sistemin kurallarının rıza ve fikir işbirliğine dayalı olarak oluşacağını vurgulamış olsa da aslında devletlerin hep bir güç 

hiyerarşisi içinde oldukları ve sistemin kurallarının, hiyerarşide en üstte yer alan devletlerce dayatıldığını söylemek 
mümkündür (Wallerstein, 1996:48). Öte yandan ulus devletler arasındaki ilişkinin özeti niteliğinde olan “diplomasi” 

kavramı önemini ve işlevselliğini yitirmeye başlamıştır. Uluslararası ilişkiler devlet-devlet ilişkisi olmaktan çok devlet-ulus 
aşırı şirket veya devlet-uluslararası örgüt ilişkileri niteliğine bürünmüştür. Bu sebeple geleneksel diplomatik örgütlenme, 

tekelini yitirmiştir. Kısaca eskide tüm erki merkezileştiren ve özünde toplayan ulus devlet, küreselleşme ile birlikte etnik 

farklılıkları tanıyan ve türdeşleştirici politikalardan arınan bir yapıya bürünmektedir (Güler,1996:55). 

Devletler arasındaki bu karşılıklı bağımlılık hâli ve dünya çapında etkisi olan yeni toplumsal hareketler, sivil toplum 

kuruluşları, insan hakları ve barış adına örgütlenen insanlar artık ulus devletin hegemonyasının sınırlarının o kadar da geniş 

olmadığını göstermektedir. Herhangi bir toplumsal olay sonrası, sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal medya sayesinde 

anlık topluluk oluşturabilen bağımsız insanların, bir araya gelerek, sınır ötesinde yaşanan sorunlara ve olaylara, tepkilerini 
ya da övgülerini gösterdikleri toplumsal hareketlere günümüzde çok sık tanık olmaktayız. Bu bağlamda “kimlik politikası” 

ve “yeni toplumsal hareketler” günümüzün gerçeği konumundadır. İletişim teknolojilerinin katkısıyla, çeşitli yerel ve sınır 

ötesi kimlikler; ulusal kimlikleri geri planda bırakmaktadır. Gerçek anlamda, küresel bir görünüm kazanan, yeni sınır ötesi 

sivil toplumun canlandırıcı etkisi, barış için yapılan toplumsal hareketler, çevresel ve toplumsal reformlar dikkat 

çekmektedir. Bu söylemlerden hareketle siyasal anlamda küreselleşme; 
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“devlet-toplum-birey ilişki ve rollerinin değişmesini gerektirmekte, ulus devlet karşısında uluslar üstü 

mekanizmalar eşliğinde, sivil topluma yönelik öncelik kullanımında, demokratikleşmeye giden bir sürece 

işaret etmektedir. AB’nin bugün konvansiyonel ve kurumsal federatif bir birleşik Avrupa yaratma çabası, 

siyasal küreselleşmenin; ulus devletlerin tek başına yaratamayacakları bir süreç olduğunu ve bazı 

bölgeselleşme ve uluslar üstü bütünleşme çabalarını da içerdiğini gösteren en güzel örnektir.  Siyasal 

küreselleşme, ulus devlet içinde homojenleşme ekseninde bir temsil mekanizması öngörmesi nedeniyle zaten 

kendini zor ifade eden demokrasi anlayışının, daha katılımcı bir renge bürünmesini sağlamaktadır” 

(Demirel, 2006:108). 

Burada değinilmesi gereken konulardan biri de ulus devletin, sınır ötesi ekonomik ilişkiler dolayısıyla ulus üstü sermaye ve 

onu destekleyen aktörlerce dışarıdan kuşatılmış olduğu gerçeğidir. Bu durum sermayenin ulus devlete ihtiyacı 

kalmadığının, tersine kendisinin ulus devletin eylemlerini yönlendiren bir aşamaya geldiğinin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Ancak küreselleşmenin; ulus devletin erimesine, ortadan kaybolmasına ya da egemenlik olgusunun bütünüyle 

bitmesine sebebiyet vereceği şeklinde yorumlanmasının doğru olup olmadığı tartışmaya açıktır. Bu noktada yapılabilecek 

en iyi yorum devletin biçim ve doku değiştirdiği ve güçlerinin aşındığı olacaktır (Bulut,  2003:187-188). 

2.2.3. Küreselleşmenin Kültürel Boyutu 

Küreselleşmeyi ekonomiye indirgemek, sadece piyasaları etkileyen ve ekonomik gelişmelerden etkilenen bir olgu ya da 

süreç olarak görmek, bir anlamda dünyaya uzak gözlüğü ile bakmak gibidir. Oysa küreselleşmenin, yediğimiz yemekten 

içtiğimiz kahveye kadar bizi sarmış durumda olduğunu görebilmek için çok çaba sarf etmeye gerek yoktur. 

Kıyafetlerimizden konuşmamıza varıncaya kadar pek çok şeyin, içinde yaşadığımız topluma özgü olmadığı açıktır. 

Dünyaya mekân kavramından sıyrılarak bakıldığında, evet neredeyse tüm dünyanın bazı bakımlardan aynılaştığını, 

benzeştiğini, dönüştüğünü görmek mümkündür. Son zamanlarda, sosyal medya kullanımının da yaygınlaşmasıyla, insanlar, 

başkalarının hayatlarını mercek altına alarak; anbean nerede olduklarını, ne yediklerini-içtiklerini, ne giyindiklerini ve hatta 
saat kaçta uyuyup uyandıklarını bilebilecek duruma gelmişlerdir. Türk kahvesini öteleyip Starbucks’un “white chocolate 

mocha”sıyla bir yaşam felsefesine sahip olduğunu düşünen bir neslin var oluşu dahi, dünyanın ne kadar küreselleştiğini  
hatta belki de Amerikanlaştığını gözler önüne sermek için yeterli olabilecektir. Toplumlar kendi kültürlerinden uzaklaşarak 

belki ortak bir kültüre doğru yol alarak (ki çoğunlukla Amerikan kültürüne doğru bir yol alış söz konusudur) benzeşmeye, 

tek tipleşmeye doğru gitmektedir. Elbette bu benzeşmenin, dönüşümün kültürel anlamda küreselleşmenin, toplumların 

kültürlerini özgünlüğünü ve biricikliğini yok edecek derecede olduğunu söylemek pek doğru olmayacaktır. Ancak 

toplumları derinden etkilediği de inkâr edilemez bir gerçektir. Peter L. Burger de (2003:10) dünyada oluşan küresel bir 

kültürün gerçekten var olduğunu ve içerik-köken bağlamında bu kültürün Amerikan ağırlıklı olduğunu ifade etmektedir. 

Barnet ve Cavanagh’a (1995:3) göre filmler, televizyon, radyo, müzik, dergiler, tişörtler, oyunlar ve eğlence parkları 

küresel görüntülerle küresel düşleri yayan küresel ürünlerdir. Dünya genelinde insanlar aynı ticari amaca hizmet eden 

şarkıları dinlemek ve video kliplerini izlemek için aynı elektronik aletleri kullanmaktadırlar.  

Küreselleşme ve homojenleştirme karşısında, özel toplumsal ve kültürel değerlerini korumaya çalışan bir alt kültür direnci 

patlaması da söz konusudur. Meksika’daki köylü hareketleri, Peru’daki gerillalar, Fransa’daki sendikalar, İngiltere ve 
ABD’deki öğrenciler, dünya çapındaki çevreciler ile diğer çeşitli gruplar ve hareketler kapitalist küreselleşmeye ve eski hak 
ve çıkarlar üzerindeki saldırılara karşı çıkmışlardır (Kellner, 2010:20).  

Kültürel küreselleşme noktasında değinilmesi gereken bir diğer kavram da McDonaldlaşma (McDonaldization)’dır. Ritzer 

bu kavramı “fast food” zincirlerinin oluşturduğu kitlesel tüketimi ve sonuçta varılan Amerikan yaşam tarzının 

küreselleşmesini ifade etmek için kullanmaktadır. Ritzer McDonaldlaşmanın başarısını dört temel unsura bağlı olduğunu 

belirtmektedir. Bunlar: verimlilik (effectiveness), hesaplanabilirlik (accountability),  öngörülebilirlik (predictability) ve 
denetim (control)’dir. Verimlilik ilkesi ile vurgu yapılan, bir noktadan diğerine gitmenin optimum yöntemidir. McDonalds 

müşterileri (self service) gibi işçileri de verimli çalışmaktadır. Verimlilik yükselsin diye gerekli kurallar mevcuttur ve 

yöneticiler de gereken yönlendirmeyi sağlamaktadır. İkinci olarak McDonalds, hesaplanabilirlik ilkesi çerçevesinde hareket 

etmektedir, yani ürünlerin niceliksel özelliklerine (porsiyon büyüklüğü, maliyet ve ürünü almak için gereken zaman) önem 

vermektedir. Ayrıca insanlar evde yemek yapıp yeme zamanıyla, McDonalds restoranına gidip yemek için harcayacakları 

zamanı karşılaştırarak genellikle evde yapmanın daha fazla zaman alacağı kanısına varırlar ve bu da hesaplanabilirlik 

ilkesinin bir getirisidir. Üçüncü olarak, McDonalds öngörülebilirlik sunar, yani dünyanın neresinde olursanız olun bir 

McDonalds restoranında yiyebileceğiniz şeyler belirlidir ve lezzeti değişmeyecektir. Bu açıdan öngörülebilirlik insanları 

belirsizlik kaygısından kurtarmaktadır. Bu belirliliğe yöneliş, insanların daha az sürprizle dolu bir dünyayı tercih ettiği 

izlenimi yaratmaktadır.  Dördüncü bileşen denetim, özellikle insansız teknolojilerle yapılan denetim, McDonald’s 

dünyasına giren insanlar üzerinde uygulanmaktadır. Restorandaki sınırlı menüler, rahatsız oturaklar, yazılar, sınırlı 

seçenekler insanlar üzerindeki baskıyı arttırarak insanlarda hemen yiyip gitme isteği uyandırmaktadır (Ritzer, 2014:17-20). 

Sonuçta kültürel anlamda küreselleşmenin toplumsal değerleri, ananeleri, örfleri etkilediği şüphe götürmez bir gerçektir. 

Giddens’e a göre kültürel küreselleşme, kültürel açıdan tarafsız olarak gelişmemektedir ve sonuçlarına bakılacak olursa 

tamamen olumlu-hayırlı sürece de işaret etmez. Hatta küreselleşme pek çok insanın gözünde Batılaştırma çabasından öteye 

gitmemektedir. Küreselleşmenin kültürel simgelerinden olan Coca-cola, McDonalds, CNN, Levis’in de Amerika’ya ait 

markalar olduğu göz önüne alınınca küreselleşme, Batılaşmadan ziyade Amerikanlaştırma çabaları olarak 

değerlendirilebilir (Giddens, 2000:27). 
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3. YERELLEŞME ve YERELLİK İLKESİ 

Günümüzde yukarıda incelediğimiz küreselleşme hızla yaygınlaşırken aynı paralelde yerelleşme olgusu da güçlenmeye 

başlamıştır. Gerçekten de yerel demokrasiyi güçlendirmek ve yerel özerkliği hâkim kılmak için yerelleşme süreçleri her 

geçen gün kamuoyunda daha çok ilgi görmektedir. Artık yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerin boyunduruğundan 

kurtarılmaları gerektiğine herkes inanmaktadır. Ancak yerelleşmenin bir taraftan, yerel halkın yönetime katılmasını 

sağlayarak demokrasiyi geliştirecek bir görevi yerine getirirken, diğer taraftan yerel tiranlığı ve despotizmi de ortaya 

çıkarabilecek bir etki gösterebileceği de belirtilmektedir. Çağımızın tanınmış fikir adamlarından Alvin Toffler, 

“Yirmibirinci Yüzyıl Demokrasisi” başlığını taşıyan bir yazısında yerelleşmenin sakıncasını şu şekilde ifade etmektedir: 

“Politik âdemi merkezileştirme demokrasi için bir güvence değildir, bu değişik yerel tiranlıkları da mümkün kılabilir. Yerel 

politika çoğu kez ulusal politikadan bile yozdur” (Aktan, 2006:2). Ancak bu olumsuz bakış, yerelleşmenin yerel 

demokrasinin gerektirdiği gibi kullanılmaması durumunda gündeme gelecektir. Demokrasiyi geliştirmek için yerel 

demokrasiyi kullanan ülkeler, bu bilinçle söz konusu olumsuzluklara boyun eğmeyeceklerdir.  

Dünya çapında önemli bir küresel aktör olan AB, ilk bakışta çelişki gibi görülse de, aynı zamanda yerelleşmeye büyük 

önem vermektedir. Bu hususta gerekli düzenlemeleri içeren AB hukuku, üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri için 

önemli sonuçlar doğurmaktadır. Yerel yönetimlerin statüsü üzerindeki etkiler, yerel yönetimlere değişik fonlardan sağlanan 

yardımlar, uyum sürecinin yerel yönetimlerin örgüt yapısı ve işleyişi, belirli hizmetler, yerel yönetim siyaseti ve yerel 

yönetimlerin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerine etkiler, AB’nin yerel yönetimler üzerindeki genel etkileri 

olarak gösterilebilir (Kösecik ve Yıldırım, 2001:34).    

Günümüzde küreselleşme eğilimlerine paralel olarak gelişen ve yoğun bir şekilde yaşanan bütünleşmeler, önceleri 

ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği biçiminde görülürken, bugün artık siyasal alanda da 

somutlaşmaktadır. Bu yeni ulus-üstü siyasal örgütlenme biçiminin, değişen dış dünyaya, kendi varlığını devam ettirmek 

açısından insanların bir cevabı olduğu söylenmektedir. Gelişmiş ülkeler değişime bu şekilde cevap vermeye çalışırken, 

kendi iç dinamiklerini de bu yeni örgütlenme içine katmaya çalışmaktadırlar.  

Yerellik ilkesi de bu uğraşımlar sonucu geliştirilmiştir (Özel, 2000:25). Ulus devlet karşısında gündeme getirilen 
yerelleşme ilkesinde, öncelikli olarak, metropol kentlerin diğer kentlerle olan ilişkilerinde nasıl bir eklemlenme olacağı, 

ikinci olarak da siyaset ve kültürel boyutuyla küreselleşme sürecinde yerelliklerin ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi  

(Karaman, 2000:43) ve bu süreçte sivil toplum örgütlerinin ön plâna çıkarılması söz konusu olmaktadır.   

3.1. Yerellik İlkesinin Tanımı 

Yerellik ilkesi, yetkinin yerine getirilmesi gereken kamusal ihtiyaca en yakın yönetimce kullanılması, alt düzeyin yetkisini 
üst düzeye ancak mutlaka gerekli olduğunda ve hizmetin daha iyi görülmesi gerektiğinde devretmesi biçiminde 

tanımlanmaktadır. Bu süreçte kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan farklı yönetim düzeyleri arasında yetki 

bölüşümü esas alınmaktadır (Özel, 2000:41). Bunun sonucunda yetki ve kaynakların merkezi yönetimden yerel yönetimlere 

transferi sağlanmakta ve bu şekilde kalkınmayı hızlandırmak, yoksulluğu azaltmak ve demokrasiyi güçlendirmek mümkün 

olmaktadır (Maliye Bakanlığı, 2003:37).  

İlke, istendiğinde veya mutlak zorunluluk olduğunda destek vermek üzere, yerel yönetimlerin işlerine sınırlı olarak karışan 

merkezi yönetimin durumunu ifade etmektedir  (TOBB, 1996:24). Bütün bunlar belirli plânlamayı ve görevlerin yerel 

düzeye aktarımını gerektirdiği için, kurumlar arası ve devletle vatandaş arasındaki ilişkiler zaman içerisinde değişikliğe 

uğramaktadır. Zaten yerelleşmenin amacının; devlet-vatandaş ilişkilerinin değişim sürecine halkın isteklerini yansıtarak 

katılımcılığın etkinleştirilmesi, hesap verebilirliğinin sağlanması ve şeffaflığın artırılması (Maliye Bakanlığı, 2003:37) 
olduğu belirtilmektedir.  

Yerellik ilkesinin teorik temellerine ilişkin yapılan çalışmalarda ilkenin ilk ortaya çıkışı, 19. yüzyılda Robert Von Mohl ve  
Georg Jellinek’in gündeme getirdikleri liberal devlet öğretisine kadar götürülmektedir. Bu dönemde bireyin özgürlüğünün, 

devletin faaliyet alanının sınırlandırılmasıyla sağlanabileceği düşüncesiyle; bunun yerellik ilkesinin desteğinde devletin 

daha fazla yetkilendirilmesiyle sağlanacağı düşüncesinin uzlaştırılmasına çalışılmıştır. Bu bağlamda yerellik ilkesinde 

temelde devletin muhtemel görevlerinin ve amaçlarının sınırlanmadığı ve bunların sadece güncel uyarlanmasının 

belirginleştirildiği belirtilmektedir. Bu durumda kamu girişimi, ancak bireysel girişimin görevlerinin üstesinden 

gelemediğinde ve bu görevleri daha iyi çözecek durumda olduğu zaman harekete geçecektir (Özel, 2000:27). Bundan 

dolayı yerellik ilkesi, hem devlet-yurttaş ilişkilerinde, hem de kamusal düzeyler arasındaki ilişkilerde söz konusu 

olabilmektedir. Bir kere bu ilke, özel alanın kamusal alan karşısında davranış önceliğini içermektedir. Buna göre, eğer bir 

görev, özel girişim yoluyla da yerine getirilebiliyorsa, devlet bu durumda kendine hâkim olabilmeli ve koruma tedbirlerini 
gerektiğinde sınırlayabilmelidir. Diğer taraftan bu ilke, anayasa hukuku şekillenmesi içinde vatandaşlara daha yakın duran 

her kamusal düzeyin hareket önceliğini de içermektedir. Böylece devleti oluşturan bütün parçaların varlığının korunması ve 

bunların kendilerine özgü eylem ve sorumluluklarının güvence altına alınması sağlanmış olmaktadır (Özel, 2000:28-29). 

Yerellik ilkesi, devlet ve toplum ilişkilerini düzenleyen bir model olarak da görülmektedir. Bu düşünce, hukuk devleti 

ilkesinden ve temel haklardan türetilmektedir. Topluma bir örgütlenme gücü sağlayan temel haklar, bizi anayasa hukukuna 

ilişkin bir sonuca götürmektedir. Buna göre, devlet kendi içinde kararlaştırılmış toplumsal özgürlüğün korunmasına ve 

geliştirilmesine yönelik bir tasarrufunda, yerellik ilkesinin öngörülen sınırlarına dayanacaktır. Eğer bir eylem toplumun 
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özgürlüğünü kısıtlıyorsa, bu durumda tek başına kamusal amaç, bu eylemin gerçekleştirilmesi için yeterli kabul 

edilmeyecektir. Bu yüzden yerellik ilkesi çoğunlukla, bir taraftan amacın gerekliliğini, diğer taraftan aracın uygun olma 

zorunluluğunu gerektirmektedir. Eğer bir görev yerel birimler tarafından yeterli bir kapsamda çözülemiyorsa, ancak bu 

durum da devletçe üstlenilebilecektir (Özel, 2000:30). Bundan dolayı yerelleşme, merkezi yönetimin görev yükünü 

azaltarak, temel fonksiyonlarda odaklanmasını sağlayabileceği gibi, iyi idare edilmediği takdirde merkezi yönetimin 

ekonomi üzerindeki kontrolünü kaybetmesine ve yerel düzeyde alınan kararların koordine edilememesi durumunda, 
bölgesel farklılıkların daha da derinleşmesine yol açabilecektir. Buna karşı alınması gereken en önemli önlem, devletin her 

düzeyi için kuralların açık olarak ortaya konarak sorumlulukların belirlenmesi (Maliye Bakanlığı, 2003:38) olmaktadır. 

3.2. Yerellik İlkesinin Kapsamı ve Fonksiyonları  

Literatürde yerellik oldukça geniş kapsamlı bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bünyesinde hizmette halka yakınlık  

(subsidiarite) ve yapabilir kılma  (enablement)  ilkelerini de barındırmaktadır.  

Hizmette halka yakınlık ilkesi, Maastrich Anlaşmasıyla, Avrupa Topluluğu Antlaşmasının 3/B maddesine eklenen hükme 

göre; tek başına, kendi yetkisi altında bulunmayan alanlarda, bu ilke uyarınca Avrupa Topluluğunun ancak, plânlanan 

eylemin hedeflerinin üye devletler tarafından yeterli biçimde gerçekleştirilememesi ve plânlanan eylemin boyutları ve 

sonuçları itibarıyla Topluluk düzeyinde daha iyi gerçekleşme ihtimali bulunması durumunda, müdahalede 

bulunulabileceğini (Bozkurt, 1993:23) öngörmektedir.  

İlke, yerel ve ortak hizmetlerin, merkezi yönetim dışında bir yönetim tarafından yerine getirilmesi gerektiği anlayışını 

yansıtmaktadır. Bu şekliyle “kamu hizmetini kamunun hizmetine sunmak” şeklinde tanımlanabilir (Aykaç, 1999:7). İlkenin 

öngördüğü şekliyle hizmetin, hizmete en yakın yönetimce görülmesi, demokrasi anlayışın bir gereğidir. Hizmete en yakın 

yönetim, halka da en yakın yönetimdir. Bu şekilde hizmetin yönetimine halkın en etkili bir şekilde katılımı ve söz konusu 

hizmetin yönetimini halkın en etkili bir biçimde denetimi mümkün olmaktadır (Özel, 2000:41). İlke devletin, ancak 

toplumun hücrelerini oluşturan, birey, aile, kent gibi çeşitli toplulukların kendi değişik ihtiyaçlarını karşılayamadıkları 

zaman işe karışabileceğini öngörmektedir. Sadece örgütlenme esasıyla değil, önce birey ile toplumun, sonra da toplumla 

kuruluşların ilişkilerine uygulanan bir ilke (TOBB, 1996:27) olarak değerlendirilmektedir. Yapabilir kılma ise yetki devri, 

yerinden yönetim, özerklik ve özyönetim gibi alt kavramlarla yakından ilgili bir ilke olarak dikkat çekmektedir. Daha çok 

merkeziyetçiliği ortadan kaldırma, yerel yönetimleri gerçek anlamda birer sivil toplum örgütü haline getirme ve bu 

örgütlere yetki ve sorumluluk yükleyerek, onları mali ve idari açıdan etkili kılma anlamına gelmektedir. Böylece tüm 

yerleşim birimlerinde yaşayanların kendi sorunlarına sahip çıkma ve sorunlarının çözümü için işbirliği yapmaları bilincine 

ulaştırma amaçlanmaktadır (Aykaç, 1996:18). Soruna bu kapsamda yaklaşıldığında ülkemizde yerellik ilkesinin halka 
yakınlığı öngördüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Halka yakınlık, daha fazla demokratikleşmenin sonucunda doğmaktadır. 

Daha fazla katılımcı bir yönetim anlayışını geliştirmekte, etkin bir denetim aracı olarak fonksiyon görmekte, bu şekilde 

halka yakınlık aracılığı ile açık bir yönetime ulaşılmakta, tüm bunların sonucunda merkeziyetçi eğilimlere set 

çekilebilmektedir. Yerellik kamusal alanda iki temel yönetsel birim olan merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında 

görev ve yetki paylaşımında kesinlik sağlayacak anayasal bir kural olarak görülmekte, bireye ve özel girişime öncelik 

vermesi, hem temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesinde hem de kamu girişimlerinin özelleştirilmesinde model (Özel, 

2000:42) olarak alınmasına yol açmaktadır.  

Yerelleşme, özel sektörde ve genel olarak ekonomide görülen ve hizmet sektörünün genişlemesine paralel olarak gündeme 

gelen post-fordist yapılanmanın yaygın ve esnek niteliğinin kamu kuruluşlarına yansıtılması şeklinde de 

değerlendirilmektedir (Aksoy, 1995:170). Yerelleşme yoluyla özellikle tüketici tercihleri konusunda gerçekçi tespitler 

yapılabilecek ve bireyin seçim özgürlüğünün gerçekleşmesine katkıda bulunulabilecektir. 

Yerellik ilkesinin gelişmesine ve bugünkü seviyesine ulaşmasına teknoloji de önemli katkı sağlamaktadır. Teknoloji bir 

taraftan yerel kültürleri tehdit ederken, aynı zamanda onlara kendilerini ifade için iletişim ve bilgi ağlarını kurma imkânı da 
vermektedir. Bu şekilde yerel kültürler canlanıp dinamizmlerini artırarak, dinsel ve geleneksel değerlere dönüşmekte ve 

hatta devrini tamamlamış marjinal etnik kültürler bile yeniden dirilme imkânı bulabilmektedirler. Böylece bütünleşme 

sürecindeki yeni dünya toplumunda ayrışma tohumları da aynı süreç içinde filizlenmektedir. 

Yerellik ilkesinin uygulamadaki başarısı; yönetimlerde başarılı olmak; aksiyona yönelik olmak, hemşeriye yakınlık, 

özerklik ve girişimcilik, personele yönelik olmak, etik değerler, hedefler, yeterli yapısal ve siyasal ilişkiler gibi unsurlara 
bağlıdır (Aykaç, 1999:8). Bu unsurları başarılı olarak uygulamak ise, ilkenin fonksiyonları ile yakından ilgilidir (Özel, 

2000:32). Yerellik ilkesinin fonksiyonları şu şekilde özetlenebilir;  

 İlke yerel yönetimlerin yetkilerini korumaktadır. 

 Özerk yönetim garantisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. 

 Üst birliklerin, alt düzey üzerindeki ve kendi sorumluluğu içindeki görevlerinin yerine getirilmesini desteklemek ve 

tamamlamak şeklinde dayanışmacı davranmasını yani rekabeti teşvik etmektedir. 

 AB yetkilerinin gerçekleştirilmesine olanak veren öngörülerin somutlaştırılması ve Birlik kararlarının sadece Birlik 

organlarıyla değil, aynı zamanda üye devletlerin organlarıyla da yürütülmesine imkân tanımaktadır. 

 Yetki bölüşümünün rasyonel düzenlemesini sağlamaktadır. 
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 Bütünleştirici fonksiyonlara sahip olmanın avantajlarını kullanabilmektedir. 

Böylesine önemli fonksiyonları olan yerellik, gelişmiş ülkeler için çok önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir 

(Halligan, 1997:25). Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir raporda yerellik ilkesinin yaygınlaştırılması için alınması 

gereken önlemler; kentsel altyapı yatırımlarının önceliklerinin, kent gerçeklerinin ve yerel eğilimlerin dikkate alınarak 

belirlenmesi, finansman yönetiminde ve işletmecilikte büyük ölçüde yerel kaynaklara dayanılması, kaynakların etkili 

kullanılması için insan gücü plânlaması, proje değerlendirmesi ve bütçeleme ilkelerine sıkı sıkıya uyulması, kentsel 

büyümeyi yerel kaynaklarla ilişkilendirmek ve sunulacak kent hizmetlerini gerçekleştirilebilir ve akılcı bir plân 

çerçevesinde yapmak şeklinde sıralanmaktadır (Aykaç, 1999:7). 

 

4. KÜRESELLEŞİRKEN YERELLEŞME: KÜYERELLEŞME 

Küreselleşme sürecinin bir yüzü, yerel olanın küreselleşmesi ise diğer yüzü de küresel olanın yerelleşmesi olarak 

görülmelidir. Böylece yerel ve küresel arasındaki ilişki meşrulaşabilmeleri adına her ikisinin de kendine, birbiri içinde yer 

aradığı eklemlenme ilişkisi olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple artık küreselleşmeden değil “kü-yerelleşme”den söz etmek 

gerekmektedir (Gökalp, 2015:116). Kü-yerelleşme “Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın bir yolunu bulma çabası” 

olarak da ifade edilmektedir. Kavramın kökeni Japon geleneğinde tarım tekniklerinin yerel koşullara uyarlanması 

anlamında kullanılan “dochakuka” terimine dayanmaktadır (Robertson, 1997:25-28). 

Kü-yerelleşme (glocalization), küresel ve yerelin karşılıklı etkileşimini; birbirlerinin içine geçmesini ve evrenselleştirme ve 

ayrıştırma eğilimlerinin bir sentezi olarak ifade edilebilir (Matusitz, 2010:223). Siyasal, ekonomik, yönetsel, hukuki, 

kültürel ve teknolojik düzlemde küresel olarak addedilebilecek her olgunun aslında ortaya çıkışı ve yayılışı bakımından 

yerel bir niteliğe sahip olduğu açıktır. Yerel olanın dünyayı etkilemesi ve dünyada bir aynılaşma ya da benzeşme sürecini 

başlatması “küreselleşme” olarak ifade edilmektedir. Bu süreçte küresel niteliğe bürünecek olan şey, tüm yerelleri 

kapsamaya başlamaktadır. Yerel ile küresel ve küresel ile yerel arasındaki bu ilişki biçimi, literatürde “kü-yerelleşme” 

(glocalization) olarak karşımıza çıkmaktadır (Eryiğit ve  Sarıca, 2018:69). 

Kü-yerelleşmenin amacı yerli malı kullanmaya yönelik alışkanlıkları değiştirmek ve yabancı mallara karşı olası sosyal ve 

psikolojik tepkilerin önüne geçmektir (Doğan, 2014:67). Günümüz koşullarında küresel pazarda hayatta kalmanın yolu 

“küresel” düşünüp “yerel” davranmaktan geçmektedir. Küreselleşmenin yerelle dengesini sağlayabilmenin karşılığı olan 

“kü-yerelleşme”; küresel pazarda rekabetin üst seviyelere tırmanmasıyla markaların varlığını sürdürebilmek için 

kullandıkları yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Standardize edilmiş ürünlerin tüketici kitlenin yeterince ilgisini 

çekmemesi sonucu markalar, yerel değerleri göz önüne alarak, gerek ürün geliştirmede gerekse reklam noktasında “kü-
yerelleşme”yi uygulamaya başlamışlardır. 

Kü-yerelleşme; markanın yaratmış olduğu küresel imajı zedelemeden yerel uygulamada her ülkenin kendine özgü yapısına 

ve kültürüne yönelik bir strateji oluşturarak, her ülkede farklı bir yaklaşımla temelde yer alan “yabancı marka” imajını 

yumuşatarak “biz de sizden sayılırız” mesajını vermenin bir yolu olarak nitelendirilebilir. Bu bakış açısıyla markaların 

farklı ülkelerde benimsenme süreci hızlandırılabilmektedir. Amerika’nın dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahveyi 

çeşitli pazarlama teknikleriyle bir yaşam tarzı olarak sunarak, markasını küresel bir marka haline getirmeyi başaran 

şirketler arasında yer almaktadır. Yakınlarda “Teavana” adı altında çay çeşitlerini de piyasaya sunan Starbucks çay 

kültürünün hâkim olduğu ülkelerde de kahvedeki başarısını çayla sürdüreceğe benzemektedir. Yine aynı şekilde küresel bir 

marka olan “Coca Cola”  Ramazan ayında Türkiye’deki reklamlarında kolayı pidenin yanında konumlandırarak küreseli 

yerele uyarlamanın bir örneğini sunmaktadır. 

Dünyaca ünlü markalardan biri olan Mc Donald’s pek çok ürünü geliştirirken ve tanıtırken farklı ülkelere yönelik 

ürünlerinde kendi imajıyla o ülkelerin öğelerini birleştirerek kü-yerel bir sentez oluşturmaktadır. Mc Italy ve Mc Turco, 

McDonalds’ın kü-yerelleşme çalışmalarına örnek gösterilebilir. Küresel pazarda önemli bir güce sahip pizza markası 

Domino’s pizzanın da Türkiye’ye yönelik kü-yerelleşme girişimleri dikkat çekici niteliktedir. Pizzayla ülkede sevilerek 

tüketilen yöresel ürünleri harmanlayarak, bilinen pizzanın dışına çıkmayı başarmıştır. Bu anlamda “Kayseri Ateşi” ve 

“Konyalım” olarak adlandırdığı ürünlerde, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan pastırmayı ve kavurmayı pizzayla 

buluşturarak ürünlerinin ülkede daha fazla benimsenmesini sağlamıştır. 

Yine ulusal ölçekte baktığımızda Türkiye pazarına son zamanlarda giriş yapmış olan ABD’li bir bisküvi markası olan 

“oreo” ise yine kendi imajıyla kültürel öğeler arasında bir köprü oluşturarak Türklerin tanışma esnasında kullandığı bir soru 
kalıbı olan “memleket nere” sorusuyla ses getiren bir reklam kampanyasına imza atmıştır. Oreo bu şekilde aslında 

Türkiye’deki tüketici kitlesine “ben de sizdenim” mesajı vermeye çalışmıştır.  

Kü-yerelleşmenin aslında küreselin yerel dinamiklerle harmanlanması ve yerele uyumlu hale getirilmesi olduğu açıkça 

görülmektedir. Örneklendirdiğimiz kü-yerelleşme çalışmalarında üzerinde önemle durulması gereken nokta, küresel 

markaların kendi dilleri ve imajları korunurken yerele uygun bir dil ve strateji geliştirmiş olmalarıdır. 
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SONUÇ 

Mekân-zaman sınırlılığını aşıp ağlar üzerinden iletişim ve etkileşim kurulması bir anlamda dünyayı avuçlarımızın içine 

sığabilir konuma getirmiştir. İşte zaman ve mekânın anlamını yitirmesine, uzak yakın kavramlarının öneminin 

kalmamasına sebep olan küreselleşme, dünya haritasının kuşbakışı görünümünü kat kat küçülterek kablolara, ağlara 

indirgemiş ve yeryüzündeki sınır çizgilerini bir anlamda silmiştir. Bugün, dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan olaylar 

saniyeler içerisinde tüm dünyaya yayılmakta ve yaşanan olayın niteliğine göre dünya meselesi hâline gelebilmektedir. 

Dünya ülkeleri ve toplumları arasındaki bu ilişki sebebiyle siyasal ve ekonomik açıdan yaşanan krizler dünyayı 

etkileyebilecek nitelik kazanmıştır. Küreselleşme bu açıdan dünyayı yakınlaştıran, toplumları benzeştiren, bütünleştiren 

kimi zaman kültürleri dönüştüren ve değiştiren bir süreç olarak değerlendirilebilir. Nitekim bugün dünyanın pek çok 

yerinde bir şeylerin aynılaştığını küreselleştiğini görmek çok zor değildir, bu noktadan bakıldığında, kahveden müziğe, 

spordan edebiyata, eğlence anlayışından kıyafete kadar ve hatta kimi zaman ulusal değerin öncüsü olan “dil” e kadar  

“dünya insanları”nın bir homojen bir görüntü oluşturduğu görülmektedir. Bu aynılaşma hâli kimi zaman kültür 

küreselleşmesi kimi zaman “Mcdonaldization” kimi zaman da “Amerikanlaşma” deyimleriyle ifade edilmektedir. Kimi 

yazar ve düşünürlere göre küreselleşme aslında tüm toplumları dönüştürüp Amerikanlaşmaya doğru sürükleyen bir süreçtir.  

Dünya piyasasının siyasal eylemin yerini aldığı göz önüne alındığında küreselleşmenin tarihsel bir gerçeklik olduğu 

yadsınamaz durumdadır. Kültürü ve siyaseti bir ekonomi ekseninde bütünleştirerek dünya ekonomisini küresel bir pazara 

dönüştüren küreselleşmeye uyum sağlayabilmek ve bu pazarda ayakta kalabilmek adına ülkeler kendi iç dinamiklerini 

gözden geçirme zorunluluğuyla baş başa kalmıştır. 

Dünyadaki değişim trendini gözlemlediğimizde küreselleşme ile birlikte dikkati çeken bir diğer olgunun yerelleşme 

olduğunu görüyoruz. Tüm dünyadaki bu homojenize olma sürecine eşlik eden ve aynı paralelde yaygınlaşan yerelleşme 

olgusu da dünya düzenine hâkim olmaya başlamıştır. Demokrasiyi güçlendirmek ve yerel yönetimleri merkezi yönetimin 

boyunduruğundan kurtarmak adına “yerelleşme” önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. Küreselleşmenin öncüsü 

konumunda olan AB’nin yerelleşme adına yaptığı çalışmalar bir paradoks izlenimi verse de küreselleşmenin yerelleşmeyi 

içinde barındırdığı düşünülürse bu düşünceden sıyrılmak mümkün olmaktadır. AB hukukundaki düzenlemelerden yola 

çıkıldığında yerelleşmenin AB düzeyinde ne denli gerekli ve önemli olduğu görülmektedir. Bu anlamda yerel yönetimlere 

sağlanan fon yardımları, uyum sürecinde yerel yönetimlerin öne çıkarılması ve yerellik ilkesine uygulamada verilen değer, 

gösterilebilecek örnekler arasındadır. Yerellik ilkesi devlet toplum ilişkilerini düzenleyen bir model olarak ifade edilmiştir. 
Bu bakımdan devlet kendi içinde kararlaştırılmış toplumsal özgürlüğün korunmasına ve geliştirilmesine yönelik 

adımlarında yerellik ilkesinin getirdiği sınırlara göre hareket etmelidir. Bu noktadan hareketle yerelleşmenin ulusal ve 

küresel düzeyde en az küreselleşme kadar önem kazandığı söylenebilir. 

Küreselleşme ve yerelleşme olguları günümüz şartlarında farklı açılardan değerlendirildiğinde her iki olgunun da birbiri 

temelinde yükseldiği gözlemlenmektedir. Dünyadaki değişim rüzgârı göz önüne alındığında artık neredeyse küresel özellik 

gösteren her şeyde yerel, yerel özellik gösteren her şeyde küresel bir iz olduğu görülebilir. Yerel olanın tüm dünyayı 

etkilemesi sonucu bir aynılaşma sürecine girilmiş olmaktadır. Yani “yerel”in dünyayı etkilemesi sonucunda “küresel” e 

varılmış olunmaktadır. Yerel ve küresel biribirinin zemininde yükselerek meşruluk kazanmaktadır.  

Yerel ve küreselin bir sentez oluşturması sonucunda ise yeni bir kavram olan “kü-yerel”e ulaşılmaktadır. İngilizce 

küreselleşme ve yerelleşme kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş “Kü-yerelleşme” kavramı son zamanlarda yaygın 

olarak benimsenen ve kullanılan kavramlardan birisi olmuştur. Kü-yerelleşme, kısaca “uluslararası ilişkilerde küresel 

gerçeklerden hareket ederek küresel düşünmeyi, içe dönüklük yerine dışa açılmayı, dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi; ülke 

içinde ise merkezi yönetim kanalıyla ekonomiyi ve siyaseti yönlendirme yerine yerel yönetimleri daha fazla 

güçlendirmeyi” ifade etmektedir.  Bu şekilde yaygınlaşacak yerelleşmenin siyasal gücün tek elde toplanmasını önleyeceği 

ve böylece yerel demokrasiyi güçlendireceği belirtilmektedir (Aktan, 2006:2). 

Kü-yerelleşme ile birlikte dünya ülkelerinin küresel pazar içerisinde ayakta kalabilme şansları artmaktadır. Dünya 

markaları kendi imajlarını yerele uyarlayarak farklı ülkelerin pazarlarına daha hızlı ve sağlam giriş yapmaktadırlar.  Kü-
yerelleşmeye diğer adıyla glokalizasyona kamu yönetimi noktasından bakıldığında ise küreselleşme ve yerelleşme gibi 

birbiriyle çelişiyor gibi görünen iki kavramın senteziyle; yerel, ulusal ve uluslar üstü üç eksenin oluşturduğu bir zeminde 

yetki ve sorumluluğun yalnızca merkezi yönetimin tekelinde olmadığı bir model ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 

En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı, İngiltere’de 2000’li yıllarda kamu ve yerel yönetimlerin hizmet 

sunumlarında benimsenmiş olup, yaklaşımın temelinde kamu-vatandaş ilişkisi bağlamında hizmetlerin 

vatandaş talepleri ve beklentilerine göre yeniden şekillendirilmesi esası yatmaktadır. Yaklaşım uygulamaya 
konulduğu yılların başlarında yavaş ve bürokratik bir süreç izlemesine karşın izleyen yıllarda, yerel 

yönetimlerdeki bürokrasiyi azaltmaya ve sürekli iyileştirme kapsamında daha yüksek standartlara 

odaklanmıştır. Yaklaşımın müşteri/vatandaş odaklılık, sürekli iyileştirme ve takım çalışması gibi ilkeleri 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilkeleri ile uyumluluk göstermektedir. 

Bu çalışmada Toplam Kalite Yönetiminin bir kamu sektörü formu olduğu düşünülen En İyi Değer (Best 

Value) Yaklaşımı irdelenmiş ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin yeniden yapılanma kapsamında bu 

modelden belirli ölçüde faydalanabileceği konusu tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: En İyi Değer Yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

The Best Value Approach has been adopted in the service delivery of public and local governments in the UK 
in the 2000s and the basis of the approach lies in the reshaping of services in the context of public-citizen 
relations in accordance with citizen demands and expectations. Although the approach followed a slow and 
bureaucratic process in the early years of implementation, it focused on higher standards in order to reduce 
bureaucracy in local governments and to improve continuously. Principles such as customer / citizen 
orientation, continuous improvement and teamwork are consistent with Total Quality Management (TQM) 
principles. 

In this study, the Best Value approach, which is considered to be a public sector form of total quality 
management, was examined and scope of the restructuring of local governments in Turkey issues that would 
benefit to the extent specified in this model was discussed. 

Key Words: Best Value Approach, Total Quality Management, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerinin yeniden yapılanma ivmesi, çağdaş yaklaşımları benimsemelerini ve 
bu kapsamda uyumlaştırma faaliyetleri gerçekleştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Yönetişimci bir anlayışa hizmet eden bu 

yaklaşımlar katılımcılığı, şeffaflığı ve verimliliği esas alarak vatandaş/müşteri odağına vurgu yapmaktadır. İfade edilen 

çeşitli yaklaşımların mevcut yönetim sistemlerine adaptasyonunda halka en yakın birimler olan yerel yönetimlerin rolü 

oldukça önemlidir. Bu yaklaşımlardan biri olan ve 2000’li yılların başlarında İngiltere’de kamu ve yerel yönetimlerin 

hizmet sunumlarında benimsenen En İyi Değer (Best Value); kamu-vatandaş ilişkisi kapsamında vatandaş talepleri ve 

beklentileri doğrultusunda hizmetlerin yeniden şekillendirilmesi esasına dayanmaktadır. Yaklaşımın müşteri/vatandaş 

odaklılılık, sürekli iyileştirme ve takım çalışması gibi ilkeleri Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilkeleri ile uyumluluk 
göstermektedir.  

Bu çalışmada Toplam Kalite Yönetimi kapsamında En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı irdelenmiş olup “En İyi Değer 

(Best Value) Yaklaşımı TKY’nin bir kamu sektörü formu mudur?”  ve “Türkiye’deki yerel yönetimler yeniden yapılanma 

kapsamında bu anlayış/modelden faydalanabilir mi?”  sorularına cevap aranmıştır. Bu kapsamda sırasıyla Toplam Kalite 

Yönetimi ve En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımına dair kavramsal çerçeveye değinilmiş ve Türkiye’deki yerel yönetimler 

için uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 

 

2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE EN İYİ DEĞER YAKLAŞIMI 

Bu başlık altında öncelikle Toplam Kalite Yönetimine dair kuramsal bilgiler sunulmuş ve ardından En İyi Değer 

Yaklaşımına ilişkin literatüre değinilmiştir. 

2.1. Toplam Kalite Yönetimi, İlkeleri ve Farklı Perspektifler 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), hizmet sunulan müşteri ihtiyaçlarının tedariğinde kullanılan insan, süreç, ürün/hizmet 

kalitesinin sistematik ve sürekli bir anlayış ile iç paydaşların katılımı/katkısıyla sağlanmasıdır (Kanji, 2006:4). TKY 1980’li 

yıllardan itibaren başta özel sektör olmak üzere yönetsel süreçlerin iyileştirilmesinde kilit bir rol oynamıştır (Powell, 
1995:17). Kamu kurumlarınca da benimsenen TKY dünyanın dört bir yanındaki kamu kurumları tarafından benimsenmiştir 

(Pollitt ve Bouckaert, 2000:5). Bununla birlikte, TKY’yi benimseyen ve uygulayan kamu ve özel sektör kurumlarının 

deneyimleri daima olumlu sonuçlanmamıştır. Bazı kurumlar TKY ile ciddi iyileştirmeler ve başarılar sağlayabilirken 

bazıları başarısızlıkla karşılaşmıştır (Taylor ve Wright, 2003:98). Hackman ve Wageman (1995:319) bu başarısızlığı TKY 

teorisinden ziyade uygulama safhasında ortaya çıkan problemlere bağlamaktadır. Druckman (1997:41) ise TKY 
uygulamalarının örgütsel anlamda başarıya ulaşabilmesi için temkinli ve yavaş bir gelişim sürecinin gerekliliğine vurgu 

yapmıştır. 

Tablo 1. Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Popüler Perspektifler 

Deming’in 14 İlkesi                              Juran Üçlemesi                              Crosby’nin 14 Kalite Adımı 

1. Hedef kararlılığı                               I. Kalite planlaması                        1. Yönetim taahhüdü 

2. Felsefenin benimsenmesi                   Hedeflerin belirlenmesi                2. Kalite iyileştirme ekibi 

3. Sıkı denetimin kaldırılması                Ürün ve süreçlerin geliştirilmesi   3. Kalite ölçümleri 

4. Performansa göre fiyat                                                                              4. Kalite ölçüm maliye ti 

5. Sürekli iyileştirme                                                                                     5. Kalite farkındalığı 

6. Eğitim                                               II. Kalite kontrolü                            6. Düzenleyici eylemler 

7. Liderlik                                               Performans değerlendirmesi          7. Sıfır hata 

8. Endişeyi kontrol altına alma               Hedeflerin uyumlulaştırılması       8. Üst yöneticiler için eğitim 

9. Engellerin aşılması                                                                                     9. Sıfır hata toplantıları 

10. Kaosun ortadan kaldırılması          III. Kalite iyileştirmesi                    10. Hedeflerin tasnifi 

11. Sınırlılıkların kaldırılması                 Altyapının kurulması                    11. Sıfır hata inceleme birimi 

12. Performansla gurur duyma                Proje ve takımları tanımlama       12. Süreçleri tanıma 

13. Sürekli eğitim                                    Kaynak temini ve eğitim              13. Kalite kurulları 

14. Eylem planları                                   Karar/kontrol mekanizması          14. Sürekli yenilenen döngü   

Kaynak: Powell 1995:18. 
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Tablo 2. ABD Baldridge Ulusal Ödül Kriterleri 

1. Liderlik (125 puan)                                                            5. İnsan kaynaklarına odaklanma (85 puan) 

  1.1. Organizasyonel liderlik                                                   5.1. Çalışma sistemleri  

  1.2. Kurumsal sorumluluk                                                      5.2. Çalışan eğitimi ve gelişimi 

2. Stratejik planlama (85 puan)                                                5.3. Çalışan moral ve motivasyonu  

  2.1. Strateji geliştirme                                                          6. Süreç yönetimi (85 puan)  

  2.2. Strateji tasnifi                                                                   6.1. Üretim ve hizmet süreci  

3. Müşteri ve pazar odağı (85 puan)                                         6.2. Süreçlerin desteklenmesi 

  3.1. Müşteri ve market bilgisi                                                 6.3. Tedarik ve ortaklık süreci  

  3.2. Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti                                7. İş raporları (450 puan) 

4. Bilgi toplama ve analiz                                                         7.1. Müşteri memnuniyeti raporları  

  4.1. Organizasyonel faaliyetlerin ölçülmesi                           7.2. Finansal raporlar 

  4.2. Performans analizi                                                           7.3. İnsan kaynakları raporları  

                                                                                                  7.4. Tedarik ve ortaklık raporları 

                                                                                                  7.5. Örgüte ait spesifik raporlar      

Kaynak: Powell, 1995:18. 

Tablo 1’de Deming, Juran ve Crosby tarafından ifade edilen başlıca TKY ilkeleri ve Tablo 2’de ABD’deki Baldridge 
Ulusal Ödülleri adaylarını değerlendirmek için kullanılan puanlama sistemi yer almaktadır. Bu modeller, müşteri odaklılık, 

bilgi ve veri kullanımı, sürekli iyileştirme, kalite taahhüdü, çalışan katılımı ve liderlik gibi çeşitli teknik ve organizasyonel 
yaklaşımları kapsamaktadır. Tablo 1’de ifade edilen yaklaşımların çeşitliliği, TKY’nin tek bir tanımı olmadığı ve farklı 

sistemlerde farklı ilkelerin ön planda olabileceği tartışmalarına yol açmıştır (Hill ve Wilkinson, 1995:8). Örneğin Reeves ve 

Bednar (1994:419) kalite terimini farklı olarak; mükemmellik, değer katma, usul ve esaslara tam uygunluk ve beklentilerin 

ötesine geçebilme olarak dört boyutta vurgulamaktadır. Daha farklı bir perspektiften TKY yaklaşımları, sert ve yumuşak 

tekniklere ayrılmıştır. Sert teknikler, üretim ve operasyonel yönetim ile ilişkili, çalışanlara yönelik takdir yetkisinin az 
olduğu tekniklerdir. Yumuşak teknikler, müşteri odaklılık, takım çalışması, eğitim ve çalışan katılımı gibi nitelik 

odağınındaki teknikleri içermektedir (Wilkinson vd., 1992:3). Bu kapsamda sert tekniklerin performansa yumuşak 

tekniklerin motivasyona vurgu yaptığını söylemek mümkündür. 

TKY’yi yaygınlaştırmanın alternatif bir yolu mevcut örgütlenmelerden gelen sinyalleri alan ve bunları kapsamlı bir şekilde 
kullanmak için metodoloji sağlayan bütünsel yönetim yaklaşımıdır (Spencer, 1994:468). Bu yaklaşım TKY 

uygulayıcılarının süreç hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır. Örneğin, Juran (1989:5) TKY ile ilgili deneyimleri 
sonucunda müşteri odaklılık, süreç oryantasyonu ve sürekli iyileştirme ilkelerinin TKY’nin temelini teşkil ettiğini 

savunmuştur. Dean ve Bowen (1994:47) tarafından da müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme ve takım çalışması ilkeleri ile 
benzer bir teorik yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu kapsamda farklı teorisyenler tarafından vurgu yapılan ilkelerin ortak 

olanları TKY’nin temel prensiplerini oluşturmuştur.  

Tablo 3. Toplam Kalite Yönetiminin Prensip, Pratik ve Yöntemleri 

 Müşteri odaklılık Sürekli iyileştirme Takım çalışması 

Prensipler 

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 

ürün ve hizmet üretmek ve 

organizasyonel anlamda müşteriye 

odaklanma 

Müşteri memnuniyeti hususunda 

kararlılık gösterme ve bu kapsamda 

sürekli iyileştirmelerde bulunma 

Müşteri odaklılık ve sürekli 

iyileştirmenin en iyi seviyelerde 

yapılması için takım çalışmasında 

bulunma 

Pratikler 
Doğrudan iletişim ile müşteri 

ihtiyaçları hakkında bilgi toplama 

ve bu bilgileri kullanma 

Süreç analizi, yeniden yapılanma, 

problem çözme, plan 
yapılması/denetlenmesi/ uygulanması 

Bütün birimlerin işlevsel şekilde 

çalışmasını  sağlayan düzenlemelerin 

yapılması, grup eğitimleri 

Yöntemler 
Müşteri araştırması ve gruplara 

odaklanma, hizmetlerin müşteriye 

göre şekillenmesi 

Sürekli döngünün sağlanması, istatiksel 

verilerin kullanılması, süreç 

kontrolünün sağlanması 

Takım çalışmasını geliştirecek 

organizasyonel tekniklerin 
kullanılması 

Kaynak: Dean ve Bowen, 1994:395. 
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Dean ve Bowen her bir ilkenin, müşteriler veya vatandaşlardan çeşitli bilgiler toplanarak ya da süreçler analiz edilerek bir 
dizi uygulama yoluyla geliştiğini iddia etmektedirler. Bu üç ilkenin kamu yönetimi ve kurumlarında da benimsendiği 

görülmektedir. Örneğin, İsviçre hükümeti TKY modelini müşteri geribildirimi, denetim ve sürekli iyileştirme ilkelerine 

dayandırmaktadır (Boyne vd., 2002:10). Bu tanımlamaların özel ve kamu sektörü için ortak yönleri olsa da TKY’nin tanımı 

hususunda ortak bir görüş mevcut değildir. TKY’nin tanımı ile ilgili tartışmalar teorik temelden ziyade yönetsel anlamdaki 

uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda TKY’nin yönetim teorisi ile açık bir şekilde ilişkili olduğuna dair 

birçok çalışma yapıldığı görülmektedir (Grant vd.,1994:27). Dean ve Bowen (1994:47) TKY perspektifinin, üst yönetim 

liderliği, çalışanların katılımı, takımların kullanımı, eğitim-ihtiyaç analizi/değerlendirmesi ve kariyer yönetimi gibi İnsan 

Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları alanlarına ve yönetim teorisine dayandığını ifade etmişlerdir. TKY ilkelerinin 
evrensel olarak tüm organizasyonlar için geçerli olduğunu savunan teorisyenler olmasının yanında bu ilkelerin 
organizasyonların yapısı ve kapsamına göre değişebileceği yönünde görüş bildiren teorisyenler de mevcuttur (Lenz, 
1981:131). Bu bağlamda TKY’nin uygulanması ya da hangi ilkelerin ön planda olacağı bir örgütün performansını etkileyen 

değişkenlerin sayısı/karmaşıklığı, bu değişkenlerdeki değişim oranı (dinamizmi), değişikliklerin öngörülebilir olup 

olmadığı (belirsizliği) ve çevrenin organizasyonel büyümeye elverişli olup olmadığını içerir (Radin ve Coffee, 1993:45). 
Bu nedenle evrensel TKY ilkeleri ve durumsallık yaklaşımı odaklı yönetim teorileri arasında bir çatışma söz konusudur.  

2.2. En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı 

En İyi Değer yaklaşımı 2000’li yılların başlarında İngiltere’de yerel kamu hizmetlerine yönelik modernleştirme hareketinin 

temelini oluşturmaktadır (Demirkaya, 2006:60). Bu yaklaşım sürekli iyileştirme ilkesinin yanında performans ölçüm ve 

analizleri ile hizmetlerin yeniden şekillenmesi esasına dayanmaktadır (Geddes ve Martin, 2000:380). İngiltere Çevre, 

Ulaştırma ve Bölgeler Dairesi Başkanlığı (DETR) En İyi Değer yaklaşımı yerel yönetimler için “işlevsel ve organizasyonel 

süreçlerin ekonomik çıkarlar, etkinlik ve verimlilik kavramları bağlamında geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme için 

düzenlemeler yapılması” olarak tanımlamıştır. Bu yaklaşımın amacı yerel yönetimlerce sağlanan hizmetlerde kalite, 
etkinlik, standart, maliyet, etkililik ve tutumluluk gibi ilkeleri esas alarak sistematik bir yönetim oluşturmaktır (DETR, 
1999). 1999 yılında İngiltere’de çıkarılan Yerel Yönetimler Yasası ile bu yaklaşımın ilkeleri yasalaşmış ve 2000 yılından 

bu yana tüm yerel yönetimlere uygulama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu rejim veya sistem herhangi bir ayrım 

gözetilmeksizin tüm kamu hizmetleri için uygulanmış ve yerel yönetimlerce temin edilen bütün kamu hizmetlerinin beşer 

yılda bir gözden geçirilerek “En İyi Değer Performans Yönetimi” çerçevesi altında değerlendirilmesi öngörülmüştür. Yerel 

yönetimler, hizmet standartı ve hizmet maliyeti hususunda vatandaşların görüşlerini almakla yükümlü kılınmıştır (Boyne 
vd., 2002:13). Bu sayede amaçların gelen talepler doğrultusunda belirlenip hizmet kalitesi ve etkinliğinin artırılması 

hedeflenmiştir.   

Kalite, En İyi Değer çerçevesinde önemli bir role sahiptir. Bu kapsamda Lewis ve Hartley kalitenin En İyi Değer 

kavramının merkezinde yer aldığını ve bunun uygulanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu savunmaktadır (Lewis ve Hartley, 

2001:478). Ayrıca En İyi Değer rejiminde kalite hususundaki sorunları tanıma, gözden geçirme, önerilerde bulunma ve 

sentezlenmiş veriler hakkında karar alma gibi organizasyonel faaliyetler için hizmet içi ve hizmet dışı personelden oluşan 

geçici bir inceleme ekibi kurulması öngörülmektedir (Magd ve Curry, 2003:275). Diğer merkezi unsur sürekli iyileştirme 

ilkesidir. Bu kapsamda performans iyileştirmeleri için üretim ve operasyonel yönetim ile ilgili bir takım sert teknikler 
mevcuttur. Bu teknikler aynı zamanda performans iyileştirmeleri için bazı kilit noktalarını tespit etmektedir. Performans ve 
eylem planları, performans ölçütlerini ve hizmetlerin başarısını ya da iyileştirme stratejilerini ortaya koymaktadır. Sürekli 

iyileştirme ilkesi gereği En İyi Değer yaklaşımında yumuşak teknikler de mevcuttur. Yumuşak teknikler, sunulan 

hizmetleri iyileştirmek için personel etkileşimi ve yatay iletişim gibi hususlara önem verilmesidir (Martin ve Boaz, 
2000:49). Bu kapsamda sert tekniklerin organizasyonel performansın artırılmasına, yumuşak tekniklerin ise personel 

motivasyonuna yönelik olduğunu söylemek mümkündür. En İyi Değer sürecinin bir diğer merkezi yönü müşteri/vatandaş 

odaklılıktır. Bu kapsamda müşteri danışmanlığı ve etkileşimi, En İyi Değer rejiminin temel bir prensibidir. Organizasyonu 

içe dönük olan odak noktasından yerel hizmetten faydalananlara doğru açık sistemler haline getirmek nihai hedeftir. Anket 
ya da çeşitli metodojiler kullanılarak iç ve dış paydaş görüşlerinin toplanması oldukça önemlidir. Ayrıca iletişim süreci tek 

yönlü olmaktan ziyade karşılıklılık esasına dayanmaktadır (Bovaird ve Halachmi, 2001:452).  

Tablo 4. En İyi Değer Yaklaşımının İşleyiş Süreci 

        Performans Planları                               Değerlendirme                                Eylem Planları 

 

          Geçmiş performans                               Sınırlılıklar                                      Performansı artırmak 

          planları ve geleceğe                               Kıyaslama                                       için eylem planı 

          yönelik hedefler                                     Danışma                                          oluşturma 

                                                                         Rekabet 

                                                                         Plan Süreci                          

Kaynak: Boyne vd., 2012:12. 
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Bu iletişim ve etkileşim döngüsü sonunda arzu edilen sonuç; yerel hizmetlerin sunumunda kaliteyi sağlamaktır. En İyi 

Değer rejiminde yerel kuruluşlar, aynı hizmeti sağlayan hem özel hem de diğer yerel örgütlenmelerle kendi hizmetlerini 

karşılaştırmakta ve “rekabet” faktörünü de “sürekli iyileştirme” ilkesi için bir araç olarak görmektedirler. Bu sistem için, 

gönüllülük esasına dayalı rekabetçi piyasa modeli kabul edilirken, ikinci ya da üçüncü sektör kurumlar ile iş birliği yapacak  
yerel yönetimler cesaretlendirilerek hizmet sunumunda “karma yöntem” öngörülmüştür (DETR, 1998). 

En İyi Değer yaklaşımı/rejimi, daha önceki yıllarda yapılan yerel yönetim reformlarına bir tamamlayıcı olarak 

düşünülmüştür (Boyne, 1998:45). Ayrıca kurumların geçmiş başarıları ve gelecek hedeflerininin yıllık performans planları 

özetleri yolu ile detaylı bir şekilde yayınlanması ve Denetim Komisyonunca belirlenmiş performans kriterleriyle hizmet 

sunumunda elde edilen başarıların ölçülmesi öngörülmüştür (Audit Commission, 1998). Yerel yönetimlerce sağlanan 

hizmetlerin çağa uygun şekilde sunumu ve özel sektör hizmetleri ile aynı seviyelere getirilme arzusu bu yaklaşımın 
amaçlarından biri olarak görülebilir. Ayrıca sunulan hizmetlerde kurumsal çıkarı ön plana çıkaran ölçeklerden ziyade 

vatandaş öncelikleri ön plandadır (Demirkaya, 2006:59). Bu yaklaşım ve sistemde yerel yönetimlerce sağlanan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi ile birlikte sürekli yenilenme de hedeflenmiştir (Çetin, 2008:47). 

Yerel yönetimlerin yeniden yapılanma kapsamında benimsemiş oldukları bu sistem yerel otoritelerce farklı boyutlarda 

kabul edilmiş ve bu otoritelerin bir kısmı mevcut sistemlerini ve performanslarını yeterli bulurken diğerleri altyapı ve 

adaptasyon faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir (Boyne vd., 2012:13). 

Daha önce de belirtildiği üzere yıllık periyotların sonunda hedeflenen performansa ulaşmak adına eylem planları oluşturma 

ve uygulama zorunluluğu getiren En İyi Değer (Best Value) ; 2000 yılında İngiltere’de tüm yerel otoritelerce uygulanmaya 

başlanmış ve beşer yıllık süreçlerde kapsamlı performans değerlendirmeleri yapılmıştır. Yerel yönetimlerce sağlanan kamu 

hizmetlerindeki iyileştirmeleri saptamaya çalışan bu değerlendirmeler; hizmet değerlendirmesi, sağlanan hizmetlere 

yönelik yeniden gözden geçirme ve gerekli olup olmadığını sorgulama üzerinedir (DETR, 1998). Bu kapsamda amaç; yerel 

otoritelerin sağlamış olduğu hizmetlerin hedef ve işlevselliğini gözden geçirmek ve belirlenmiş performans standartları ile 

öngörülmüş hedefler doğrultusunda ulaşılan performans durumunu ortaya koyarak değerlendirmektir (HMSO, 1999). 

Sağlanan hizmetlerin değerlendirmesinde ekonomi, etkinlik ve etkililik unsurları ön plana çıkmaktadır (Audit Commission 
1983). 

Sunulan kamusal hizmetlerde hızlı ve ölçülebilir gelişmeler elde etmek ve bu gelişmeleri sürdürmek performans 

yönetiminin odak noktası kabul edilmektedir. Bu kapsamda yasal düzenleme ile her yerel otoritenin beş yıl içerisinde 

hizmet sunumu konusunda en iyi 1/4’lük pay içerisinde yer alan yerel otoriteler seviyesine yükselmesi desteklenmiş, 

sunulan hizmetlerde performans ölçümü En İyi Değer için önemli bir unsur haline getirilmiştir. Bu düzenlemede merkezi 

hükümet, yerel kamu hizmetler performansını üst seviyelere çekebilmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için bazı 

hedefler ortaya koymuştur. Bunlar; kalite ve maliyet hedefleri ile yıllık hedeflerin beş yıllık hedeflerle uyumlu olması 

şeklindedir (DETR, 1998). 

Boyne, bu hedeflerin özellikle kalite hususunda yetersiz kalan yerel otoriteler için bir baskı unsuru olabileceğini belirterek 

bazı problemlere işaret etmiştir. Bu problemler; her yerel otorite için kalite ve maliyet ölçümlerinin etkili ve optimum 
şekilde yapılamaması, farklı koşulların uygun ve doğru bir karşılaştırmayı sekteye uğratması ve belirlenmiş performans 
hedeflerine beş yıl içerisinde ulaşılabilirliğin özellikle düşük performanslı/yetersiz yerel otoriteler için güç olmasıdır. 

Merkez tarafından belirlenen hedeflerin bir diğer sakıncası ise En İyi Değer yaklaşımındaki “vatandaş taleplerine göre 

yeniden yapılanma” ve “vatandaş odaklılık” ilkeleri ile ters düşmesidir (Boyne, 1999:14). Bu kapsamda Boyne, En İyi 

Değer rejiminin genel geçer ilke ve hedeflerinin her yerel otorite için uygun olamayacağı hususuna dikkat çekerek, 
“durumsallık” ve “vatandaş odaklılık” ilkelerine vurgu yapmıştır.  

 

3. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI 

KAPSAMINDA EN İYİ DEĞER YAKLAŞIMI 

Bu başlık altında yerel yönetimlerde TKY uygulamaları ile En İyi Değer yaklaşımının Türkiye’de yerel yönetimlere 

uygulabilirliği irdelenmiştir. 

3.1. Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları  

Türkiye’de 2004 yılından itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ivme kazanan Yeni Kamu 

Yönetimi Anlayışı, küresel çaptaki ekonomik kriz durumlarında kamu kurumlarını koruma ve sürdürülebilirliklerini 

sağlama adına tedbirleri içermektedir. Kamu yönetimindeki merkeziyetçi, statik ve bürokratik yapılar kaynak maliyetlerini 

olumsuz yönde etkilerken halkın karar alma mekanizmalarına katılımını engellemektedir. Kamu yönetiminde yaşanan bu 

gelişmeler, köklü yapısal değişikliklere zemin hazırlamaktadır. Tüm kamu otoritelerin sürdürülebilirliklerini sağlaması 

yenilikçi, rekabetçi ve değişime açık bir anlayışla mümkündür. Bu anlayış ise bilgi toplumunun bir gereği olarak sürekli 

iyileştirme ve gelişimi zorunlu kılmaktadır.  

Yerel yönetimler içinde özellikle belediyelerden beklenilen; hizmetlerin kalite ekseninde kesintisiz şekilde sunulmasıdır. 

Ancak klasik belediyeciğin bu konuda yetersiz kalması TKY’yi ve kalite odağındaki çağdaş belediyeciliğin benimsenmesi 

zorunlu kılmaktadır (Nohutçu, 2005:1). TKY’nin belediyeler için önemine bakıldığında iş analizi, görev/sorumluluk 
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tanımları, organizasyonel yapının kontrolü ve sürekli geliştirilmesi gibi hususlar göze çarpmaktadır. Belediyelerde 

TKY’nin benimsenmesini gerekli kılan nedenler ise yeniden yapılanma arzusu, etkinlik/verimlilik/kalite problemleri, 
vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik beklentilerinin artması, şeffaflık, katılım ve hizmetlerde sürekliliğin sağlanması 

olarak ifade edilebilir (Yatkın, 2004:20). Kamu kurumlarında ve belediyelerde TKY anlayışının yerleşmesi için köklü 
yapısal değişim ile birlikte bir süreç de gerekmektedir. Bu kapsamda somut ve farkedilebilen sonuçlara uzun vadede 

kararlılıkla ulaşılabilmektedir. TKY, her ne kadar uzun vade gerektiren bir süreç olsa da TKY uygulamalarının belediye 

hizmetlerinde kaliteyi artıracağı bir gerçektir. Ayrıca vatandaş odaklı faaliyetler ile belediyeye karşı genel memnuniyet 
düzeyi artarken güven de sağlanmaktadır (Korkusuz, 2005:79). Bu kapsamda yapısal dönüşümler yaşayan belediyeler yerel 

hizmet sunumlarında kalite unsuruna gün geçtikçe önem vermektedir. Hizmet sunum süreçlerinde yaşanan verimsizlik, 

kaynakların israfı, belediye birimleri arasındaki eş güdüm problemleri ve hantallığın kalite çalışmaları ile aşılması 

hedeflenmektedir. Bugün Türkiye’de şehir, büyükşehir veya ilçe belediyelerinin büyük bir kısmı TKY uygumalarına 

geçmişlerdir ya da geçmek üzeredirler. Buna karşın Türkiye’deki belediyelerin TKY uygulamalarına geçiş sürecinde 

karşılaşabilecekleri önemli problemler mevcuttur. Bunlar merkezi yönetimden, bürokratik problemlerden, mali kaynakların 

yetersizliğinden, üst yönetim ve personelin hazır olmamasından ve belediyelerin birer kamu kuruluşu olmalarından 

kaynaklanabilmektedir (Özeroğlu, 2015:578). Bu kapsamda TKY’nin özel sektör orijininde ortaya çıkması kamu kurumları 

için bir uyarlanma sürecini işaret etmektedir. Bu süreç ise kamu kurumları ve belediyeler için uygulama zorlukları 

anlamına gelebilmektedir. 

Bu bağlamda, örnek teşkil etmesi açısından Türkiye’deki bazı belediyelerin TKY kapsamındaki çalışmaları aşağıda kısaca 

belirtilmiştir. 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Gelirler Müdürlüğü) Örneği:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler 

Müdürlüğünün 2009 yılında başlatmış olduğu kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında Mükemmellikte Kararlılık, 

Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız ve Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız belgelerini aldığı görülmektedir. 

Müdürlükte EFQM modeli kapsamında yürütülen kalite iyileştirme çalışmaları; müdür, kalite yöneticisi 

konumundaki bir müdür yardımcısı ve tüm personelin katılımı ile sağlanmıştır. Müdürlük bu süreçte bazı zorluklar 

yaşamasına karşın başarılı olmuş ve bu başarıda güçlü liderlik ile personel katılımı dikkat çekmiştir. Toplum algısı 

ölçüm anketi ile müşteri, çalışan ve paydaş memnuniyetine yönelik anketler yıllık olarak uygulanmış ve anket 

sonuçları kapsamında hazırlanan iyileştirme planları ile başarı sağlanmıştır (Arıkboğa, 2016:72). 

 Üsküdar Belediyesi Örneği: Üsküdar Belediyesinin kalite iyileştirme kapsamında TS EN ISO 9001:2008 standardı 

referans alınarak oluşturduğu Kalite Yönetim Sisteminin bütün belediye birimlerinde mevcut olduğu görülmektedir. 

Üsküdar Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi aracılığıyla TKY anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmakta 

ve kalite sistemlerini/belgelerini vatandaş memnuniyetini sağlama adına önemli unsurlar olarak görmektedir 
(Nalbant, 2014:138). Ancak, bu süreçlerde çoğu belediyede yaşanan örgütsel düzeyde değişime karşı direnç ve üst 

yönetimin süreci sahiplenmemesi gibi problemler Üsküdar Belediyesinde de hissedilmiştir (Nalbant, 2014:146). 

 Pendik Belediyesi Örneği: Pendik Belediyesinde kalite iyileştirme kapsamında TKY ve ISO 9001:2000 kalite 

standartları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yine TKY kapsamında gerçekleşmiş uygulamalara bakıldığında iç ve 

dış paydaş memnuniyetinin önemsendiği görülmektedir. İç paydaş memnuniyeti çalışma ortamı ve motivasyonu 

artırma iyileştirmeleri ile sağlanırken dış paydaş yani müşteri memnuniyeti istek, öneri ve şikayet mekanizması olan 

Beyaz Masa uygulamasıyla sağlanmıştır (Coşğun, 2010:95-96). 

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği: Antalya Büyükşehir Belediyesi kalite iyileştirme ve TKY ilkelerinin 

uygulanması kapsamında TS-ISO belgeleri ile mevcut kalite düzeylerini belgelendirmiştir. Ayrıca kalite sürecinde 

liderlik, paydaş katılımının sağlanması, müşteri odaklılık, strateji belirleme gibi hususlarda çalışmalar yapılmıştır 
(Çetintürk, 2011:74). Yine TKY kapsamında istatistiğe dayalı veriler ile kalitenin ölçülerek iyileştirilmesi 

hususlarında anketler oluşturulmuştur (Çetintürk, 2011:88). 

Örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte verilen örneklerden anlaşılmaktadır ki; belediyeler TKY ile hizmet 
kalitelerini artıracaklarının bilincindedirler. Bu kapsamda yerel yönetimler içinde özellikle belediyelerin TKY felsefesini 

benimsediğini ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunduklarını söylebiliriz. 

Özetlemek gerekirse yerel yönetimler için TKY uygulamaları hizmet kalitesinin artırılmasına adına önemli araçlardan 

biridir. Özellikle belediyelerde stratejilerin tespit edilmesi, stratejik planların hazırlanması, sunulan hizmetlerin analizleri 
ve iş tanımları doğrultusunda gerçekleştirilen mali analizler TKY ile ilişkilendirilmektedir. Yine yerel yönetimler içerisinde 

belediyelerde, TKY gereği etkin, verimli ve ekonomik yönetim anlayışı benimsenmektedir. Verimlilik ilkesi sınırlı 

kaynaklara sahip yerel yönetimler ve kamu kurumları için oldukça önemli bir tasarruf aracıdır. Bu kapsamda mevcut 

hizmet maliyetlerinin azaltılması ile daha çok müşteri/vatandaşa ulaşılması mümkündür. Bu anlayış, personelin ve 

organizasyonel süreçlerin müşteri odağında şekillendirilmesini ilke edinmiş yönetim anlayışını gerekli kılmaktadır. TKY 

bu görevi üstlenirken örgüt içi kalite standartları ile personelin sürece adaptasyonunu sağlamaktadır. Bu süreç yerel 

yönetimler içinde belediyeleri kapalı birer sistem olmaktan çıkarmaktadır. 
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3.2. Türkiye’de Yerel Yönetimlerde En İyi Değer Yaklaşımının Uygulanabilirliği 

Günümüzde kalite ve memnuniyet kavramları her alan ve hususta etkilidir. Bütün kurumlar hızla küreselleşen politika ve 
ekonomi dünyasında rekabeti sürdürebilme adına stratejiler ortaya koyarak verimliliği artırma yükümlülüğü altındadır. Bu 

kapsamda bir yönetim yaklaşımı ve rejimi olan En İyi Değer, yerel yönetimlerin örgütsel düzeyde rekabet içinde kalmasını 

öngören bir sistemdir. Çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edildiği gibi En İyi Değer’in hedefi hizmet ve hizmet 

sunumlarının vatandaş odağında şekillendirilmesi ve sürekli iyileştirme ile verimliliğin sağlanmasıdır. Bu verimlilik 

önceden belirlenmiş süreçler doğrultusunda gerçekleşirken değerlendirme ve denetim safhaları ile birlikte sistemin eksik ve 

hatalı yönleri tespit edilip iyileştirilerek sürekli gelişim sağlanmaktadır. Bu kapsamda En İyi Değer’in başarısı tüm 

süreçlerin doğru şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Personelin süreçlere aktif katılımı sayesinde şekillenen kalite ve 
iyileştirme çalışmaları, vatandaş taleplerinin bir yansımasıdır. Sınırların ortadan kalktığı küreselleşme ile birlikte dünya 

genelindeki yerel yönetimler çeşitli yaklaşım ve yönetim teorilerinden etkilenmekte, bu doğrultuda yeniden 

şekillenmektedir. Ayrıca yönetim anlayışları, organizasyonel süreçler, iş yöntemleri ve süreçler insan odağına 

yönelmektedir. Buna göre, En İyi Değer yerel yönetim hizmetlerinde kalite, sürekli iyileştirme ve müşteri/vatandaş 

odaklılık ilkelerini benimsemekte ve hedeflemektedir. En İyi Değer yaklaşımı TKY’nin kalite vurgusu, paydaş katılımının 

sağlanması, müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, sürekli eğitim, strateji/hedef belirleme, takım çalışması ve performans, 

etkinlik, verimlilik, üst yönetim eğitimi ve istatistiki verilerin kullanılması gibi bir çok ilkesine vurgu yapmaktadır. Bu 
kapsamda bir önceki bölümde örnek verilen belediyelerin aslında En İyi Değer yaklaşım ve ilkelerini de benimsediğini 

söylemek mümkündür. Her iki yaklaşımın uygulama safhasındaki olası problematikleri de ortaktır. Bunlar merkezi 
yönetimden, yerel yönetimlerin yapısından, personelden, vatandaştan, kaynak yetersizliğinden, değişime karşı dirençten 
kaynaklı problemler olarak özetlenebilir. Ayrıca uzun vadede sonuç alma iki yaklaşımda da ortak olan bir diğer unsurdur. 
En İyi Değer Yaklaşımı TKY’den farklı olarak özel sektör orijininde değil kamu ve yerel yönetimler orijininde ortaya 

çıkmıştır. Buraya kadar ifade edilenler doğrultusunda En İyi Değer Yaklaşımının Toplam Kalite Yönetiminin bir kamu 

sektörü formu olduğunu söylemek mümkündür. TKY açısından düşünüldüğünde TKY’nin özel sektör orijininde ortaya 

çıkması kamu kurumları için bir uyarlama sürecini işaret etmektedir. Bu süreç ise kamu kurumları ve yerel yönetimler için 

uygulama zorlukları anlamına gelebilmektedir. Diğer taraftan En İyi Değer’in TKY ile aynı ilkelere sahip olması ve yerel 
yönetimler orijininde ortaya çıkması bu uyarlama sürecini hızlandırıp yumuşatacak bir unsur olabilir. 

 

SONUÇ 

İngiltere’de 2000’li yılların başlarında kamu ve yerel yönetimlerin hizmet sunumlarında benimsenen ve sonrasında 

yasallaşan En İyi Değer yaklaşımının/anlayışının temelinde yönetsel işleyişin ve sunulan hizmetlerin vatandaş talepleri 

doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi esası yatmaktadır. Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile ortaya çıkan ve çağdaş 

hareketlerden biri olan yaklaşım, uygulamaya konulduğu yılların başlarında yavaş ve bürokratik bir süreç izlemesine karşın 

izleyen yıllarda, yerel yönetimlerdeki bürokrasiyi azaltmaya ve sürekli iyileştirme kapsamında daha yüksek standartlara 

ulaşmaya odaklanmıştır. Bu standartlar sırasıyla kalite, müşteri/vatandaş odaklılık, performans vurgusu ve takım çalışması 

olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda yaklaşımın kalite, müşteri/vatandaş odaklılık, sürekli iyileştirme, performans vurgusu 
ve takım çalışması gibi ilkeleri Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ile uyumluluk göstermektedir. Ayrıca örgütsel performansı 

artırmaya yönelik kullanılan sert ve yumuşak teknik ayrımları her iki yaklaşımda da mevcuttur. Toplam Kalite Yönetimi ve 

En İyi Değer yaklaşımlarının problematikleri de benzerlik göstermektedir. Uygulanmalarının zaman alması, temel örgütsel 

süreçlerinin karmaşık olması, örgüt kültürünün büyük ölçekte değişmesi, arzu edilen sonuçlara uzun vadede ulaşılması ve 

evrensel ilkeler ile durumsallık odağındaki ilkelerin çatışması bu problematiklere örnek olarak gösterilebilir. En İyi Değer 

yaklaşımının her yönü, TKY’ye benzer bir dizi uygulama ve tekniğe sahiptir. Bu kapsamda En İyi Değer yaklaşımının 

Toplam Kalite Yönetiminin bir kamu sektörü formu olduğunu söylemek mümkündür.  

Bunların yanısıra TKY ile tecrübe edilmiş bazı hususlar En İyi Değer yaklaşımına bir dizi önemli dersler sunmaktadır. 
Bunlar (Boyne vd. 2002:15): 

• TKY’nin uygulanmasının zor olduğu düşünüldüğünde, En İyi Değer’in yerel yönetimlerde amaçladığı 
iyileştirmelerin ve hedeflenen sonuçların zaman alması muhtemeldir ve kararlılık gerektirir. 

• En İyi Değer’in kapsamlı bir yaklaşım benimseyen ve uygulayan kuruluşlarda başarılı olması daha fazla 
muhtemeldir. 

• Ekip çalışması ile personel katılımının vurgulanması ve yerel otoritelerin mevcut uzmanlığının artırılması 

gerekmektedir. 

Sonuç olarak buraya kadar anlatılanlar doğrultusunda, gerek konuya ilişkin literatür ve yapılmış araştırmalardan gerekse bu 

konudaki izlenim ve uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre; En İyi Değer Yaklaşımının TKY’nin bir kamu sektörü 

formu olduğu anlaşılmakta, dolayısıyla TKY’nin Türkiye’de bazı yerel yönetimlerce uygulandığı düşünüldüğünde, 
esasında bu yerel yönetimlerin En İyi Değer (Best Value) modelinden de belirli ölçülerde yararlandığı / yararlanabileceği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu yaklaşıma ilişkin yönetim ilkelerinin, yerel yönetim hizmetlerinde kalite, sürekli iyileştirme ve 
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vatandaş odaklılık üzerine kurulmuş olması nedeniyle, ülkemizdeki tüm yerel yönetim kurumlarınca teknik anlamda, 
bilinçli ve sistemli bir biçimde uygulamada kullanılması önerilmektedir. 

  

KAYNAKÇA 

ARIKBOĞA, Ülkü (2006), “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü 

Örneği”, Strategic Public Management Journal, S.2(3), ss.53-75. 

AUDIT COMMISSION (1983), Performance Review in Local Government: A Handbook for Auditors and Local 
Authorities, HMSO, London. 

AUDIT COMMISSION (1998), Consultation on Local Authority Performance Indicators, Audit Commission, London. 

BOVAIRD, Tony ve HALACHMI, Arie (2001), “Learning from International Approaches to Best Value”, Policy & 
Politics, S.29(4), ss.451-463. 

BOYNE, George (1998), “Public Services Under New Labour: Back to Bureaucracy?”, Public Money and Management, 
S.18(3), ss.43-50. 

BOYNE, George (1999), “Processes, Performance and Best Value in Local Government”, Local Government Studies, 
S.25(3), ss.1-15. 

BOYNE, George, GOULD–WILLIAMS, Julian, LAW, Jennifer ve WALKER, Richard (2002), “Core Articles: Best 
Value-Total Quality Management for Local Government?”, Public Money and Management, S.22(3), ss.9-16. 

ÇETİN, Sefa (2008), “İngiltere’de “En İyi Değer” Rejimi ve Denetim Sistemi”, Sayıştay Dergisi, S.19(68), ss.47- 63. 

ÇETİNTÜRK, Veli Ercan (2011), “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Isparta. 

COŞĞUN, Melek (2010), “Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi (Pendik Belediyesi Örneği)”, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

DEAN, James ve BOWEN, David (1994), “Management Theory and Total Quality: Improving Research and Practice 
through Theory Development”, Academy of Management Review, S.19(3), ss.392-418. 

DEMİRKAYA, Yüksel (2006), “The Changing Management of Local Governments Under New Labour in England: Best 

Value Policy”, Public Administration and Management, S.11(2), ss.44-74. 

DETR (1998), Modernising Local Government: Improving Local Services Through Best Value, DETR, London. 

DETR (1999), Summary of Responses to Modernising Local Government: Improving Services Through Best Value, 
DETR, London. 

DRUCKMAN, Daniel, SINGER, Jerome ve VAN COTT, Herald (1997), Enhancing Organizational Performance, 
National Academic Press, Washington. 

FRYER, Karen, Antony, JİJU ve DOUGLAS, Alex (2007), “Critical Success Factors of Continuous Improvement in the 

Public Sector: A Literature Review and Some Key Findings”, The TQM Magazine, S.19(5), ss.497-517. 

GEDDES, Mike ve MARTIN, Steve (2000), “The Policy and Politics of Best Value: Currents, Crosscurrents and 

Undercurrents in the New Regime”, Policy & Politics, S.28(3), ss.379-395. 

GRANT, Robert, SHANI, Rami ve KRISHNAN, Ramayya (1994), “TQM’s Challenge to Management Theory  and 
Practice”, Sloan Management Review, Winter, ss.25-35. 

HACKMAN, Richard ve WAGEMAN, Ruth (1995), “Total Quality Management: Empirical, Conceptual and Practical 
Issues”, Administrative Science Quarterly, S.40(2), ss.309–342. 

HILL, Stephen ve WILKINSON, Adrian (1995), “In search of TQM”, Employee Relations, S.17(3), ss.8–25. 

HMSO (1999), “Local Government Act. London: The Stationary Office”, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/27/contents (Erişim Tarihi: 09.08.2018). 

JURAN, Joseph (1989), Juran on Leadership for Quality, Free Press, New York (USA). 

KANJI, Gopal (2006), “Total Quality Management: The Second Industrial Revolution”, Total Quality Management, 
S.1(1), ss.3-12. 

KORKUSUZ, Dilek (2005), “Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği: Sakarya  Defterdarlığı 

Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1061 
 

LENZ, Richard (1981), “Determinants of Organizational Performance: An Interdisciplinary Review”, Strategic 
Management Journal, S.2(2), ss.131–154. 

LEWIS, Micheal ve HARTLEY, Jean (2001), “Evolving Forms of Quality Management in Local Government: Lessons 

from the Best Value Pilot Programme”, Policy and Politics, S.29(4), ss.477–496. 

MAGD, Hesham ve CURRY, Adrienne (2003), “Benchmarking: Achieving Best Value in Public-Sector Organisations”, 
Benchmarking: An International Journal, S.10(3), ss.261-286. 

MARCH, Artemis ve GARVIN, David (1996), “A Note on Quality: The Views of Deming, Juran, and Crosby”, IEEE 
Engineering Management Review, S.24(1), ss.6-14. 

MARTIN, Steve ve BOAZ, Annette (2000), “Public Participation and Citizen-Centred Local Government: Lessons from 
the Best Value and Better Government for Older People Pilot Programmes”, Public Money & Management, 
S.20(2), ss.47-54. 

MARTINEZ-LORENTE, Angel, DEWHURST, Frank ve DALE, Barrie (1998), “Total Quality Management: Origins and 

Evolution of the Term”, The TQM Magazine, S.10(5), ss.378-386. 

MORGAN, Colin ve MURGATROYD, Stephen (1994), Total Quality Management in the Public Sector: An 
International Perspective, Open University Press, Philadelphia. 

NALBANT, Fatma (2014), “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi: Üsküdar Belediyesi Örneği”, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

NOHUTÇU, Ahmet (2005), “Toplam Kalite Yönetimi ve Yerel Yönetimler”, http://www.canaktan.org/politika/kamuda-
kalite/nohutcu.pdf (Erişim Tarihi: 07.08.2018). 

ÖZEROĞLU, Ali İhsan (2015), “Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi”, Tarih Okulu Dergisi”, S.8(21), ss.539-
581. 

POWELL, Thomas (1995), “Total Quality Management as Competitive Advantage: A Review and Empirical Study”, 
Strategic Management Journal, S.16(1), ss.15-37. 

RADIN, Berly ve COFFEE, Joseph (1993), “A Critique of TQM: Problems of Implementation in the Public Sector”, 
Public Administration Quarterly, S.17(1), ss.42-54. 

REEVES, Carol ve BEDNAR, David (1994), “Defining Quality: Alternatives and Implications”, Academy of 
Management Review, S.19(3), ss.419-445. 

SPENCER, Barbara (1994), “Models of Organization and Total Quality Management: A Comparison and Critical 

Evaluation”, Academy of Management Review, S.19(3), ss.446–471. 

SWISS, James (1992), “Adapting Total Quality Management (TQM) to Government”, Public Administration Review, 
S.52(4), ss.356-362. 

TAYLOR, Andrew ve WRIGHT, Gillian (2003), “A Longitudinal Study of TQM Implementation: Factors Influencing 

Success and Failure”, Omega, S.31(2), ss.97-111. 

WILKINSON, Adrian, MARCHINGTON, Mick, GOODMAN, John ve ACKERS, Peter (1992), “Total Quality 

Management and Employee Involvement”, Human Resource Management Journal, S.2(4), ss.1–20. 

YATKIN, Ahmet (2004), Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara. 

YUSOF, Sha’Ri Mohd ve ASPINWALL, Elaine (1999), “Critical Success Factors for Total Quality Management 

Implementation in Small and Medium Enterprises”, Total Quality Management, S.10(5), ss.803-809. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1062 
 

 

Yerel Yönetimlerde Uygulanan TKY, Kelebek Etkisi Mi Oluşturuyor? 

Kavramsal Bir Araştırma Ve Genel Bir Değerlendirme 
TQM Implemented in Local Governments, Butterfly Effect Makes? A Conceptual Research And A 
General Evaluation 

 

Akyay UYGUR 

Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, uygura@gazi.edu.tr 

Ahmet SARITAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, saritas@mehmetakif.edu.tr 

Şerife KARAGÖZ 

Bilim Uzmanı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, krgz_srf@hotmail.com 

 

ÖZET 

Toplam kalite yönetimi, özünde tüketiciye fayda temalı uygulamalar bütünüdür. Tüketici istek ve 

ihtiyaçlarının optimal düzeyde karşılanmasına yönelik, ürün kalitesini belirleme, geliştirme ve koruma 

sağlanmak amacıyla, tedarik etme ve pazarlama arasında yer alan birimlerin yürüttüğü faaliyetlerin 

uyumlaştırılmasına dayalı yönetimsel bir anlayış olarak ifade edilmektedir. Bu yönetimsel anlayışta ilk 

hareket noktası müşterinin tatmininin sağlanması ile çeşitli malların ve/veya hizmetlerin sunulmasıdır. 

Türkiye’de, sistem tıkanıklığından şikâyet edilen, aşırı bürokrasi nedeniyle kamu yönetimindeki hantallıktan 

ve yetki-sorumluluk çerçevesinde denge bozukluğundan yakınılmaktadır. Bu sorunların çözümü için; bütün 

unsurlarının benimsenmesi ve uygulanması şartıyla TKY tavsiye edilmektedir. Küresel dünya anlayışı, yerel 

ve bölgesel yapıların entegrasyonunu daha da arttırmaktadır. Yerel yönetimler; politik, toplumsal ve 

yönetimsel gerekçelerle oluşmakta ve gelişmektedir. Tarihsel süreçte yaşanan gelişimler sonucunda ortaya 

çıkan yerel yönetimler; toplumlarının belirli ihtiyaçları doğrultusunda ve güç kazanmaları için çaba 

göstermektedirler. Bu bağlamda, bugünün koşullarında hızlı kentleşme ile kentlerdeki nüfus yoğunluğunun 

artış gösterdiği açıkça görülmektedir. Kamu yatırımları, kentsel ve sosyal tabanlı altyapı giderek daha fazla 

önem kazanmaya başlamıştır. Yerel yönetimler hizmetleriyle bireylerin refahı için atacakları en küçük 

adımların bile kelebek etkisi oluşturacağı bilincindedirler. TKY, kamu ve yerel yönetimler tarafından 

uygulandığında birçok fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda TKY, yerel yönetimlerin amaçlarına ulaşmasında 

büyük bir rol oynamaktadır. Bu çalışma da yerel yönetimlerde TKY’nin nasıl bir etkisi olduğu üzerinde 

durulmuş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

Total quality management is, in essence, consumer-benefit-based practices. It is expressed as a managerial 
understanding based on the harmonization of the activities carried out by the units involved between 
procurement and marketing in order to determine, develop and protect the quality of the product in order to 
meet the consumer demands and needs at the optimal level. In this managerial understanding, the first point 
of departure is the provision of various goods and / or services with satisfaction of the customer. In Turkey, 
which is suffering from congestion system, from clumsiness due to excessive bureaucracy and the 
management of public authority and responsibility within the framework of which complained of balance 
problems. To solve these problems; TQM is recommended, provided all elements are adopted and 
implemented. The global understanding of the world further enhances the integration of local and regional 
structures. Local governments; political, social and administrative reasons. Local governments emerging as a 
result of the developments in the historical process; they are striving for the specific needs of their society and 
for their empowerment. In this context, it is clear that the population density in the cities has increased with 
rapid urbanization in today's conditions. Public investments, urban and social infrastructure has become 
increasingly important. Local governments are aware that even the smallest steps to be taken by their services 
for the welfare of the individual will create a butterfly effect. TQM provides many benefits when 
implemented by public and local governments. In this context, TQM plays a major role in the achievement of 
local government goals. In this study, the effect of TQM on local governments was discussed and a general 
evaluation was made. 

Key Words: Quality, Local Governments, Total Quality Management. 
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1. GİRİŞ 

Yönetim, kavram olarak insanların topluca bir arada yaşama yönelimleriyle, doğal bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu kavram 

ilk olarak 19. yüzyılda incelenmeye başlamıştır. Süreç dikkate alındığında günümüze kadar birçok bilim adamı tarafından 
ele alınarak üzerinde çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Klasik anlayışla başlamış olan yönetimin, çeşitli gelişmelerin 
yaşanmasıyla devamında neoklasik yönetim anlayışını ortaya çıkardığı görülmektedir. Modern yönetim yaklaşımının ortaya 

çıkması ise her yönetim anlayışının, kendisinden önce yer alan yönetim anlayışındaki eksikleri gidererek süreci devam 

ettirmesiyle gerçekleşmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda kalite kavramsallaştırılmaktadır. Yönetim anlayışlarında devam 
eden gelişmeler ve kalitenin kavramsallaştırılması yanı sıra sürdürülen çalışmalar, var olan yönetim yaklaşımlarındaki 

fikirlerin güçlü ve zayıf olan taraflarını görerek, verimlilik esası üzerinden hareket eden toplam kalite yönetimini ortaya 

koymuştur. İlk olarak Amerika’da ortaya çıktığı halde yeterli ilginin gösterilmediği toplam kalite kavramı, batı ülkeleri ile 

rekabet için hazırlanan Japonya’da yoğun ilgi görmüş, örgütlerin önemsemeleri ile Japonya’ya günümüzdeki başarısına 

temel teşkil eden yönetim anlayışı olarak yerleşmiştir (Boz, 2007:3).  

Küreselleşmeye ilişkin süreçte 1980’lerden başlayarak hız kazanan değişimle ekonomik, sosyal, kültürel ve politika 

alanlarında birçok etki ortaya çıkmıştır. Uluslararası politika ile şekillendirilerek oluşan yeni dünya düzeni, üretime ilişkin 

tekniklerdeki dönüşüm, telekomünikasyon alanındaki araçların gelişimi ile bilgi çağının yaşanması devletlerin rollerini 

yeniden tanımlayan sürece hız kazandırmıştır. 

TKY çalışmalarıyla örgüt kültürü tanımının yeniden yapılması ve karar alıcılara ilişkin rollerde değişikliklere gidilmesi 

sağlanmıştır. Odak noktasında insanın yer aldığı TKY’nde hiyerarşik bir yapıya sahip yönetimin yerine, örgütlenmenin 

aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştirilmesi uygun bulunmaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin kalitelerinde belirleyici gücün 
müşteri beğenisi olarak şekillendirildiği, örgüt içindeki çeşitli kademelerde etkin bir iletişim ağı kurulan yapının esas amacı 

müşterilerin memnuniyetlerinin sağlanması ve tatmininin gerçekleştirilmesidir. 

Kamu kurumlarında görülen hantallaşmış yapı, düşük verimlilik, yetkide ve sorumlulukta karmaşıklık, etkili işleyemeyen 

sisteme ilişkin düşünceler; vatandaşların yönetimsel kademelerin bütün alanlarında, karar alıcılarla beraber hareket 
edilmesi ideallerini de ortaya koyan yönetişim yaklaşımıyla birlikte TKY’ne ilişkin uygulamalar kamu idaresi anlamında da 

benimsenmiştir (Özeroğlu, 2015:540). 

Dünyanın neresinde olursa olsun kamu yönetimi kapsamında, yerel yönetimlerin önemli ve vazgeçilmez oldukları açık bir 

gerçektir. Ülkemizde de verimliliği yüksek ve etkisi üst düzeyde bir yönetim ortaya koymak ve mevcut yükü azaltmak 

amacıyla devlet, yerel yönetimlere yönelik olarak yetkilerinde artış sağlayacak yasal düzenlemeler getirmiştir. Fakat reform 
niteliğindeki yerelleştirme yasalarının tek başına; hizmet kalitesinde artışı, etkililiği ve verimliliği sağlayacağı yargısına 

ulaşılmamalıdır. Yerel yönetimlerin hizmetleri çerçevesinde performanslarını yukarıya çekebilmeleri amacıyla; kaliteyi, 

sürekli gelişmeyi ve müşteri tatminini ruhunda barındıran yönetimsel bir felsefeye sahip toplam kalite yönetimini 

benimsemeleri ve uygulamaları gerekir. Yerel yönetimler var olan koşullar içinde, hizmet üretimi esnasında, olması 

gereken etkinliğe ve verimliliğe ulaşamamakta, vatandaşların da çalışanların da uygun düzeyde tatminini 

gerçekleştirememektedir. Yönetimsel bir felsefeye sahip müşteri odaklı TKY’ni, halka odaklı belediyelerin uygulamaları 

sonucunda verimlilik ve etkinlik gerçekleşecek, bununla birlikte halkın/müşterinin memnuniyeti gerçekleşmiş olacaktır. 

Siyasi iradenin geleceği bakımından da memnuniyetin sağlanması hiç şüphesiz önemlidir (Boz, 2007:3). 

“Bir şey değişir, her şey değişir” kelebek etkisini en doğru ifade eden sözlerdendir. Yaşamda her şey birbiriyle 

bağıntılıdır. En küçük bir değişimin bile aralarında etkileşim olmayacağı düşünülen unsurlarda dahi önemli değişiklikler 

yaratabilmesi kelebek etkisi olarak ifade edilebilir. Bir sistemdeki başlangıç verilerinde gerçekleşen küçük değişiklikler 

sebebiyle öngörülemez ve büyük sonuçların ortaya çıkması durumuna “kelebek etkisi” denilmektedir. Bu etkinin devamlı 

bir artışla çığ gibi büyümesi de söz konusudur. Kelebek etkisi, Edward N. Lorenz’in çalışmaları arasında yer alan kaos 

teorisinden de bir çıkarımdır. Lorenz, 1972 yılında gerçekleştirdiği bir sunumunda: “Amazon Ormanları’nda uçan bir 

kelebeğin kanat çırpmasının ABD'de fırtınaya sebep olması mümkündür. Ayrıca bu kelebeğin kanat çırpmasıyla, dünyanın 

yarısını etkileyebilecek bir kasırga da oluşabilir” ifadesinde belirttiği örnekle ünlenmiştir ve bu olay kelebek etkisi olarak 

adlandırılmıştır. Kelebek etkisi Lorenz tarafından, 1963 yılında bir hava durumu hesaplama işlemi yaparken bulunmuştur. 

Lorenz’in bu hesaplamasında ilk olarak 0,506127 sayısı, olay başlangıcına esas sayı olarak belirlenmiştir. Daha sonra 

yaptığı hesaplama ise 0,506 sayısının başlangıç kabul edilmesi varsayımıyla gerçekleştirilmiştir. İki değerin oransal olarak 

binde birlik farkı, bir kelebeğin kanat çırpmasıyla oluşturabileceği rüzgâr ihtimalini ortaya koymaktadır. Ancak, süreçte 

sonraki değer, sonuç elde edildiğinde farklı bir durumu işaret etmektedir. Sayılardaki yakınlığa rağmen sonuçlar arasında 

büyük farklılık bulunabilmektedir. Bu durumu Lorenz kaos teorisi olarak adlandırmıştır. Bu teori, oluşan bir kaostaki 

büyüyerek artışı ifade etmektedir (www.makaleler.com). Toplam kalite yönetimi de bu bağlamda, yerel yönetimlerde 
kelebek etkisi gibi bir etki oluşturarak yerel yönetimlerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu 

çalışma ile toplam kalite yönetiminin yerel yönetimler üzerindeki etkisinin nasıl olduğu üzerinde durulmuş ve genel olarak 

bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 

 

 

http://www.makaleler.com/
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2. KALİTE 

Kalite kavramının ilk olarak Hammurabi Yasası’nda (M.Ö. 2150) yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yasanın bir 

maddesinde “Bir inşaat ustasının inşa ettiği bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi yapmaması nedeniyle yıkılarak ev 

sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta öldürülecektir” ifadesi bulunmaktadır. Bu yasanın uygulanmasından günümüze kadar 

devam eden süreçte kaliteye yönelik bakışta değişikliklerle karşılaşılmış ve kalitenin elde edilmesi çeşitli aşamalara tabi 

olmuştur. 

Kalite kavramının geleneksel anlamda tanımı, standartlara uyma olarak belirtilmektedir. Fakat günümüzün koşullarına göre 

bu kavramın tanımı dar kalıplarının ötesine geçerek, esneklik ve dinamizm kazandığı bir çerçeveye yerleşmiştir. Bu özellik, 

kalite kavramını bir yönetimsel araç olarak stratejik duruma getirmiştir. Bu çağın yaklaşımı doğrultusunda ise kalite, 

“ticari malların ya da hizmetlerin ihtiyaçları ve beklentileri karşılayabilme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Şimşek, 

2000:15). Kalite ile ilgili yapılmış klasik tanıma ek niteliğinde olmak üzere “müşterinin ihtiyaçlarına uygunluk” 

belirtilmelidir. Bilim insanlarından bazıları kalite için; “çeşitli standartlara, kurumun kültür yapısına, kullanıma, sosyal ve 

küresel çevreye uygunluğu, maliyetlerin kabul edilebilir düzeyi ve müşterilerinin gerçekte oluşan ihtiyaçlarını karşılamak” 
ifadelerini kullanmışlardır. Farklı bir tanımlamada ise; kalite, müşteri üzerinde ürünün tutkunluk yapabilmesi durumudur. 

Gizli ihtiyaçların açığa çıkarılması, fiyatın uygun olması ya da eklenen bazı özelliklerin bulunması birer cazibe nedenidir 

ve bunlar müşteriler için önem arz eden temel unsurlar haline gelebilirler (Halis, 2000:45). 

 

3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  

Yönetim alanını ilgilendiren ve artış göstererek devam eden gelişmeler doğrultusunda, klasik anlayışla yürütülmekte olan 

yönetimin yerine modern yönetim yaklaşımının uygulanması, kalitenin kavramsallaşmasını da beraberinde getirerek, 

toplam kalite yönetiminin ortaya çıkmasına ve günümüz koşullarında da gelişerek devam etmesi ile hem özel sektörde hem 

de kamuda benimsenmesine ve hayata geçirilerek uygulanmasına neden olmuştur. Amerika’da ilk olarak ortaya çıktığı 

halde yeterli düzeyde ilgi görmeyen toplam kalite kavramı, batı ülkeleri ile rekabet etmek için hazırlanan Japonya 

tarafından ilgi görerek ve uygulanarak, onların başarılarına esas oluşturan bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Ersen, 
1996:23). Türkiye’de de toplam kalite yönetimine ilişkin olarak; üretimde bulunan ve hizmetlere yönelik sektörlerden 

çeşitli iş çevrelerine, askeri kurumlardan eğitim alanına ve diğer resmî kurumlara kadar birçok oluşumda çalışmaların 

yürütüldüğü yönetim şekli biçiminde uygulanmaya çalışılmaktadır. Uzun bir vade dikkate alındığında toplam kalite 
yönetimi; başarma, müşteri tatmini, toplum için ve kendi personeline yönelik avantajları elde etmek amacıyla, kalite 

üzerine yoğunlaşarak ve tüm personelin katılması esasına göre hareket edilen bir yapısal yönetim modelidir. Bu modelin 
başarılı olmasında en önemli etken; üst düzey yöneticilerin devamlı yapılan çalışmanın içinde ve etkin olarak bulunması, 

bütün personel için genel ve süreklilik taşıyan eğitimlerinin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda 

müşterilerin dile getirilen veya getirilmeyen olası ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması yoluna gidilmelidir (Yamak, 

1998:86). 

Toplam kalite yönetiminin, ilk defa Deming’in çalışmalarıyla 1950’lerde geliştirildiği kabul edilmektedir. İkinci Dünya 

Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğrayan Japonya, toplam kalite yönetimi ile ilgili ilk uygulamaları hayata geçiren ülkedir. 

Düşük kalitede mal üretimiyle ünlenmiş olan Japonya’da savaş sonrasında; istatistik çalışma metodları, işgörenlerin eğitimi 

ve müşterilerin üretimde hattı oluşturan bir parça olarak görülmesini temel alarak, üretim kalitesini artırıp, ucuza kaliteli 

ürün elde edilebileceğinin örneklerini sunmuştur. Bu atılım Japon mucizesi adıyla tarihe geçmiştir. Bu gelişim önce 

Amerika’ya sonrasında genişleyerek diğer ülkelere yayılım göstermiştir (Şimsek, 1998:85-87). Süreç içinde; belirlenen 

zamanda tamamlanan üretim, sıfır hata seviyesi, yalın üretim, Kaizen felsefesi (sürekli geliştirme), kalite çemberi gibi 

kavramların ve uygulamaların toplam kalite yönetimi ile bütünleştiği bilinmektedir.  

Son yıllarda üretimde başarının elde edilmesi için stratejik bir öneme sahip temel sorumluluğun en başında kalitenin 

bulunduğu anlaşılmıştır. Daha önceki yıllarda kalitenin sağlanması işletmenin amaçlarından biri durumundayken, 1980’li 

yıllardan itibaren, kaliteli ürün yoluyla müşteri tatmininin gerçekleşmesi özel amaçlardan bir tanesi haline gelmiştir. Bunun 

yanı sıra kalite, denetim ile ilgili değil de üretim kapsamında görülüyorsa, ürün ve servise bağlı bulunuyorsa, bu durumda 

yönetimin bir fonksiyonu olmaktadır (Kovancı, 2007:19).  

Tarihsel gelişimi açısından kalite kavramı incelendiğinde, izlediği trendin devamlı yükseldiği görülmektedir. Kalite dar 
anlamından çıkarak; kalite kontrolünden toplam kalite kontrolüne, kalite güvencesinden de son olarak toplam kalite 
yönetimine doğru aşamalı olarak devam eden bir gelişim izlemiştir (Halis, 2000:41). Toplam kalite kontrol yaklaşımı, 

işletmenin bütününde kalite kontrol anlayışıyla geliştirilerek, işletme kültürüne bütünsel olarak yansımıştır. Öncelikle 

yönetimsel anlamda olmak üzere bütün işgörenlerin ortak vizyonu durumuna gelmiştir. Nihai olarak bu haliyle “Toplam 

Kalite Yönetimi” adı kullanılmaya başlamıştır (Türkel, 2000:6). 

Toplam Kalite Yönetimi programlardan oluşan bir seri değil, sistemsel yönetim şeklidir. Toplam kalite yönetiminden belli 
parçaların örgütlerde uygulanması durumunda kısmen başarı da elde edilebilir. Fakat bütünsel olarak uygulanmadıkça, 

bütün beklentilerin gerçekleştirilebileceğini düşünmek mümkün değildir. Toplam kalite yönetiminden bütünsel bir başarı 
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elde edebilmek için bütün organizasyonun benimsediği, yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir biçimde ve kararlılık 

göstererek uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Şimşek, 2002:79). 

Toplam kalite yönetimi, müşterilerin uzun vadede tatminini gerçekleştirmeyi, örgüt personeline ve topluma yönelik çeşitli 

avantajları elde etmeyi hedefleyen, kaliteye yoğunlaşarak ve bütün personelin katılımıyla başarıya ulaşılabilecek 

yönetimsel bir felsefe olmaktadır (Efil, 1998:29). Toplam kalite yönetimi, örgütteki bütün faaliyetlerde kalitenin 

yükseltilmesini hedefler. Bu bağlamda tüm aşamalarda olası hataları önleyebilmektedir. Hataların önlenmesiyle 

oluşabilecek kayıplar da azalabilmektedir. Fire verilmesi, gereksiz stok birikimi, ikinci kalitede ürün oluşumu, zamansal 
kayıp, teslimat gecikmeleri vb. gibi bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Sonuç itibarıyla maliyetlerin 

düşmesi ve müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması gerçekleştirilir (Kayrakoğlu, 1992:10). 

Toplam kalite yönetiminin geneli kapsayan bir yönetim felsefesi olduğunu bu açıklamalar ortaya koymaktadır.  Özele 

uyarlanabilir dinamik bir yapısı olduğu için toplam kalite yönetiminin benimsendiği işletmeler tarafından uygulanabilirliği 

noktasında, bu işletmelerin sayısına denk olacak kadar farklı yollarla uygulanması ihtimali bulunmaktadır. Toplam kalite 

yönetimiyle; organizasyon kapsamında yer alan her kişinin, ürünlerin ve hizmetlerin müşteri beklentilerini sürekli 

karşılayacak ya da aşacak çalışma hedeflenmektedir. Ürünler ve hizmetlere yönelik gelişim doğrultusunda süreçlerin iyi 

tanımlanmıştır (Şimşek, 2002:79).  

 TKY, bir “kültür” algısıyla görülmekte ve ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır (Yalçındağ, 1997:4): 

 İhtiyaçlara cevap verebilmek  

 Amaçları en doğru biçimde belirleyebilmek  

 Her çeşit hatayı önleyebilmek  

 Birinci hamlede doğru olanı yapabilmek  

 Alıcıların ve satıcıların ortaklıklarını, katılımını ve takım çalışmalarını gerçekleştirebilmek  

 Karar verme, girişimcilik ve sorumluluk alabilmeyi özendirmek,  

 Devamlı gelişebilmek  

 İnsanlara hizmet etme anlayışını ön planda tutabilmek  

 Toplumsal ve çevresel duyarlılığa sahip olabilmek  

Toplam kalite yönetiminin temelinde, çalışma yaşamının kalitesini kapsayan kendine özgü bir örgüt kültürünün 

oluşturulması düşüncesi bulunmaktadır (Halis, 2000:90). Toplam kalite yönetimi, bir örgütte/kuruluşta yürütülen 

faaliyetlerde; devamlı iyileştirmeler ve işgörenlerin birebir katılımları ile çalışanlar, müşteriler ve hedef kitle 

memnuniyetlerinin sağlanarak, istenilen etkinlik ve verimlilik hedeflerine ulaşılması yönündeki süreç biçiminde 

tanımlanmaktadır. Toplam kalite yönetiminde üzerinde durulan temel kavramlar:Sıfır hata, kalite, müşteri memnuniyeti ve 

tam zamandır. Bu kavramlar çerçevesinde, farklılıkları olan bir yönetim yaklaşımını yansıtmaktadır. Hedefte yer alan kitle 

beklentisini bütünüyle yerine getirerek, beğenilerini kazanmayı hedeflemektedir. Küreselleşme sonucu dünyadaki 

örgütlerin/kuruluşların, kamu sektörü özel sektör ayırımı olmaksızın rekabeti, yenilikçiliği, yaratıcılıkta gelişimi yaşamaları 

toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemelerini zorunlu hale getirmiştir (Aykaç ve Özer, 2006:174). 

İnsanı odak noktasına alan kaliteye ilişkin bu yaklaşım, müşterilerin memnuniyetlerini elde edilecek kâr miktarından daha 

önde algılamaktadır. Müşterilerin memnuniyetleri ile kârlılık üzün vadede doğal olarak artacaktır. Fakat yalnızca kârı 

merkezde tutmakla kısa vadelerde kazanmak mümkün olabilmektedir. Toplam kalite yönetimi; ilk hedeflerini memnuniyet 
seviyeleri yüksek müşterilerin ve kendini mutu hisseden işgörenlerin oluşturulması amacına sahip felsefi yaklaşım, takım 

birliği ve yaşanacak süreçlerle ilgili bütünsel bir set niteliğinde biçimlenmiş sistemdir (Aksu, 2002:21).   

Toplam kalite yönetimi; belirlenen amaçların geliştirilmesine yönelik zemin oluşturmak, gelişimi gerçekleştirmek üzere 

etkinliklerin formülasyonunu ortaya koymak, gelişimin değerlendirilmesine ilişkin ölçütleri belirlemek, yön tayin etmek, 

bu etkinliklerin hangi düzeyde amaçlara hizmet ettiğini anlamak üzere kontrolünü gerçekleştirmektir (Kovancı, 2007:13-
14). 

Toplam kalite yönetiminin, hassasiyet taşıyan ögesi insanlardır. Bu sebepledir ki “hiç kimse mükemmel değildir, fakat 

mükemmeli aramalıdır” ifadesindeki inanca, devamlı gelişime ve Kaizen felsefesine bütünsel olarak bakmak gerekir 

(Ercan, 1999:29-30). TKY, farklı yönetim anlayışlarındaki bazı noktaları bünyesi içinde barındıran bir yönetimsel 

anlayıştır. Bilimsel yönetimden, beşerî ilişkilerden ve yapısal analizden özellikli yönleri içeriğinde bulundurmaktadır. 

Bilim insanlarının bazıları toplam kalite yönetiminin mekanik, kültürel ve organik yönetimsel modellerin ortak paydası 

olduğu düşüncesindedirler. Uygulamaya bakıldığında; öncülüğü gerçekleştiren Japon işletmelerinin toplam kalite yönetimi 
anlayışını geliştirmelerinin, netlik kazandırmalarının uzun bir süreçteki çabalarının ürünü olduğu anlaşılmaktadır (Halis, 
2004:67). 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1066 
 

 

4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMACI VE ÖZELLİKLERİ 

TKY’nin hedefi; üst düzey yöneticilerden başlayıp alt düzeyde bulunan işgörenlere kadar her düzeydeki bireylerin harekete 

geçirilerek, kalite yönetimini ilgilendiren faaliyetlerin uygulanmasını gerçekleştirmek üzere, hedefler yönünde işbirliğini 
sağlayarak yürütebilmektir. Fakat bu doğrultuda yapılması gereken, toplam kalite yönetiminin diğer yönetim biçimlerine 

göre farklılık gösteren taraflarının bütün işgörenler tarafından anlaşılmasını gerçekleştirmektir. Günümüz koşullarında 

eğitim ve sağlıktan, özel ve kamu sektörüne değin bütün işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda uygulanmak istenilen toplam 
kalite yönetiminin önemi dikkate alınarak özellikleri şöyle sıralanabilir (Ersen,1996:27): 

 Yeni bir anlayışla örgütsel kültür meydana getirilmesi, 

 Örgütsel yapının basitleştirilip yalın bir duruma getirilmesi, 

 Örgütte çalışan işgörenlerin sistemin içine alınması, 

 Eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi, 

 İşgörenlerin bireysel gelişimlerinin ve mesleki ilerlemelerinin sağlanması, 

 İşgörenlerin düşüncelerine saygı duyulması, 

 İşgörenlerin fikir yapılarında değişiklikler oluşturulması, 

 Yeni düşüncelerin ve yöntemlerin üretilmesi, 

 Bilgi ve becerilerin çalışmalara yansıtılması,  

 Takım çalışmasının önemsenmesi, 

 İşgörenlerin, işlerine sahip çıkmalarının sağlanması, 

 Örgütsel tutumların değişiminin sağlanması, 

 Çalışma ve sistem standartlarının uygulanmasında ve geliştirilmesinde devamlılığı sağlamak, 

 İç ve dış müşterilerin mutluluklarının üst düzeylere çıkarılması, 

Toplam kalite kontrolünden başlayarak, günümüzün modern kalite anlayışı olan toplam kalite yönetimi aşamasına kadar 

geçirilen evrimin temel amacı, yönetimsel anlayışın süreci ve insan odaklılığı ön planda tutmasıdır. Bu unsurların 

önemsenerek hareket edilmesiyle, yönetimsel fonksiyonların da aynı doğrultuda geliştirilmeleri sağlanmıştır. Üzerinde 

özellikle durmayı gerektiren dikkat çekici değişim unsuru ise, yönetime ilişkin tanımlamalarda amacı ortaya koyan ve 

gittikçe daha fazla kullanılmakta olan “müşteri tatmini”, “müşteri mutluluğu” ifadeleriyle özdeşlik göstermesidir (Türkel, 

2000:6). 

Bir işletmede veya kurumda, üst yönetimde yer alanlardan başlayarak, en alttaki kademelerde çalışan işgörenlere kadar 

herkesin işe ilişkin süreçlere katılımını esas almaktadır. Toplam kalite yönetimi modeli, ortaya konulan bütün unsurların 

benimsenmesi ve uygulanması sonunda başarılı, tutarlı ve kalıcı olabilir. TKY kapsamında; yönetim anlayış ve felsefesi, 

organizasyon, yöntemler, sistemler, iş süreçleri ve müşteriye (insana) değer verme temel unsurları oluşturmaktadır 

(Gedikli, 2003:22). 

 

5. YEREL YÖNETİMLER 

Bir kavram olarak yerel yönetimler; merkezi yönetsel yapının ötesinde, yerelleşmiş bir topluluğa yönelik ortak ihtiyaçları 

gidermek hedefi doğrultusunda oluşturulan, karar mekanizması direkt yöre halkı tarafından seçilmiş, özerkleşmiş bir 

yönetimsel yapısı bulunan ve yerel örgütsel model olarak tanımlı kurumsal biçimdir. Bu niteliksel özellikleriyle yerel 

yönetimler, demokratik yönetsel yapıda esas unsurlardan birini oluşturmaktadırlar. Özellikle de yerelde kamusal hizmet 

sunumlarının etkin rolünü artırmak hedefi doğrultusunda, yaklaşık olarak bütün toplumlarda örgütlü kurumsallar biçiminde 

bir yer edinmektedirler (www.sayistay.gov.tr, 20.07.2018). Yerel yönetimlerin bir başka tanımı ise, belli bir coğrafik alan 

üzerinde yaşam süren yerel bir topluluğun aynı ihtiyaçlarının karşılanması amacına hizmeten oluşturulan, karar 

organlarının yerel halk tarafından seçildiği, görevleri ve yetkilerinin yasalar ile belirlendiği, kendilerine özgü gelirleriyle, 
bütçeleri olan, özellik gösteren bir örgütsel yapıya sahip ve ayrıca personel istihdam eden kamusal tüzel kişilikleridir 

(Urhan, 2008:85). Yerel yönetimler, yerel toplulukların ortak ve yöreye özgü içerikteki ihtiyaçlarının karşılanması 

hedefiyle meydana getirilmiş yönetimsel kurum yapılardır. Devlete ait sınırlar içinde belirli hukuki düzende ve anayasal 

kuruluşlardır. Türkiye’de 1864 yılından sonra yönetsel yapı kapsamında ilk olarak yer almıştır (Bilgisay, 2010:281). Batı 

toplumlarında yerel yönetimler, merkezi hükümetin karşısında herhangi bir bölgede, yönetim boyutunda ve mali alanda 
özerkliğe sahip olup, güçlenerek büyüyen yapılar olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak 12. yüzyılda başlayan ve günümüzde 

devam etmekte olan bir tarih süreci içinde yerini almıştır. Batılı ülkelerde yerel yönetimler, genellikle bölgesel muhalif 
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anlayışı ile yakın ilintili ve bölgesel özerkliğin tam anlamıyla elde edildiği kurumlar biçiminde yapılaşmıştır (Çiçek, 

2014:4). 

Fidan (2003)’ın makalesinde “yerinden yönetim olarak ta bilinen yerel yönetim (Local self goverment), yörede yaşamını 

süren halkın kendi seçtikleri organlar tarafından yönetilmelerini anlatan bir sistemdir” ifadesi ile yerel yönetim tanımı 

yapılmıştır. Kavramsal olarak yerinden yönetim, Fransız İdare Hukuku öğretisi kaynaklıdır. Yerel yönetim kavramı buna 

göre; “Toplumsal olarak sunulması öngörülen yerel hizmetlerin; yalnızca ve tek elden devlet mekanizması tarafından değil; 

merkez teşkilatına bağlı olmayan ve merkez yönetimi hiyerarşisi kapsamında da bulunmayan, nispeten özerklik sahibi tüzel 

kişilikler tarafından yürütülmesidir” ifadesi ile açıklanmaktadır. Bütün devletlerin temel amaçlarının en başta geleni, kendi 
toplumlarını yakından ilgilendiren ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yönetimsel bir örgüt oluşturmaktır. 

Ancak, devlet kendi örgütsel yapısı ile ortak ya da yarı ortak nitelikteki yerele yönelik hizmetleri yerine getiremez. Bu 

nedenle yerel yönetimlere gerek hissedilir. Yerel yönetimlerin var olma sebepleri basit düzeyde şu maddelerle belirtilebilir;  

Kıt kaynakların optimal düzeyde kullanabilmesi amacıyla ulusal ya da yerel olarak bütün kamusal, yarı kamusal hizmetler 

merkezi bir elden yürütülemez. Yerelin, ‘kendi kendini yönetme ilkesi’ doğrultusunda, verilmesi öngörülen hizmetlerle 

ilgili belirleme ve halka sunumu kararlarının merkez tarafından verilmemesi gerekir. Devletlerin yönetiminde gücünü 

oluşturan üç organı yasama, yürütme ve yargıdır. Bunlardan yürütme organı, devletin iki kurumu vasıtasıyla 

fonksiyonlarını ortaya koyar. Söz konusu kurumlar; merkezi ve yerinden yönetim kurumlarıdır. Kamuyu ilgilendiren 

hizmetlerde, büyük bir oranda yer ve hizmetin içeriği bakımından, yerinden yönetim kurumlarının çalışmaları ile hizmet 

gerçekleştirilir (Güllüce, 2004:7) Devletler, merkezlerin dışında yapılması gereken işlerini yerel yönetimler vasıtasıyla 

yürütürler. Dolayısıyla yerel yönetimler, merkezi yönetimler tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip, siyasi olarak 

yetkileri bulunan, yarı özerk nitelikli kamu kurumları tanımı ile ifade edilebilir (Erten, 1999:32). Belde yerel halkı 

tarafından, verilen oylar nispetinde seçim kazanarak oluşturulan yönetim organları bulunan yönetimsel birim olarak ta 

basitçe tanımlanabilir. Türkiye’de yerel yönetim tanımı dahilinde; belediyeleri, il özel idarelerini ve köy yönetimlerini 

sıralamak mümkündür. KKTC’de ise yerel hizmetler, belediyelerin çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Belediyesi olmayan 

yerlerdeyse muhtarlıklar kanalıyla bu hizmetler yerine getirilir. Yerel yönetim kavramına göre, yapılan hizmetler ve halka 

yakınlık bakımından belediyeler en iyi bilinen durumundadır (Şafak ve Erdal, 2005:169). 

 

6. YEREL YÖNETİMLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  

Yeni yönetimsel anlayışla kamu yönetimi bakımından; işletme biliminde ana konulardan biri olarak yer alan verimliliğin 
kamuya yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi anlamında etkisi bulunmaktadır. Kamu yönetimi için yenilenmekte olan 

yönetimsel felsefe değişikliği çerçevesinde toplam kalite yönetimi uygulamaları, özel öneme sahip paradigma 

değişiklikleridir. Kamu yönetiminde sistemsel bir inceleme sonucu sorunlar tespit edildiğinde, hizmet kalitesiyle ilgili 

olanların ilk planda dikkatleri çektiği anlaşılmaktadır. Hizmet alan dış müşterileri oluşturan vatandaşlar, çok sayıda kamu 

kurumlarından kalitesi yüksek ve hızlı hizmetler alamadıklarını ifade etmektedirler. Yönetim etkinliğinin yerine 

getirilebilmesi ve kamusal hizmetlerde kalitenin arttırılması; bürokratik işlerlik kazanılması, kamu işgörenlerinin politik 

baskılardan uzak bulunmaları ve hükümetlerin beyanlarının gereklerini yerine getirmeleri vb. gibi unsurların dikkate 
alınmasını gerektirmektedir. Bu noktada gerçekleştirilen düzenlemelerdeki kalite, takip edilen politikaların etkin olması ve 

hizmet sunumu performansı önem kazanmaktadır. Geleneksel anlayışa göre kamu yönetiminde amaç, hizmetlerin 

üretiminde klasik kuralların bilinen usullerle doğru olarak uygulanmasıdır. Hizmet alan müşterilerin kalite ihtiyaçları ve 

talepleri klasik yaklaşımda geri plana itilirken, yeni anlayış ile amaç; söz konusu hizmetlerin sonuç elde edilmesini ve 
kurumsal performansın değerlendirilmesini sağlayan bir yaklaşım ile yer değiştirmesidir. Kamu alanının hizmet içeriği ağır 

basan bir yapıda olması sebebiyle; zamanın koşulları doğrultusunda TKY uygulamalarını kullanmaları gerekmektedir. 

Yüksek kaliteli bir ürün müşteri htiyaçlarına hitap eden bir ürün olduğu gibi, kalitesi yüksek kamusal hizmetin de 

vatandaşın beklentisine hitap eden hizmet olduğu belirtilmelidir (Gedikli, 2003:22-25 ).   

Verimlilik kavramı, özellikle yerel yönetimler bakımından büyük öneme sahip kavramlardan biridir. Verimlilik geniş 

anlamıyla, elde edilmiş bir çıktıyı en düşük maliyet unsurlarıyla, minimum zaman ve en az emek kullanarak üretebilmektir. 

Türkiye’de, kamuya dönük hizmetlerde yeterli düzeyde mali kaynak ayrılamaması olgusu yaşanmaktadır. Yerel yönetimler 

açısından durum daha da belirginleşmektedir. Kıt kaynaklarla çalışmalarını gerçekleştiren yerel yönetimlerden sunmaları 

beklenen hizmetlerin gitgide daha da arttığı görülmektedir. Bununla birlikte çalıştırılacak personelin alımına ilişkin olarak, 

merkezi yönetim tarafından çeşitli kısıtlamaların getirilmesi son dönemde daha da belirgin bir hal almıştır. Bu bağlamda 

yerel yönetimler tarafından atılacak en akıllıca adım, mevcut kaynaklarını en üst seviyede verimlilik sağlanabilecek 

biçimde kullanmaktır. 

Toplam kalite yönetimi, söz konusu bilgiler doğrultusunda bürokraside ve kamu yönetiminde uygulandığı taktirde 

getireceği faydalar aşağıda yer aldığı gibi sıralanabilir (Şimşek, 2000:80).  

 Sunulan hizmet kalitesini iyileştirir.  

 Vatandaşta verilen hizmet doyumu artırır.  

 Kaynak (özellikle insan) israfını azaltır.  

 Hizmet geliştirme sürecini kısaltır.  



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1068 
 

 Verimliliği artırır.  

 Vatandaşa hizmet için esnekliği artırır.  

 Süreç içindeki işlem sayısını azaltır.  

 Hizmetin sunum süresini kısaltır.  

 Vatandaş ile devlet arasındaki bağı kuvvetlendirir  

Toplam kalite yönetimi modelinin, kamu yönetimi için uygulanması durumunda; bürokrasi organizasyonu çerçevesinde yer 

alan bütün çalışmalar, oluşturulacak süreç ekipleriyle gerçekleştirilir, çalışmalar daha fazla boyut kazanır, yetki devrine 

önem verilir, temel ücretlendirmenin ötesinde performansta artı çabalara ikramiye ödenir, yetenekli çalışanlara terfi 

sağlanır, örgütsel kültür yapısında değişim yaşanır, yönetim kadrosu bir anlamda çalıştırıcılar olarak görevlerini 

gerçekleştirirler (Özeroğlu, 2015:562). 

Yerel yönetimlerin ise örgütlenmelerinde; 

 Mevcut toplumsal kaynağı harekete geçiren ve kullanabilen,  

 Her yönü ile hizmetlerden sorumlu olan,  

 Toplumsal faydayı ön plana çıkaran, 

 Çağı ve çevresel duyarlılığı önemseyip, çevreyle bütünleşebilmiş bir örgütsel anlayışa yönelmesi beklenmektedir.  

Bu bağlamda gerçekçi bir iş analizinin ve yanı sıra personele yönelik iş tanımlamalarının yapılması büyük öneme sahip 

olarak kesinlik içermektedir. Merkezi ya da yerel planda örgütlenme belirlemelerinin; elverdiğince yatay boyutlu, hızla 

karar alınıp uygulamaya geçilebilecek biçimde ve esneklik sağlayabilecek yeteneklerde oluşturulması gerekmektedir. Bu 

sebeplerle günümüzün önem taşıyan yönetimsel yaklaşımı olarak görülen, sorunların işgörenlerden çok, süreçlerdeki 

anlaşılamayan çeşitli eksikliklerin yansıması olduğu görüşünü savunan toplam kalite yönetimi, kamu malları ve 

hizmetlerinin üretimine yönelik olarak en uygun yönetimsel tarzı ve imkânı oluşturmaktadır (Saran, 2004:291). 

Toplam kalite yönetimi uygulamaları her şeyden önce; 

 Ticari mal ve hizmetlerden yararlananların memnuniyet düzeylerini,  

 Paydaşların gönüllülükle ve beyinsel güçleri ile katılımını,  

 Devamlı olarak iyileşmeyi,  

 Çağ ve çevre değişikliklerini dikkate alarak, öğrenen birey ve organizasyon olabilmeyi,  

 Süreçlerde sorgulama yapılarak sıfır hata prensibiyle üretimin gerçekleştirilmesini,  

 Personelin performans seviyelerini geliştirmeyi,  

 Geleneksel lider anlayışı yerine, çalıştıran tipte lider yaklaşımını önemsemektedir.  

 

SONUÇ  

Kalite kavramı günümüzde bütün alanlarda ve konularda etkili olmaktadır. Kurumlar ve kuruluşlar ekonomi ve siyaset 

dünyasının küreselleşmesini göz önünde bulundurarak, rekabete yönelik stratejiler geliştirmek ve verimliliklerinin artışını 

sağlamak durumundadırlar. Toplam kalite yönetimi, yönetimsel bir felsefe olarak, kurum ve kuruluşların örgüt yapılarının 

rekabet koşullarında sürdürülebilirliklerini sağlayan sistemdir. Toplam kalite yönetiminin amacı, ürün ve hizmetlerde 

müşteri beklentilerini karşılayacak düzeyde üretim ve sunum gerçekleştirirken, devamlı olarak iyileştirmeye yönelik 

çalışmalarla da verimlilik ve etkinlik düzeylerinin artışını sağlamaktır. Tanımlanmış süreçler dahilinde etkinliğe ve 

verimliliğe yönelik çalışmalar yürütülürken, sürekli gelişim sağlamak adına, kontrollere önem verilerek hatalı ve eksik 
yanların iyileştirilmesi de sağlanmaktadır. Kalitenin yönetimi bu anlamda bir kültürdür ve başarı düzeyinin artışı için, 
aşağıdan yukarıya doğru kesin bir kararlılık gösterilerek uygulanması gerekmektedir. Bütün işgörenlerden aktif olarak 

katılımda bulunmaları beklenerek devam ettirilen kalite çalışmaları için, müşterilerden gelen rasyonel beklentiler de önem 

kazanmaktadır. Küreselleşen dünya olgusu çerçevesinde kamu sektörü ve özel sektör ayırımına gidilmeden uygulanan 

toplam kalite yönetimi, organizasyon, yönetim anlayışı, iş yöntemleri ve süreçlerinin odağında insanın olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Verimlilik elde etmek ve etkililik sağlamak ta toplam kalite yönetiminin önemli amaçlarındandır. Bu 

amaçların gerçekleştirilmesi sonucu, kaynakların daha iyi kullanımı sağlanmaktadır. 
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ÖZET 

Küreselleşme olgusunun bir getirisi olan kalite ve kalite yönetimi uygulamaları tüm sektörlerde olduğu gibi 

kamu sektöründe de önemi de her geçen gün artmaktadır. Çünkü müşteri memnuniyetini sağlamanın ve 

maliyet öğelerini azaltmanın bir yolu da Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarıdır. Özellikle Karaman 

Belediyesi’nde yapılan bu uygulama bölgesel olarak bir açığı gidermekle birlikte; Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulamalarının iş süreçlerine olan etkisini belirleme noktasında literatürde çok fazla olmayan az sayıdaki 

çalışmalardan biridir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; Karaman Belediyesi’nde Toplam Kalite Yönetimi 

uygulamalarının önem düzeylerinin belirlenmesi ve belirlenen önem düzeylerinin iş süreçlerine olan etkisinin 

saptanmasıdır. Literatürden, Sanayi ve Ticaret Odası yetkililerinden, kamu ve özel sektördeki temsilcilerden 

ve uzman görüşlerinden faydalanılarak anket formu oluşturulmuş ve Karaman Belediyesi’nde 55 çalışan ile 

kurum ortamında yüz yüze görüşülerek anketlere cevaplar alınmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS istatistiksel 

programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının en 

önemlisinin “ Kaliteyi artırmak için çalışanların yetkilendirilmesi” ve “Kurumumuz diğer kurumların bilgi ve 

deneyiminden yararlanmak için onlarla kendini kıyaslaması” olmuştur. Diğer taraftan Toplam Kalite 

Yönetimi Uygulamalarının en az önemlileri ise, “Her çalışanın eğitim programlarına girmek için bir şansının 

olması” ve “Kurumumuzda hizmetlerinin planlanması için nicel tekniklerin kullanılmaması” olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının 

Karaman Belediye’sindeki iş süreçlerini az da olsa etkilediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak kurumdaki iş 

süreçlerindeki performansı artırmanın bir yolunun da Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları olduğu 

belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar başta kamu ve özel sektör yöneticilerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, 

akademisyenlere ve çalışmanın Karaman ili’nde yapıldığı göz önüne alındığında bölgede faaliyet gösteren 

Belediye’lere yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, İş Süreci. 

ABSTRACT 

A return of the globalization phenomenon that quality and quality management practices in all sectors as well 
as the importance of the public sector is increasing with each passing day. Because quality management 
practices are also a way to improve customer satisfaction and reduce cost items. Especially in Karaman 
Municipality, this practice is done locally; It is one of the few studies in the literature to determine the impact 
of Total Quality Management Applications on business processes. The aim of this study in this direction is; 
Determination of the importance levels of Total Quality Management practices in Karaman Municipality and 
determination of the effect of determined importance levels on business processes. Questionnaires were 
prepared by using the authorities of the Chamber of Industry and Commerce, public and private sector 
representatives and expert opinions, and 55 employees were interviewed face to face in Karaman 
Municipality. Quality and quality management practices, which are a result of the globalization phenomenon, 
are increasing in importance in the public sector as well as in all sectors. Because total quality management 
practices are also a way to achieve customer satisfaction and reduce cost elements. Especially in Karaman 
Municipality, this practice is done locally; It is one of the few studies in the literature to determine the impact 
of Total Quality Management Applications on business processes. The aim of this study in this direction is; 
Determination of the importance levels of Total Quality Management practices in Karaman Municipality and 
determination of the effect of determined importance levels on business processes. Questionnaires were 
prepared by using the authorities of the Chamber of Industry and Commerce, public and private sector 
representatives and expert opinions, and 55 employees were interviewed face to face in Karaman 
Municipality. The results were evaluated using SPSS statistical program. In this respect, the most important 
of the Total Quality Management Practices has been "Empowering employees to improve quality" and 
"Comparing ourselves to our institution to benefit from the knowledge and experience of other institutions". 
On the other hand, it is determined that the minimum importance of Total Quality Management Applications 
is "Every employee has a chance to enter education programs" and "No quantitative techniques are used for 
the planning of services in our institution". In addition, it was determined that Total Quality Management 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1071 
 

practices slightly affected the business processes in Karaman Municipality as a result of the multiple 
regression analysis. As a result, it has been determined that one way to improve the performance in the 
business processes of the organization is the Total Quality Management Practices. The results will be a guide 
to the municipalities operating in the region, especially considering the public and private sector managers, 
Chambers of Commerce and Industry, academicians and working in the province of Karaman. 

Key Words: Quality, Management, Total Quality Management, Business Processes. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde sürekli ilerleyen teknoloji, yoğun rekabet ve müşteri beklentileri kalite kavramını endüstri ve sosyal hayat 

içinde en çok kullanılan kavramlardan biri haline getirmiştir. Kalite denildiği zaman ilk akla gelen genellikle “mal ve 

hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır.  

Kalite, bir şeyin belirlenmiş veya ima edilmiş gereksinimlerden derlenen özelliklere ve niteliklere ne ölçüde sahip 

olduğudur. İşletmelerin karlı bir faaliyet gösterebilmeleri, kalite kavramını algılamaları ve uygulamaları ile yakından 

ilgilidir. Günümüzde talep edilen ürünlerin tasarımından başlayarak sunumu ve sunum sonrası her aşamada kaliteyi rehber 

edinen işletmeler rekabette başarıyı yakalamaktadırlar. Kalite, kısaca tüketicileri beklentilerinin de ötesinde tatmin eden 
mal ve hizmetlerin minimum maliyetle üretimi ve sunumu şeklinde tanımlanabilir. İşletmelerde kaliteli hizmet verebilmek 

veya ürün üretebilmek için gerekli en önemli unsur, kaliteyi ilgilendiren bütün süreçlerin kontrol altına alınmasıdır (Akın 

vd., 2002:59). 

Kalite Guruları‘nın kalite tanımları: 

 Kalite, bir ürünün istenenlere uygunluk derecesidir (P.B.Crosby). 

 Kalite, kullanıma uygunluktur (J.M. Juran). 

 Kalite, belirli müşteri koşullarına en iyi uyandır (A.Feigenbaum). 

 Kalite, sürekli iyileştirmenin asla sona ermeyen döngüsüdür (W.E. Deming). 

 Kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimum kayıptır (G.Taguchi). 

 Kalite, en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden, kaliteli ürünü geliştirmek, tasarımını yapmak, 

üretmek, kontrol etmek ve satış sonrası hizmetlerini vermektir (K.Ishikawa).  

Çeşitli organizasyonların yaptıkları kalite tanımları ise aşağıdaki şekildedir: 

 Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir 

(JIS, Japon Sanayi Standartları Komitesi). 

 Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin 
tümüdür (ASQC, Amerikan Kalite Kontrol Derneği). 

 Kalite belirli bir malın ya da hizmetin, tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. (EOQC, Avrupa Kalite Kontrol 
Organizasyonu). 

 Kalite, verilen istekleri karşılayan ürün veya hizmetlerin bütün karakteristikleridir. (DGQ, Alman Kalite Derneği).  

Genel kalite tanımı ise "bir ürün veya hizmet kalitesi müşteri istek ve beklentilerini karşılayan özelliklerin 
toplamıdır" şeklindedir (sakarya.edu.tr). 

 

2. KALİTE KAVRAMININ DOĞUŞU 

Kalite ile ilgili çalışmalar milattan önceki yıllarda Hammurabi Kanunları’na kadar uzanır. “Bir inşaat ustasının inşa ettiği 

bir ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa o usta 

öldürülecektir”. Bu 229. maddeye göre, öngörülen ceza ilkel de olsa kalite olgusunu açık bir şekilde anlatmaktadır. 
Kalitenin bir kavram olarak ortaya çıkması ise 19. yüzyıla rastlamaktadır. Üreticiler bu dönemden sonra kalite bilinciyle 

ürünlerine kendi markalarını vurmaktan mutluluk duymaya başlamışlardır. 

Yıllara göre kalitenin gelişimine bakıldığı zaman Japonya’nın bu konuda 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ülkelerini geride 

bırakan bir gelişme kaydettiği görülmektedir. Amerika’da İstatistiksel Kalite Kontrol önce Deming sonra da Juran 

tarafından tanıtılmıştır. Bu dönemde Japonya gibi bazı Uzakdoğu ülkeleri G.Kore, Tayvan, Singapur büyük gelişmeler 

göstermişlerdir. 1970’li yıllarda Deming ve  Juran, örgütlere para, zaman ve kalite olmak üzere üç boyutlu düşünce olanağı 

sağlamışlardır (Ersen, 1997:31). 
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3. KALİTE GÜVENCESİ VE TOPLAM KALİTE AŞAMASI 

Kalite güvencesi, kalite için konulan standartlara uyum ve bir ürün ya da hizmetin kalite yönünden tüm beklentileri 

karşılamasını sağlayan planlı ve sistemli çabalardır (Halis, 2000:227). Daha sonraki yıllarda bitmiş ürünün muayeneye tabi 

tutulması yerine, kontrolüne gerek kalmayacak biçimde üretim sisteminin güvence altına alınması düşüncesi gelişerek, 

Kalite Güvence Sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu sistem üst yönetim ve tüm çalışanların katılımının gerçekleştirilmesi ile 

%100 müşteri tatminini hedefleyen TKY’nin gelişmesine yol açmıştır (Şimşek, 2000:37). 

Toplam Kalite Yönetimi’nin kökeni II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonların tekrar kalkınmasındaki ilk dönemlere kadar 

uzanır. W. Edward Deming ve Joseph M. Juran’ın ABD’nin sınırları dışında süreç kontrolü, kalite yönetimi ve istatistiksel 

kalite kontrol gerçeğini yaymaya başlaması istekleri 1940’lı yılların ilk dönemlerine rastlamaktadır. Bu kavramlar ABD’de 

geliştirilmiştir. Ancak onları uygulayan ve benimseyen ilk insanlar Japonlar olmuştur. 

Bu arada, General Electric firmasında kalite yöneticisi olarak görev yapan Armand V. Feigenbaum, kalite kontroldeki 

deneyimlerini ve görüşlerini açıkladığı ve “Industrial Quality Control” mecmuasında yayınlanan bir makalesinde ilk kez, 

“Toplam Kalite Kontrol” kavramını kullandı (1957) ve kalitenin, sadece kalite bölümünün sorumluluğu olmadığını ifade 

ederek çalışan herkesin kalite olayına karışması gerektiği fikrini ortaya attı. Böylece Toplam Kalite Kontrol devri başlamış 

oldu. 1962 yılında Dr. Kaoru Ishikawa, Feigenbaum’un TKK anlayışından bazı noktalarda farklılık gösteren ve Toyota 

fabrikalarında uygulanan bu yönetim şekline “Firma Çapında Kalite Kontrol” adını verdi (Yeşilbayır, 2007:9). 

 

4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

İlk TKY uygulamaları İkinci Dünya Savaşı’ndan yıkımla çıkan Japonya’da hayata geçirilmiş ve kalitesiz mallarıyla 

ünlenen Japonya, istatistiksel metotlar, çalışanların eğitimi ve müşterinin üretim hattının bir parçası olarak görülmesi 

temelinde üretimde kaliteyi artırmış ve ucuz ama kaliteli mal üretilebileceğinin örneğini göstermiştir. Japon mucizesi 

olarak adlandırılan bu gelişme daha sonra Amerika başta olmak üzere diğer ülkelere yayılmıştır (Şimşek, 1998:85-87). 

TKY, ürün kalitesini artırmak, maliyetleri düşürmek ve böylece küresel rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla yapılan bir 

dizi süreç değişikliğini içermekte ve bu değişikliklere paralel olarak TKY’nin başarılı bir şekilde uygulanması açısından 

önemli olan ve yöneticilerin ve işçilerin davranışları ve bilinçleri üzerinde önemli bir etkisi olan “bütünleşik bir toplumsal 
ve psikolojik mühendislik programı” ortaya koymaktadır (Boje ve Winsor, 1993). 

TKY’nin amaçları genel olarak işletme içinde çalışanların ve yöneticilerin işbirliğini sağlamak, sürekli iyileştirme, en üst 

kalite düzeyine ulaşmaya çalışmak, sıfır hatayı esas almak, böylece israfı önlemek, ürün işlem zamanını kısaltmak ve hızlı 

teslimat yapmak, ürün geliştirme sürelerini kısaltmak, maliyetleri düşürerek kaliteli malı ucuza satmak ve yüksek rekabet 

gücüne ulaşmak, müşterileri tam olarak tatmin etmek, şirketin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak, süreç içi işlem 

sayısını azaltmak olarak belirtilmektedir (Şimşek, 1998:108). 

Toplam kalite yönetiminin temel olarak beş öğeden oluştuğu ilk olarak Deming, Juran ve Feigenbaum tarafından ortaya 

atılmıştır. Bu öğeleri şöyle sıralayabiliriz; 

 Liderlik,  

 Müşteri odaklılık,  

 Çalışanların eğitimi,  

 Takım çalışması  

 Sürekli geliştirme ve iyileştirme. 

Liderlik öğesi, işletmenin üst yönetiminin TKY çalışmalarının başarısı için çalışanlara örnek olmasının, onları motive 
etmesinin önemini vurgular. Müşteri odaklılık, çalışanlara “Bizim paramızı patron değil müşteri öder” anlayışının 

kazandırılması, müşteri beklentilerini karşılamak için sıfır hatayla üretim yapmaya yönlendirilmesidir. Bu anlayışa göre 

temel amaç müşteriyi tatmin etmektir. Müşteri, firma içerisinde çalışan “iç müşterileri” ve firmadan mal ve hizmet alan 

“dış müşterileri” ifade eder. Üretimin her aşamasındaki işçi, bir sonraki aşamadaki işçiyi veya grubu müşteri olarak görür 

ve bu sayede hatasız üretimi gerçekleştirmek için daha fazla motivasyona sahip olur. Kalite yönetiminde en önemli unsurun 

insan olduğundan yola çıkılarak, şirketin hedef ve politikalarının çalışanlar tarafından benimsenmesi ve çalışanların kalite 

geliştirme sürecine katılması için çalışanların eğitilmesi gerekir. Takım çalışmasının amacı üretim sürecindeki her bireyin 

işi hem düşünmesi hem de uygulamasıdır. Tüm çalışanlar takım halinde üretimin ve kalitenin nasıl daha iyi hale 

getirilebileceğiyle ilgili düşünmeli ve uygulama çalışmalarına katılmalıdır. TKY’nin temellerinden biri olan ve sürekli 

iyileştirme anlamına gelen Kaizen sonuçlara değil süreçlere odaklanır. Şirketlerin ayakta kalabilmesi için sürekli geliştirme 
ve iyileştirme faaliyetlerinin uygulanması gerekir. Takımlar halinde çalışan işçiler üst yönetimin liderliğinde üretimin ve 

kalitenin sürekli geliştirilmesi yönünde çalışmalıdırlar (Şimşek, 1998:134-138). 
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TKY sisteminin tam olarak uygulanabilmesi ve verimliliğin ve karlılığın artmasına hizmet etmesi için en önemli unsur 

çalışanların bu sisteme gönüllü olarak dahil edilmesidir. TKY ile dışarıdan uygulanan açık baskı ve denetimin yerine, 

işçilerin sisteme gönüllü katılımını ve oto-denetimini sağlamayı amaçlayan eğitim çalışmaları, takım çalışması, kalite 

çemberleri, öneri sistemleri gibi pek çok uygulama gündeme gelmiştir. 

 

5. BAŞARILI BİR TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİNİN ESASLARI 

Toplam Kalite Yönetimi sürecinde işletmeleri başarıya götüren temel ilkelere ilişkin bilgiler kısaca aşağıdaki gibidir.  

5.1. Strateji, Vizyon, Misyon ve Değerler  

Öncelikle vizyon, var olan gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek, işletme için arzu edilen bir gelecek imajı 

yaratmaktır (Koçel, 2001, s. 94). Başkalarına aktarılamayacak kadar önemli bir liderlik görevi olan vizyon yaratma, 

işletmenin en üst kademesinden başlamalıdır. İşletmenin tüm çalışanları vizyonun belirginleşmesi sürecine katılmalıdır. 

Belirgin bir vizyon, iş görenlere çalıştıkları kurumun ileride dünya çapında büyük bir kuruluş haline gelebileceği 

konusunda ilham ve yeterli enerjiyi verebilir. Üst kademe yönetiminin misyona örnek oluşturması için yüreklendirilmesi ve 

çalışanların da ilke merkezli liderlerde özdeşleşmelerine fırsat verilmesi gerekmektedir  

5.2. Mükemmellik  

Her konuda mükemmelliği aramak yüksek bir performans gerektirir. Kurumsal mükemmellik, ulaşılması en zor olan 

mükemmellik şekillerinden biri olup insanların işine gönül vermesini ve işbirliği yapmasını gerektirir. Ortak bir vizyon tüm 

bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olur. Ekip mükemmelliği, kurumsal mükemmelliğin ön koşuludur. Ekip 

mükemmelliğini gerçekleştirmek için ekip vizyonu geliştirilmeli ve bu vizyon işletmenin vizyonunu desteklemelidir. 

Bireysel mükemmellik açısından ekibin ve işletmenin amaçlarını destekleyen bireysel mükemmellik göstergeleri 

ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir 

 5.3. Ekip Çalışması/Kalite Kontrol Çemberleri  

Kalite organizasyonu; kalite konseyi ile kalite ekiplerinin yer aldığı katılımlı ve bu ekiplerden oluşan bir ağ görünüşüne 

sahip, iş ile ilgili tüm faaliyetlerin ekipler tarafından yürütüldüğü bir yapıdır. Kendi kendini yöneten ekipler, kalite 

iyileştirme ekipleri, kalite kontrol çemberleri (QCC), sorun çözme grupları v.b. bir kalite organizasyonundaki ekiplerdir  

5.4. Kıyaslama (Benchmarking)  

Kıyaslama çalışmalarının önemi işletmelerin performans göstergelerinin değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar 

arasında personel devir hızı, eğitim, karşılanamayan ve cevaplanamayan müşteri başvuru yüzdeleri, müşteri başına hizmet 
talepleri ve benzeri gelmektedir (Çetin vd., 2001:109-123). İşletmeler kıyaslama yoluyla kendilerinden daha üstün 

performans gösteren işletmeleri inceleyerek performanslarında gereken düzenlemeleri yaparlar. Kıyaslama, faaliyet alanları 

birbirinden farklı firmalar arasında da yapılabilir (Cook vd., 1997:131). Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde bir işletmede 
Toplam Kalite Yönetimi’nin başarı ile uygulanabilmesi için örgüt kültüründe köklü bir değişimin olması gerektiği 

anlaşılmaktadır (Taner ve Kaya, 2005:357). Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, uygulama ve araştırmanın bulguları 

sunulmuştur. Ardından genel bir tartışma bölümü ile araştırmanın sınırlılıkları ve ileride yapılacak çalışmalara önerileri de 
içeren sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. 

 

6. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Çalışmada ele alınan konular iki kısımda değerlendirilmiştir. İlk kısımda teorik bilgilere ulaşmak için araştırmalar, raporlar, 
resmi kayıt ve belgelerden yararlanılmıştır. İkinci kısımda ise ilk kısımda teorik olarak ele alınan bilgilerin uygulamadaki 
karşılığını ortaya koymak için analiz amaçlı anket çalışmasından yararlanılmıştır. Bu çerçevede Toplam Kalite Yönetimi 

(TKY) uygulamalarının önem düzeylerinin belirlemesi ve TKY uygulamalarının iş süreçlerine olan etkisinin tespit edilmesi 
amacı ile Karaman Belediye’sinde çalışan toplam 55 kişi ile yüz yüze görüşülmüş ve sunulan anketlere cevaplar alınmıştır. 

Sorulan sorular aşağıda verilen ana başlıklar halinde sıralanmıştır. Bunlar; 

1. Genel Bilgiler, 

2. TKY uygulamaları ve iş süreçleri ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

Anket sonuçları SPSS ortamına aktarılarak istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Ayrıca frekans ve yüzde dağılımlar ile 

belirlenen değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır. Karaman Belediye’sinde TKY uygulamalarının iş süreçleri 

üzerine olan etkisi ve önem düzeylerine ilişkin olarak yapılan güvenirlik analiz sonucu aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1. Güvenilirlik Analiz Sonucu 

Ölçekler Cronbach’s Alpha (α) 

TKY Uygulamaları 0,777 

İş Süreci 0,799 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa (α) katsayıları değerlendirildiğinde Karaman Belediye’sinde TKY Uygulamaları ve İş 

Sürecine yönelik ölçeğin güvenilirlik analizi sonuçları sırası ile 0,777 ve 0,799 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 

ölçeklerin iyi düzeyde (α > 0,70) güvenilir olduğu söylenebilir. Bu nedenle ölçekten herhangi bir değişken çıkarılmayarak, 

diğer analizlere devam edilmiştir. Araştırmaya katılan gıda işletmelerine ilişkin demografik bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler F % 

Yaş  

16-25 12 21,8 

26-35 25 45,4 

36-45 15 27,3 

46-55 3 5,5 

Cinsiyet  

Erkek 44 80 

Kadın 11 20 

Eğitim Durumu  

Orta Öğretim 7 12,7 

Önlisans 13 23,6 

Lisans 31 56,4 

Lisans Üstü 4 7,3 

Hizmet Süresi  

1-5 4 7,3 

6-10 11 20 

11-15 27 49,1 

16-20 13 23,6 

Toplam 55 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katıla3nlara ilişkin demografik bulgulara göre; katılımcıların, % 21’8 i 16-25 yaş, % 45,4’ü 26-35 yaş, % 

27,3’ü 36-45 yaş ve  % 5,5’inin 46-55 yaş grubunu oluşturduğu belirlenmiştir. Öte yandan katılımcıların %80’inin erkek ve 

% 20’sinin ise bayan olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışanların, % 12,7’sinin ortaöğretim, % 23,6’sının ön 
lisans, % 56,4’ünün lisans ve %7,3’ünün lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca çalışanların % 

7,3’ünün 1-5 yıl, % 20’sinin 6-10 yıl, % 49,1’inin 11-15 yıl ve % 23,6’sının 16-20 yıl aralığında hizmet düzeyine sahip 

olduğu saptanmıştır. Aşağıda verilen Tablo 3. de ise Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları verilmiştir. 
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Tablo 3. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ortalama Standart 
Sapma 

Kaliteyi artırmak için çalışanlar yetkilendirilmektedir. 4,18 2,9852 

Kurumumuz diğer kurumların bilgi ve deneyiminden yararlanmak için onlarla kendinin 

kıyaslaması yapılır. 
4,02 1,9999 

Her çalışanın eğitim programlarına girmek için bir şansı vardır. 2,42 1,0212 

Kurumumuzda hizmetlerinin planlanması için nicel teknikler kullanılmamaktadır. 2,45 0,7852 

Kurumumuzda yöneticiler kalite yönetimi anlayışını geliştirmek için sorumluluk alır ve kalite 

yönetimini desteklemektedir. 
3,11 0,9874 

Kurumumuzda toplam kalite yönetim etkinliğinin sürekli iyileştirmesi sağlanmaktadır. 3,25 1,2547 

Kurumumuzda toplam kalite yönetimi sistemi bilgilerin ve belgelerin düzenli ve eksiksiz olarak 

tutulmasına ve depolanmasına fayda sağlar. 
3,45 1,6597 

Toplam kalite yönetim ile ölçülebilir süreçler tanımlanmakta ve sorumlular belirlenmektedir. 3,85 1,0145 

Kurumumuzda toplam kalite yönetim uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır. 3,01 1,5689 

TKY uygulamaları ile çalışanların işlerine devamları ile prim-promosyon-terfi vb. işlere olumlu 

katkısı olmuştur. 
2,65 0,7854 

TKY uygulamaları ile çalışma ortamı tatmin edici ve verimli bir hale gelmiştir. 3,07 1,0546 

Yöneticiler görevin gerektirdiği sınırlar içinde çalışanların karar sürecine katılımını 

desteklemektedir. 
3,33 1,0258 

Kurum içerisinde sorunlar takım halinde bir araya gelerek çözülmektedir. 3,58 1,0578 

Çalışanların kendi işleri ile ilgili düşünce ve öneriler her zaman dikkate alınır. 2,89 1,2365 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Karaman Belediye’sinde TKY uygulamaları ölçeğine göre,  “Kaliteyi artırmak için çalışanlar yetkilendirilmektedir” 

ifadesinin önem düzeyi (4,18) ile en yüksek çıkmıştır. “Kurumumuz diğer kurumların bilgi ve deneyiminden yararlanmak 

için onlarla kendinin kıyaslaması yapılır” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (4,02), “Toplam kalite yönetim ile ölçülebilir 

süreçler tanımlanmakta ve sorumlular belirlenmektedir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,85) “Kurum içerisinde sorunlar 

takım halinde bir araya gelerek çözülmektedir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,58), “Kurumumuzda toplam kalite 
yönetimi sistemi bilgilerin ve belgelerin düzenli ve eksiksiz olarak tutulmasına ve depolanmasına fayda sağlar” ifadesinin 

ağırlıklı ortalaması (3,45), “Yöneticiler görevin gerektirdiği sınırlar içinde çalışanların karar sürecine katılımını 

desteklemektedir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,33), “Kurumumuzda toplam kalite yönetim etkinliğinin sürekli 

iyileştirmesi sağlanmaktadır” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,25), “Kurumumuzda yöneticiler kalite yönetimi anlayışını 

geliştirmek için sorumluluk alır ve kalite yönetimini desteklemektedir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,11), “TKY 
uygulamaları ile çalışma ortamı tatmin edici ve verimli bir hale gelmiştir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,07), 

“Kurumumuzda toplam kalite yönetim uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,01) ile 
nispeten yüksek çıkan toplam kalite yönetimi uygulamaları olmuştur.  

“Her çalışanın eğitim programlarına girmek için bir şansı vardır” ifadesinin önem düzeyi ise (2,42) ile en düşük çıkan 

toplam kalite yönetimi uygulaması olmuştur. “Kurumumuzda hizmetlerinin planlanması için nicel teknikler 

kullanılmamaktadır” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (2,45),  “TKY uygulamaları ile çalışanların işlerine devamları ile prim-
promosyon-terfi vb. işlere olumlu katkısı olmuştur” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (2,65), “Çalışanların kendi işleri ile ilgili 

düşünce ve öneriler her zaman dikkate alınır” ile diğer düşük önem düzeyine sahip toplam kalite yönetimi uygulamaları 

olmuştur.  
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Tablo 4. de ise toplam kalite yönetimi uygulamalarının iş süreci üzerindeki etkisini içeren KMO and Bartlett’s test tablosu 

verilmiştir. 

Tablo 4. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İş Sürecine Etkisini İçeren KMO and Bartlett’s Tablosu 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of  Approx. Chi- 

Sphericity Square 

df 

Sig. 

,745 

3,99887 

 

335 

,000 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Yapılan analiz sonucuna göre tabloda gösterildiği gibi KMO 0,745 olarak bulunmuştur. KMO’nun 0,50’den büyük olması 

örneklem büyüklüğünün uygun veya yeterli olmasını göstermektedir. Tablo 5. de iş sürecine ilişkin regresyon analizi içeren 

tablo verilmiştir.  

Tablo 5. Regresyon Analiz Tablosu 

Bağımsız 

Değişken 
Bağımlı Değişken Sabit B T P 

Toplam Kalite 
Yönetimi 

İş Süreci 3,751 0,358 1,564 0,003 

F=9,8523       p=0,000         R2 0,312 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Regresyon analizi tablosuna göre bağımsız değişken olan toplam kalite yönetimi uygulamaları ve bağımlı değişken olan iş 
sürecine ilişkin değişkene ait varyansı % 31 oranında açıkladığı, başka bir ifadeyle toplam kalite yönetimi uygulamalarının 

% 31 oranında iş sürecini etkilediği saptanmıştır. 

 

SONUÇ 

Günümüz koşullarında toplam kalite yönetimi uygulamaları halen önemini korumakta ve güncelliğini hem kamu hem de 

özel sektörde devam ettirmektedir. Çünkü mal ve hizmet sunumuna kaliteyi hedefleyen, çalışanların ve hizmet alanları 

tatmin etmek isteyen, ekip çalışması ile tüm çalışanların katılımını sağlayan, süreç iyileştirmeyi hedef alan ve süreçlerin 

nicel yöntemler ile ölçülmesi üzerinde duran uygulamaları ele alan TKY tüm birimler için vazgeçilemez bir öneme sahiptir. 

Öte yandan sayılan bu hususlara ilaveten maliyet azaltımı, iş gücü etkinliği, performans, verimlilik, rekabet gücü vb. 

unsurların etkili bir şekilde sağlanmasının bir yolu da yine TKY uygulamalarından geçmektedir. Bu doğrultuda bu 
çalışmanın amacı ise; Karaman Belediye’sinde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının önem düzeyinin belirlenmesi ve 

Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının iş süreçleri üzerine olan etkisinin tespit edilmesidir.   

İlk olarak TKY uygulamalarının önem düzeyleri belirlenmiştir. Bu çerçevede TKY bileşenlerinin en önemlileri Karaman 
Belediyesinde; “Kaliteyi artırmak için çalışanlar yetkilendirilmektedir” ifadesi ile “Kurumumuz diğer kurumların bilgi ve 

deneyiminden yararlanmak için onlarla kendinin kıyaslaması yapılır” ifadesi olmuştur. Öte yandan TKY bileşenlerinden en 
az önem düzeyine sahip ifadeler ise “Her çalışanın eğitim programlarına girmek için bir şansı vardır” ifadesi, 

“Kurumumuzda hizmetlerinin planlanması için nicel teknikler kullanılmamaktadır” ifadesi ile  “TKY uygulamaları ile 

çalışanların işlerine devamları ile prim-promosyon-terfi vb. işlere olumlu katkısı olmuştur” ifadesi olmuştur. Ayrıca 

Karaman Belediye’sinde TKY uygulamalarının iş süreçleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Ulaşılan bu sonuç aynı zamanda Karaman Belediye’sinde iş süreçlerini iyileştirmenin bir yolunun da TKY uygulamaları 

olduğunu ortaya koyan önemli bir faktördür. 

Yapılan bu çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar, yerel yöneticilere, özel sektör temsilcilerine, işletmelere, sanayi ve ticaret 
odalarına ve konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenlere katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırmanın Karaman ilinde 

planlandığı göz önüne alındığında il de faaliyet gösteren yerel yönetim kuruluşlarına yol gösterici olacaktır. 
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ÖZET 

İdari faaliyetler, çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere uygun şekilde değişime uğramaktadır. Söz 

konusu değişim idari faaliyetler içerisinde en çok kamu hizmetlerinde kendisini göstermektedir. Kamu 

hizmetlerindeki değişim ve dönüşüm, idare hukukunun dinamik yapısıyla açıklanabileceği gibi, kamu 

hizmetlerinin değişkenliği ilkesiyle de izah edilebilir.  

Yerel kamu hizmetleri bakımından, değişkenlik ilkesi daha somut şekilde uygulanmaktadır. Zira “mahalli 

müşterek ihtiyaç” kavramından hareket eden yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananlara 

daha hızlı ve daha kolay ulaştırılabilmesinin yeni yöntemlerini araştırmak zorundadır. Bu açıdan belediyeler, 

yerel kamu hizmetlerinin çağın gereklerine uygun hale getirilmesinde lokomotif görevi görürler. Belediyeler 
söz konusu görevlerini ifa ederken yeni kavramların oluşmasını sağlamaktadır. Bu konudaki en yeni kavram, 

“akıllı şehirlerdir”. “Akıllı şehirler”, dünya genelinde pek çok ülkede belediyelerin stratejik planları arasında 

yer almaktadır. Dolayısıyla kent yönetimi, şehirleşme ve yerel kamu hizmetleri açısından idare hukukunun 

geleceği, “akıllı şehirler” kavramında saklıdır.  

Akıllı şehirler, kamu hizmetinin değişimi ve dönüşümünün bir sonucu olarak “akıllı kamu hizmeti” 

kavramına dayanmaktadır. Bu çalışmada, “akıllı kamu hizmeti” kavramının hukuksal dayanakları ve akıllı 

şehirlerle ilgili belediyelerin yükümlülükleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehirler, Yerel Kamu Hizmeti, Akıllı Kamu Hizmeti, Şehirleşme, Belediyeler. 

 

ABSTRACT 

The administrative activities undergo changes owing to the age requirements and technological progresses. 
Subject change turns up mostly at public services in administrative activities. The change and evolution at 
public services shall be explicated as the dynamic structure of administrative law, concurrently with the 
principle of the variability of public service.  

In terms of local public services, the principle of the variability of public service is applied concretely. For 
which reason, the local governments act in accordance with the local common need and have a responsibility 
in inquiring the new methods of providing faster and easier public services for receivers. In this respect the 
municipalities are locomotives for aligning the local public services with the age requirements. The 
municipalities maintains the new concepts over the fulfilling of their functions. “Smart cities” is the newest 

concept on that score. Smart cities are based on the strategic plans of the municipalities of many countries 
around the world. Therefore the future of administrative law in terms of urban administration, urbanization 
and local public services relies on the notion of “smart cities”.  

Smart cities are based upon the notion of “smart public service” resulting in a change and transformation of 
public services. This article covers the legal basis of smart public service concept and legal liabilities of 
municipalities with regard to the smart cities.  

Key Words: Smart Cities, Local Public Service, Smart Public Service, Urbanization, Municipalities. 
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1. GİRİŞ 

Akıllı şehirler, kamu hizmeti kavramının çağın gereklerine göre değişmesiyle ortaya çıkan yeni bir kavramdır. Ulaştırma, 

enerji, kentsel altyapı ve şebekelerin, insan tarafından kontrol edilmesine gerek kalmadan “şehrin kendi kendine kamu 

hizmeti sunmasını” sağlayan sisteme “akıllı şehir” denilmektedir. İdare hukuku açısından akıllı şehirler, kamu hizmetinin 

değişkenliği ilkesine verilebilecek en iyi örneklerdendir. Zira teknolojik dönüşümlere ayak uydurabilen şehirlerin kamu 

hizmeti açısından yönetimi, akıllı şehirlerle daha belirgin hale gelmektedir.  

Günümüzde tüm kamu hizmetlerinde olmasa da, şehirlerde belediyelerin sundukları pek çok kamu hizmetinde akıllı şehir 

uygulamalarına rastlanabilir. Enerji, su, ulaşım ve birçok kentsel altyapı hizmetlerinde akıllı şehir uygulamaları söz 

konusudur. Hizmetten yararlananların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik akıllı şehirler, kentsel sistemlerin verimli 

çalışmasını, hava ve gürültü kirliliğinin azalmasını sağlamaktadır. Böylece gelecekte dünyada yaşanabilecek çevre 
sorunları ve enerji krizleri için de bir önlem niteliği taşımaktadır.  

Bilindiği üzere idare hukuku genç ve dinamik bir hukuk dalıdır. Sürekli gelişen, değişen ve teknolojik ilerlemelere ayak 

uyduran idare hukuku, akıllı kent uygulamaları ile yeni bir çalışma alanı kazanmıştır. Bu anlamda “akıllı şehirler” idare 

hukukunun geleceğinde yer alacak en önemli konulardan birisidir. Dünya genelinde pek çok ülkedeki bazı şehirlerde enerji 

verimliliğinin arttırılması amacıyla geçilen bu sistem, dijital çağın önemli bir getirisidir. Bu tebliğin amacı, Türkiye’de 

yerel yönetimler ve akıl şehir uygulamalarını hukuksal yönden incelemek, kamu hizmetlerinin “akıllı kamu hizmeti” 

biçimine dönüşüp dönüşmediğini araştırmak ve bazı sonuçlara ulaşmaktır. Bu çalışmada, genel anlamda akıllı şehir 

kavramından bahsedilerek, Türkiye’de akıllı şehir uygulamaları hakkında kısa bir değerlendirme de yapılacaktır. Türk İdare 

Hukuku’nda “akıllı şehirler” ile ilgili hukuksal dayanakların varlığı araştırılacak, hangi şehirlerde veya hangi kamu 

hizmetlerinde akıllı şehir uygulamalarına yer verildiği tespit edilecektir.  

 

2. İDARE HUKUKUNUN DİNAMİKLİK ÖZELLİĞİ 

Anayasa hukukunun somut halini temsil eden idare hukuku, sadece hukuk normlarıyla değil, aynı zamanda doktrin ve 

uygulayıcıların katkısı ile gelişmektedir. Siyaset, bilim ve teknolojinin hızlı şekilde değişmesi, idare hukukunun bu 
değişime ayak uydurmasını gerektirir.  

İdare hukuku, diğer hukuk dallarından konu bakımından farklıdır. Bu farklılık, idare hukukunun dinamikliğini de 

kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu farklılık, idarenin düzenleme yapma yetkisiyle pekiştirilir. Öte yandan 

idarenin takdir yetkisine sahip olması, idare hukukunun dinamikliğinin getirdiği sonuçlardan birisidir. Bu açıdan, idare 

hukukunu dinamikliği, uzun vadede idare hukukunun gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Çünkü idare hukuku özü 

itibariyle ağır işleyen bir hukuk dalı değildir (Atay, 2016:50). İdare hukukunda “modern yaklaşım”, kamu hizmetinin daha 

iyi yürütülmesine hizmet etmektedir. Bu açıdan, idare hukukunun dinamikliği, bu hukuk dalının gelecekte daha çeşitli 

kamu hizmetleri ile alanını genişletmesine yaramaktadır. Tebliğ konusunu oluşturan “akıllı şehirler” söz konusu varsayıma 

güzel bir örnektir. Zira bundan 50 yıl önce teknolojinin günümüzdekinden geride olmasından dolayı, “akıllı şehir” denilen 

kavrama ihtiyaç duyulmamaktaydı. O halde teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu, idare hukukunun dinamikliğidir. 

İdare hukuku, çağın gerekliliklerine göre kendisini yeniden şekillendirmekte, yeni kavramlar yaratmakta ve idari 

faaliyetlerin yürütülmesinde modern uygulamalara yönelmektedir. Aslında bu, idare hukukunun yeni arayışlar içerisinde 

olan bir hukuk dalı olmasına da neden olmaktadır. 

2.1. Dinamik İdare Hukukunun Şehir Uygulaması: Akıllı Şehir Kavramı 

İdari bölüm anlamında şehirler, kendi kendine yetebilen kamu hizmetlerini arttırdıkça, gelişmişlik düzeyini 

yükseltmektedir. Bir şehir, kentsel kamu hizmetlerini ne kadar nitelikli hale getirirse, hizmetin “hissedilmeden” sunulması 

mümkün olabilir. Böylece kamu hizmeti, akıllı kamu hizmetine dönüşür. Akıllı şehir, internet alt yapısı ile şekillenen, tüm 

nesnelerdeki sensörlerden alınan verilerin internete aktarılarak işlenen, bu verilerle çeşitli uygulamaların gerçekleştirildiği 

yerleşim birimleridir. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan temel felsefe “dönüşüm” dür.  

Mevcut literatüre ve uygulamalara bakıldığında, “Akıllı Kent” ya da “Akıllı Şehir” konusunda çok farklı tanımlamalar ve 

buna bağlı olarak da farklı uygulamalar görülmektedir. Ancak, bu konuda standart bir tanımlama olmasa da, bu ifadeden 

kentlerin kaynaklarını daha etkin kullanmaları ve kent sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlayan bir “modernleşme” 

çabası anlaşılmalıdır. Bu kavram, “sürdürülebilirlik” ile “karbon salınımının azaltılması” ile yakından ilişkilidir. Zira 

şehirlerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak verimlilik sağlanmakta, karbondioksit miktarı azaltılmaktadır. 

Az ve sürdürülebilir enerji ile şehrin ihtiyacı olan hizmetlerdeki kalite artmakta, hizmet kaynaklı sorunlar azalmakta 
böylece sorunlara anında ve henüz bireyler sorunla yüzleşmeden müdahale edilebilmektedir. Böylece emek ve kaynak 

tasarrufu da gerçekleştirilmektedir. Dünya genelinde Viyana, Barselona, Londra, Kopenhag gibi Avrupa şehirleri başta 

olmak üzere Singapur, Çin, Güney Kore, Hindistan’da da akıllı şehir uygulamaları yer almaktadır. Sayılan şehirler, mevcut 
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altyapılarını yenilemek suretiyle akıllı şehir sistemine geçmişlerdir. Katar’da ise Lusail
1
, akıllı şehir olarak sıfırdan inşa 

edilmiş tek yerdir. Akıllı şehirlerin inşasına duyulan ihtiyacın en büyük sebebi, sürdürülebilirlik ve sıfır karbonun 

sağlanmasıdır.  

Akıllı şehirler, altı esasa dayanılarak kurulur (Elvan, 2017:7-8); 

1. Akıllı ulaşım (smart mobility) 

2. Akıllı yönetişim (smart governance) 

3. Akıllı ekonomi (smart economy) 

4. Akıllı çevre (smart enviroment) 

5. Akıllı insanlar (smart people) 

6. Akıllı yaşam (smart living) 

Akıllı ulaşım, teknoloji destekli ulaşım sistemlerini içermektedir. Çevre dostu ulaşım çözümleri getirmeyi amaçlamaktadır. 

Akıllı yönetişim, farklı seviyedeki kişiler arasında etkin ve etkili bir iletişim, kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar 

alma mekanizmalarının oluşturulması sağlamaktadır. Akıllı ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak verimlilik 

artışı, e-ticaret, ileri üretim ve tedarik sistemleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Akıllı çevre, yenilenebilir enerji, akıllı 

şebekeler, mikro şebekeler, akıllı sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu binalar ve kent planlaması, 

enerji verimli akıllı sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, akıllı su yönetim ve drenaj sistemleri gibi çözümleri 

kapsamaktadır. Akıllı insanlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek yaratıcılığı ve 
bilgi toplumunu özendiren kapsayıcı bireyler oluşturulması amaçlanmaktadır. Akıllı yaşam, gerçek zamanlı trafik bilgisinin 

üretilip yolcular, sürücüler ve operatörlerle paylaşılması öncelikli konuların başında gelmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileriyle insanların yaşamları kolaylaştırılmakta ve kent sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam 

sağlanmaktadır. 

2.2. Türk İdare Hukuku’nda Akıllı Şehir Kavramının Hukuksal Dayanakları 

Türk Hukuku’nda akıllı şehirlerle ilgili doğrudan hukuksal kaynaklara rastlanması henüz söz konusu değildir. Çünkü akıllı 

şehirler, pilot uygulamalar halinde sürdürülmektedir. Bu alanda ayrı bir kanun çıkarılması adeta bir zorunluluktur. Ancak 

pilot uygulamalar bağlamında bir yönetmelik mevcuttur. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda “coğrafi bilgi 

sistemlerinin kurulmasına” ilişkin belediyelere verilmiş ödevler yer almaktadır. Öte yandan dolaylı şekilde akıllı şehirlerin 
kurulmasını teşvik edici bir uluslararası antlaşmaya taraf olan Türkiye, Paris Antlaşması ile “sıfır karbon” ile ilgili 

politikalar üretmektedir.  

Türkiye’de akıllı şehirlerin amaçlarından birisini oluşturan “sıfır karbon ve temiz çevre” konusunda en önemli hukuksal 

dayanaklardan birisi Paris Antlaşması’dır. Bu antlaşma, Dünya’daki küresel ısınma artışını 1,5 C derece ile sınırlamak 

amacıyla, tüm ülkelerin karbonmonoksit emisyonların azaltılmasını taahhüt ettikleri bir antlaşmadır. Suriye, Nijerya ve 

Amerika hariç tüm ülkeler taahhütte bulundu. Paris Anlaşması sadece bir anlaşma olmayıp ülkelerin her beş yılda bir 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporlama zorunluluklarının olduğu bir bağlayıcı metindir. 2015 yılından bu yana taahhütleri 
yerine getirmede Hindistan, Çin ve Avrupa ülkeleri öne çıkmaktadır. Örneğin; Hindistan 2030 yılına kadar tüm araçların 

elektrikli olacağına dair radikal bir taahhütte bulunmuştur.   

 

3. TEKNOLOJİ-KAMU HİZMETİ EKSENİNDE AKILLI KAMU HİZMETİ 

Faal idare, kamu gücü ayrıcalıklarına sahip idaredir. Bu nedenle idari işlevin konusu, kamu hizmetidir; amacı, kamu 

yararıdır; aracı ise kamu gücüdür. Kamu yararı soyut bir kavram olmasına rağmen kanun koyucu tarafından anayasal 

kurallara uygun bir şekilde somutlaştırılmasına ihtiyaç duyulur. Kanun koyucu, kamu hizmetlerini düzenleyerek aynı 

zamanda kamu yararının somutlaşmasına da hizmet eder. Buna, kamu hizmetlerinin kanunla kurulması denir. 

Kamu hizmeti, 19. yüzyılda Fransa’da 8 Şubat 1873 tarihli Blanco kararıyla ortaya çıkan bir kavramdır. İdare hukukunda 

kamu gücü ve kamu yararını tamamlayan üçüncü temel kavramdır. Hem bir faaliyeti hem de teşkilatı ifade etmekte 

kullanılır (Gülan, 1988:147). Kurucuları Duguit ve Jéze’in olduğu Bordeaux Okulu’na (Kamu Hizmeti Doktrini) göre, 

idare hukuku kamu hizmeti odaklı gelişmiştir. Kamu hizmeti, birçok idare hukuku müessesesini açıklamak için kullanılan 

bir ölçüttür.  

Türk Hukuk Lügati’ne göre kamu hizmeti (amme hizmeti), geniş ve dar anlamda açıklanır (Türk Hukuk Lügati, ?:15). 
Geniş anlamda kamu hizmeti, bir kamu idaresi veya kamu kurumu tarafından doğrudan doğruya veya böyle bir idarenin 

nezaretinde kamuya ait ihtiyaçları ve yararları tatmin etmek amacıyla girişilen faaliyetlerdir (Atay, 2016:584; Akyılmaz 

                                                           
1     Lusail City’de önce alt yapı çalışmaları yapılıyor. İnşaatlar bundan sonra başlıyor. Şehirde kazı yapmak yasak, alt yapı tamir ve bakım çalışmaları için 

özel tüneller var. Elektik, su, gaz ve fiber internet buradan tüm şehre yayılıyor. Tüm şehir için standartlar belli ve inşaat yaparken her firma bunlara 

uymak zorunda. Sürdürülebilirlik, çevre koruma ve enerji tasarrufuna büyük önem veriliyor. Yüksek binalar 60 metreyi geçmiyor, ancak bina kendi 
elektriğini güneşten üretecek bir sistem kurarsa 2 kat daha fazla yapı izni veriliyor. Şehrin trafik, güvenlik uygulamaları ve acil durumlar, tüm şehre 
hâkim bir operasyon merkezinden yönetiliyor. 
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vd., 2017:567; Giritli vd., 2016:1192; Gözler, 2009:252; Günday, 2015:330; Çağlayan, 2017:241; Yaşar, 2015:344). Dar 
anlamda kamu hizmeti ise sadece kamu idareleri veya kamu kurumları tarafından kamu hukukuna ait usuller çerçevesinde 

ve bu hukuktan doğan yetki ve imtiyazlara dayanarak gösterdiği faaliyetlerle yaptıkları hizmetlerdir. 

Kamu hizmeti, özel hukuk tüzel kişilerinin özel hukuk hükümlerine göre yerine getirdiği faaliyetlerden farklıdır. Kamu 

hukuku- özel hukuk ayrımının, kamu hizmeti açısından hukuka yansıması, kamu hizmeti ile özel teşebbüs arasındaki 

farklarla2 kendisini gösterir. Buna göre idare, kamu hizmetini kamu gücü kullanarak yerine getirir ve nihai amacı kamu 

yararıdır. Kamu hizmetinin konusu ve sınırları, özel teşebbüsten farklı olarak kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Öte 

yandan idare, kamu hizmetini yerine getirmek zorundadır. Çünkü yönetme yetkisiyle donatılan devlet, kamu hizmetini 

yerine getirirken belli kurallara göre hareket eder. Bunun sonucunda keyfi ve sınırsız bir yetki yerine hukuk kurallarına 

bağlı ve sınırlı bir yönetme yetkisi ortaya çıkar. Keyfi olmayan ve hukuka bağlı bir yönetim, aynı zamanda demokrasi ve 

kamu hizmeti arasındaki ilişkiye de işaret etmektedir. Hizmet sunarken idarenin keyfiliği, hukuk devleti ilkesinde ayrılık 

meydana getirecektir. Bununla birlikte hizmetin kötü işlemesi, hiç işlememesi veya geç işlemesi nedeniyle hizmet kusuruna 

neden olabilecektir. İdare, hizmet kusurundan dolayı “kusur sorumluluğu kuralları” gereğince hizmetten yararlananların 

zararını tazminle mükelleftir.  

Kamu hizmetinin tanımı yapılırken doktrin ve yargı mercilerinin farklı tanımlamalarını da incelemek gerekir. Kamu 

hizmeti, nihai amacı kamu yararı olan, idarenin doğrudan veya dolaylı olarak üstlendiği, kamu gücü kullanarak yerine 

getirdiği, sınırları kanun koyucu tarafından belirlenmiş sürekli ve düzenli bir faaliyeti ifade eder. Kamu hizmeti, asli olarak 
idare tarafından yerine getirilir. İdareden anlaşılması gereken, kural olarak devlet tüzel kişiliği ve kamu tüzel kişiliğidir. 
Ancak idare, kamu hizmetini doğrudan üstlenmek yerine, özel hukuk tüzel kişileri tarafından da yürütülebilir. Diğer bir 

ifadeyle, kanun tarafından düzenlenmek şartıyla, idarenin gözetimi ve denetiminde özel hukuk tüzel kişileri kamu hizmeti 

faaliyeti yürütebilir.  

Anayasa Mahkemesi, kamu hizmetini farklı tanımlamaktadır. Mahkeme’nin, 1994 ve 1995 tarihli kararlarına göre
3 kamu 

hizmeti: “belirsiz bir kavram olmakla birlikte en geniş ifadeye göre devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da 

bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak 

için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir”. Anayasa Mahkemesi’ne göre kamu hizmeti, 

devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince bizzat yürütülen veya bu kişilerin yakın denetimleri ve gözetimleri altında kamu 

yararının sağlanması amacını güden, düzenli ve sürekli faaliyetlerdir
4. 

Anayasa Mahkemesi’nin kamu hizmeti tanımıyla ilgili temel vurgusu, bir hizmetin kamu hizmeti olup olmamasıyla ilgili 

olarak, “düzenli ve süreklilik, toplumsal yaşamın zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor olması, ülke düzeyinde tüm vatandaşlara 

sunulabilmesi” şeklindedir. Danıştay
5 ise çeşitli tarihlerde verdiği kararlarında kamu hizmetini tanımlayarak Anayasa 

Mahkemesi’ne benzer ifadeler üzerinde durmuştur. Buna göre; “Kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere idarenin yönetimi 

veya yakın gözetimi altında kamu yararı amacı doğrultusunda yürütülen faaliyet olan kamu hizmeti, idare hukuku kuralına 

tabi bulunmaktadır. Kamu hizmetinin düzenlenmesi veya yürütülmesi amacıyla kamu gücüne dayanılarak tesis edilen 

işlemler de idari işlem niteliğini taşımaktadır..”. Danıştay’ın kamu hizmetiyle ilgili üzerinde durduğu noktalar, kamu 

hizmetini diğer hizmetlerden ayırıcı özellikleridir. Danıştay, Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı tanıma ek olarak, kamu 
hizmetinin özellikle, “kamusal yetki ve usuller kullanılarak yerine getirilmesi” niteliğini vurgulamaktadır.  

Kamu hizmeti, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu temel faaliyetlerindendir. İdari faaliyetin konusunu kamu 

hizmeti oluşturur. “Kamu yararı içermesi ve özel faaliyet olarak gereği gibi sunulmasının mümkün olmaması nedeniyle, 

yasama organı tarafından özel faaliyetler için söz konusu olamayacak bir ayrıcalıklar ve yükümlülükler rejimine (spesifik 

hukuksal rejim) tabi tutulan ve sorumluluğu ile denetimi son tahlilde bir kamu otoritesi tarafından üstlenilen faaliyet kamu 

hizmetidir.” (Ulusoy, 2004:14).  

Güncel gelişmeler, “yeni kamu hizmeti anlayışını” ortaya çıkmaktadır. Yeni kamu hizmeti anlayışı, yeni kamu yönetimi 

(new public management)  kavramı içerisinde incelenir. Bu yeni akıma göre, devlet birçok kamu hizmetini özel hukuk 

kişilerine bırakmalıdır. Devlet sadece güç kullanabilme tekelini elinde tutmalıdır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, hizmetten 

yararlananları, “müşteri” olarak kabul etmektedir. Kamu hizmetlerinin, kamu işletmeciliği anlayışı ile yerine getirilmesini 

ön plana çıkarmaktadır. Kamu hizmetlerinin devlet tarafından yürütülen kısmının en alt seviyeye indirilmesini hedef 

almıştır. Bu yeni kavramın üzerinde durduğu alt kavramlar ise kamu hizmetlerinde devletin hesap verebilirliği, şeffaflığın 

artması, yönetişim, saydamlık, vatandaşların hizmetten memnuniyeti, idare (administration) kavramına tekabül etmek üzere 

“yönetim (management)” kavramlarıdır.  

Kamu hizmeti kavramı, idari faaliyetin konusunu oluşturur. Ancak tek ve geçerli bir tanımının yapılabilmesi zordur. 

Bireylerin yararlanmalarına açık bu faaliyetler, kamuya yönelik olmalıdır; ancak kamuya yönelik olması, bir hizmetin 

kamu hizmeti olarak kabulü için yeterli değildir. Bir hizmetin, kamu hizmeti olarak kabul edilebilmesi için hem kamuya 

yönelik olmalı hem de kamu kurum veya kuruluşunun gözetiminde yürütülmesi gerekir. 

                                                           
 
3     AYM Kararı, E. 1994/43, K.1994/42, T. 09.12.1994, RG. 24.01.1995, Sayı: 22181; AYM Kararı, E. 1994/71, K.1995/23, T. 28.6.1995, RG.  

20.03.1996, Sayı: 22586. 
4    AYM Kararı, E. 1994/43, K.1994/42, T. 09.12.1994. www.kazanci.com.tr adresinden 10.6.2018 tarihinde alınmıştır.  
5    D10D.,  E.1996/2769, T. 21.5.1996. www.kazanci.com.tr adresinden 10.6.2018 tarihinde alınmıştır.  

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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3.1. Kamu Hizmetlerinin Değişkenliği 

Sürekli değişen bir kavram olarak kamu hizmeti; organik, maddi ve şekli anlamda üç farklı şekilde tanımlanır. Kamu 

hizmeti kavramının tanımlanmasının günümüzde daha da zorlaşması, bu kavrama ilişkin maddi, organik ve şekli açıdan 

kamu hizmeti kavramlarının doğmasına neden olmuştur.  

Organik anlamda kamu hizmeti, bir hizmetin kamu hizmeti olarak kabul edilmesi için hizmeti yerine getiren görevlileri, 

kullanılan malları ve araçları, organları esas alarak kamu hizmetini tanımlar. Bir başka ifadeyle bir hizmet, devlet veya 
kamu tüzel kişilerince yerine getirilebiliyorsa o hizmet, kamu hizmetidir. Maddi anlamda kamu hizmetinin 

tanımlanmasında ise hizmetin içeriği ön plana çıkar. Buna göre kamu hizmetinin nihai amacı kamu yararıdır ve kamusal 

ihtiyaçların karşılanması için yerine getirilir. Faaliyetin içeriği itibariyle, kamusal ihtiyaçları karşılaması ve nihai amacın 

kamu yararı olması, o faaliyetin kamu hizmeti niteliği kazanması için yeterlidir. Şekli anlamda kamu hizmeti ise kamu 

hizmetinin yerine getirilme usulü ile ilgili yapılan tanımdır. Buna göre kamu hizmeti, kamusal usuller ve kamu gücü 

kullanılarak yerine getirilen hizmettir. Kamu hizmeti tanımlanırken organik, maddi ve şekli anlamların bir araya getirilmesi 

gerekir. Buna göre kamu hizmeti, devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından bizzat veya yakın gözetimi-denetimi 
altında özel hukuk tüzel kişileri tarafından kamusal ihtiyaçların, kamusal usullere uygun olarak yerine getirilen, 

sürekli, düzenli, uyarlanabilir, eşitlikçi, bedelsiz olarak kamu yararını amaçlayan, sınırları ve niteliği kanun koyucu 

tarafından belirlenmiş idari faaliyetlerdir.  

Kamu hizmetleri, tekel niteliğinde/tekel niteliğinde olmayan, milli/mahalli, idari, iktisadi, sosyal, bilimsel-teknik-kültürel 

nitelikli olabilir. Özellikle tekel niteliğinde olan kamu hizmetleri (milli savunma veya adalet hizmetleri gibi), sadece devlet 

veya kamu tüzel kişileri tarafından yerine getirilir. Kamu hizmetleri yerine getirilirken teknolojik gelişmelerden, hizmetin 

sunulmasına ilişkin koşullardan etkilenir. Dolayısıyla kamu hizmetleri durağan değil, çağın gereklerine uygun şekilde 

yeniden şekillenen niteliği haizdir. Bu özelliği nedeniyle kamu hizmetleri, dinamik bir özelliğe sahiptir. Akıllı şehirler, 

kamu hizmetlerinin değişkenliği ilkesine verilebilecek en iyi örneklerden birisidir. Zira teknoloji ile kamu hizmetinin 

kesişiminde yer alan bu kavram, kamu hizmetlerinin internet altyapısı ile desteklenerek sunulmasını amaçlar. 

3.2. Akıllı Şehir Kavramına Dâhil Kamu Hizmetleri 

Kamu hizmetleri, “uyarlanabilme ve değişkenlik” özelliğinden dolayı zaman içerisinde toplumsal ihtiyaçların değişikliğe 

uğramasıyla çeşitlenebilir veya tür değiştirebilir. Bunun an açık örneklerinden birisi günümüzde teknoloji ile kamu 

hizmetinin biraraya gelerek “şehirleşme” kavramını değiştirmesidir. Bu anlamda “akıllı şehirler”, “akıllı kamu hizmeti” 

kavramıyla birleşerek “şehirleşmede modern bir değişim ve dönüşümü” başlatmaktadır. Ortaya çıkan akıllı şehirlerde 

belirli kamu hizmetlerinde teknoloji belirginleşmektedir. Bu kamu hizmetleri şöyle sıralanabilir: 

1. Enerji 

2. Ulaşım 

3. Su 

4. Kentsel Altyapı 

5. E-devlet 

6. Kablosuz İnternet 

Bir şehrin “akıllı” kabul edilebilmesindeki en önemli ölçüt, o şehirdeki her hizmette ve nesnede internetten 

yararlanabilmektir (Terzi ve Ocakçı, 2017:12). Yukarıda sayılan alanlarla internet altyapısı birleştirilmekte ve şehir, kendi 

kendini algılayabilen adeta canlı bir varlığa dönüşebilmektedir. Bir diğer ifadeyle akıllı şehir, içine ruh nakledilmiş cansız 
bir nesneye benzetilebilir. Türkiye’de akıllı şehirlerde öncelikli sunulan kamu hizmetlerinden ilki olan enerji, “yenilenebilir 

enerji” kavramını da içine almaktadır. Bu anlamda “sürdürülebilirlik” kavramının da ön planda olduğu, yeni bir kamu 

hizmeti sunulmaktadır. Akıllı şehir, kendi enerjisini kendisi yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgâr, güneş, dalga 

enerjisi gibi) üretmekte ve verimlilik esasına göre ihtiyacı karşılamaktadır.  

Ulaşımda “akıllı” uygulamalar ise akıllı trafik yönetimi, sür ve park et, anlık araç takipleri şeklinde sıralanabilir. Elektrikli 
otobüs, yaya ve bisiklet kullanımı ile karbondioksit salınımının sıfırlanması sağlanır.  Ulaşımda akıllı şehir uygulamalarının 

esasa amaçları, trafik yoğunluğunun azaltılması ve sıfır karbondur.  

Akıllı şehirlerde su yönetimi, farklı yöntemler ile dağıtımını amaçlar. Mevcut altyapıda su kaçaklarının tespiti, su debisinin 

düşmesi ile ilgili önlemlerin kendiliğinden alınması, suyun denetimi de akıllı şehirlerde su yönetimine dâhildir.  

Kentsel altyapı, akıllı şehirlerde sunulan kamu hizmetleri arasında en geniş, ilk bakışta görünmeyen; ancak şehrin 

görünmeyen damarları şeklinde nitelendirilen sistemidir. Atık ve temiz su sistemleri, elektrik, telefon ve internet hatlarının 
sensörler aracılığı ile sürekli izlenmesi ve henüz sorun ortaya çıkmadan önleyici birtakım tedbirler alınmasını 

sağlamaktadır.  
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E-devlet uygulamaları, özellikle Türkiye’de en çok kullanılan ve IT alanında ülkemizin gelişmişlik seviyesini 

göstermektedir. E-devlet ile kamu hizmetlerinin sunumunda internet ve elektronik veri hizmetlerinden yararlanılmıştır 
(Çarıkçı, 2010:96). Böylece vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeksizin internet üzerinden pek çok kamu 

hizmetinden yararlanabilmektedir. 

 

4. TÜRKİYE’DE AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI 

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde yaşanan şehirleşme ve teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda, “akıllı şehirlerle” ilgili kalkınma stratejileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Kalkınma Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’na göre; ‘Akıllı uygulamaların sağlık, 

ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi 
ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi 

desteklenecektir’ politikasına yer verilmektedir.  

Türkiye’de büyük şehirler küçük şehirlere göre daha fazla sayıda ve türde akıllı uygulamalara sahiptir. Coğrafi bilgi sistemi 
ile ilgili eksikliklerin giderilmesiyle Türkiye, akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili Dünya ülkeleri ile yarışacak seviyede kabul 

edilebilir. Ülkemizde akıllı şehirlerle ilgili olarak merkezi ve yerel düzeyde sınırlı uygulamalar bulunmaktadır. Sınırlı 

sayıda belediyemizin, yaşayan laboratuvarlar ve akıllı şehir uygulamaları ile ilgili deneyimi vardır. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın, bina ve yerleşme ölçeğinde akıllı çevre uygulamalarını da içerecek şekilde projeleri ve düzenlemeleri 

bulunmaktadır. Yine diğer kurum ve kuruluşlarımızın da konu ile ilgili projeler yürütülmektedir. Bütün bu uygulamaların 

ortak bir akıl ile birleştirilmesi ve etkin kaynak kullanımını sağlayacak şekilde öncelikli olduğu kabulü yapılarak 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Türkiye’de akıllı şehirlerle ilgili aşağıdaki hedefler doğrultusunda hareket edilmektedir: 

1. Akıllı şehirler ile ilgili küresel yaklaşımlar ve ülke incelemelerinin yapılması,  

2. Akıllı şehirlerin uygulanabilirlik koşullarının Türkiye açısından incelenmesi, 

3. Akıllı şehir uygulamaları ile uzman kişilerin biraraya gelmesiyle akıllı şehir politikalarının geliştirilmesi, 

4. Bilgi ve iletişim teknolojisi destekli yenilikçi çözümler ile bütünleşecek akıllı şehir uygulamaları ile ilgili temel 

teknik esasların belirlenmesi,  

5. Akıllı şehir uygulamalarının imar planları ile kentsel dönüşüm ile desteklenmesi.  

Dünya Bankası’nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 72’si kentsel alanda yaşamaktadır. 2030 
yılında bu oranın yüzde 80’i geçeceği öngörülmektedir. Ülkemizi bekleyen bu büyük şehir nüfus artışı, sınırlı olan 

kaynakların şimdiden etkinlik kullanılmasını zorunlu olduğunu göstermektedir. Bunun ilk yolu da akıllı şehirlere 

dönüşümdür. Şehirlerimizin her birinin buna şimdiden hazırlık yapması ve 2023 yılına kadar bunu tamamlaması 

gerekmektedir 

4.1. Büyükşehirlerde Akıllı Şehir Uygulaması Örnekleri 

Yeni şehircilik anlayışı toplumsal refahı esas alan, adil ve güvenli bir topluma ulaşmak için en önemli araçtır. 

Vatandaşlarının ihtiyaçlarının güvence altına alınması, hayatını daha kolay hale getirmesi, trafikte zaman kazandırılması ve 

sağlık sisteminin belediye ile işbirliği içerisinde yürütülmesi akıllı şehir ilkelerinin başında yer almaktadır. Akıllı şehirler, 
Türkiye ekonomisini güçlendirerek, verimlilik ve tasarrufu da sağlayacaktır. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

“akıllı şehir” uygulamalarına en fazla yer veren şehir konumundadır.  

Başkent Ankara’da ise Büyükşehir Belediyesi akıllı kavşak, akıllı durak, akıllı park, otobüsler için mobil uygulamalar 

konusunda çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu anlamda Ankara’da akıllı şehir uygulamaları henüz istenilen seviyede değildir 
(Varol, 2017:57).   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli akıllı şehir projesi, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 

(İSBAK)’tır
6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından trafik ve sistem mühendisliği ile projelendirme ve 

uygulama hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuştur. Kâğıthane ilçesinde bulunan yerleşkesinde, 30 

yıllık tecrübesi ve alanında uzman profesyonel kadrosu ile yaptığı çalışmalarla Akıllı Ulaşım Sistemi’ndeki teknolojik 

gelişmelere yön veren İSBAK; aralarında Türkiye’nin ilk yerli sinyalizasyon sistemi de olmak üzere pek çok yeniliğe imza 

atmaktadır. İSBAK, 2015 yılında kendi bünyesinde faaliyete geçirdiği Türkiye’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ilk 

yerinde lisanslı trafik yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığını temsil etmektedir. Faaliyet alanları;  

 Akıllı Şehir Teknoloji ve Uygulamaları 

 Ulusal Ve Uluslararası Danışmanlık Ve Planlama Hizmetleri 

 Akıllı Ulaşım Sistemleri 
                                                           
6   http://isbak.istanbul/hakkimizda/ adresinden 16.06.2018 tarihinde ulaşılmıştır.  
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 Ulaşım Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 Haberleşme-Görüntü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

 Akıllı Aydınlatma Sistemi 

 Tünel Yönetim Sistemi 

 Filo Yönetim Sistemidir.  

4.2. Diğer Uygulamalar 

4.2.1. “TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri” ve “Ulusal Kent Bilgi Sistem Standartları" 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca geliştirilen ve başta ulaştırma ile enerji olmak üzere, kentsel altyapıların ve şebekelerin 

insan müdahalesine gerek duyulmadan kendi kendine yönetilebilmesi esasına dayanan ve şehirlerin kaynaklarını daha etkin 

kullanmaları ve kent sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlayan “TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri” 

ve “Ulusal Kent Bilgi Sistem Standartları” gibi pek çok çalışma kamuya sunulmuştur. Bilgi güvenliği ve paylaşılan bilginin 

artması, kentleşme profilinin çıkarılması, mekânsal planlamanın şeffaflaşması, kentsel dönüşüm ile afet ve kriz yönetimi 
veri altyapısının oluşturulmasını hedefleyen “Akıllı Kentler-Bulut Kent Bilgi Sistemi” projesi son dönemde dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmalar ile şehirlerimizde yaşam standartlarında önemli ölçüde iyileşme sağlanacaktır. 

4.2.2. "Bulut Şehir Bilgi Sistemi" ve "KENTGES - Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi" 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen “Akıllı Şehirler-Bulut Şehir Bilgi 
Sistemi” ile belediyelerin bilgi teknolojilerini kullanır hale getirmesi, şehir bilgi sistemleriyle 400 milyon liranın üzerinde 

bir tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Bu proje ile akıllı bilişim şehirlerinin temelinin atılması sağlanacaktır.  

Sürdürülebilir kentsel gelişme sağlanarak akıllı şehirlere yönelik, “KENTGES - Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve 

Eylem Planı 2010-2023”; ortak ülke mekânsal bilgi sistemlerini geliştiren, bilgi teknolojilerini etkin kullanan stratejiler 

içeren çerçeve bir belge olarak yayınlanmıştır. KENTGES’te yer verilen sürdürülebilir stratejilerle de uyumlu olarak, 
bisiklet yollarının geliştirilmesi, binalarda enerji verimliliği, verimli atık yönetimi gibi çevre yönetimi ile denetimi ve 

altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum, afetlere dayanıklı şehirler oluşturulması gibi birçok alanda da 
yeni projeler geliştirilmektedir. 

4.2.3. "ATLAS" ve "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi" 

ATLAS Uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi veriler, web 
üzerinden kullanıcılara bilgi akışı sağlanarak ulaştırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi veri servisleri de 

ATLAS uygulamasına eklenebilmektedir.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı “Egzoz 
Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında, motorlu taşıt sahiplerinin yaptırmakla 

yükümlü oldukları egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Egzoz Gazı Emisyon 

Ölçümü Takip Sistemi Projesi” isimli yeni bir yazılım projesi başlatılmıştır. Elektronik ortamda egzoz gazı ölçümleri anlık 

takip edilmekte ve Bakanlık tarafından oluşturulan yazılım sistemi ile pul ve ruhsatların dijital ortamda oluşturulması, 

yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında yapılacak denetimlerin etkinleştirilmesi, taşıt sahiplerinin ölçüm yaptırma 

periyotlarının elektronik ortamda anlık takibinin yapılması ve yapılan tüm bu iş ve işlemlerin envanterinin tutulmasının 

sağlanacaktır. 

4.2.4. "SAN-TEZ Projesi" 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde, İTÜ ve İSBAK (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri 

A.Ş.) ortak çalışması ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen San-Tez projesi kapsamında, 

sürücülerin görme performansını ölçüp değerlendirmek için değişik koşul ve senaryoların yaratılabileceği bir test yolu 

kurulmuştur. Bu proje ile gerçekleştirilecek çalışmanın sonucunda, ilk yerli akıllı yol aydınlatması otomasyon sistemi 

üretilmiş, doğru senaryoların uygulanabileceği yazılım programı hazırlanmış olacaktır. Proje hedefi olan akıllı yol 

aydınlatma otomasyon sistemi, kullanacağı kontrol stratejileri yönü ile uluslararası arenada ilklerden olacaktır. 
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SONUÇ 

Türk Hukuku’nda akıllı şehir kavramıyla ilgili hukuksal dayanaklar henüz istenilen seviyede değildir. İstanbul, Ankara ve 

Eskişehir gibi büyükşehirlerde pilot uygulamalar halinde sürdürülen akıllı şehir hizmetleri, gelecekte istenilen seviyeye 

ulaşabilir.  

Yapılması gereken hukuksal değişikliklerden ilki, “akıllı şehirler” ile ilgili yasal mevzuatın istenilen seviyeye 

getirilmesidir. Böylece dağınık, sistematik olmayan uygulamaların da önüne geçilebilir. Hukuksal değişikliklerin dışında 
üniversiteler, valilikler ve belediyelerin ortak çalışmaları ile “Akıllı Şehir İdareleri” oluşturulabilir. Bu idareler, kent 

hizmetlerinde merkezi bir organ konumunda olmalıdır. Hatta Akıllı Şehir İdarelerine ayrı bir kamu tüzel kişiliği tanınarak, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak idari teşkilatta yer alırsa hizmet sunumunda yeknesaklık da 

sağlanabilir. 

Son olarak, toplumda “akıllı şehir” kavramıyla ilgili “farkındalık” yaratılmalıdır. Zira hukukçular ve şehir planlamacıları 

dışında söz konusu kavram, Türkiye’de yaygın değildir. Bu durumda çevreci sivil toplum örgütleri de “akıllı şehir” kavramı 

ile ilgili faaliyetler yürütmelidir. Böylece akıllı şehirler ve akıllı toplum ile ilgili kamuoyu oluşturulabilir. Kamuoyunun 
tercihlerine göre de şekillenmekte olan kamu hizmetleri, durağan bir kavram olmaktan çıkmıştır. Bu anlamda akıllı şehir 

uygulamaları, kamu hizmetlerinin “akıllı kamu hizmeti” adı altında yeniden tanımlanmasını gerektirir. Ancak 

unutulmamalıdır ki, akıllı kamu hizmeti kavramı, tüm kamu hizmetleri açısından geçerli genel bir ifade olmaktan uzaktır. 

Kentsel kamu hizmetleri açısından “akıllı kamu hizmeti” kavramının kullanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 

Dolayısıyla, diğer kamu hizmetleri (eğitim, sağlık, adalet gibi) klasik kamu hizmetlerinde tamamen akıllı kamu hizmetine 

dönüşümden söz edilemeyecektir. Ancak enerji, ulaşım, altyapı gibi teknik kamu hizmetleri açısından “akıllı kamu 

hizmeti” kavramı tercih edilebilir.  
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Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme: Katılımcı Belediyeciliğin Geliştirilmesi 
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ÖZET 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri boyutlu çok 

önemli kamu yönetimi reformları gerçekleştirilmiştir. Teknolojik gelişmelerin doğurduğu dijital dönemin, 
yerel yönetimlerdeki demokratik katılımı geliştirdiği, kamu hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırdığı ve 
denetimi arttırdığı görülmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmada, 2000’li yıllarından sonra kamu yönetiminde önemli bir idari reform sürecine giren Türkiye’nin 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda yerel yönetimlerde yaşadığı dijital boyutlu politikalar hakkında bilgi 

verilmektedir. Çalışmanın temel varsayımı, Türkiye’de yaşanan dijital gelişmelerin yerel yönetim anlayışında 

büyük değişiklere yol açtığı ve bir yerel yönetim birimi olan belediyelerde de şeffaf ve katılımcı bir yönetim 

anlayışının gelişmesine etki ettiğine yöneliktir. Bu doğrultuda çalışmada, yerel yönetimlerde dijitalleşme 

olgusuna açıklama getirilmiş, dijitalleşmenin katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde gösterdiği etki, 
belediyeler üzerinden anlatılarak değerlendirilmek istenmiştir. Bu değerlendirmeye de bazı belediyelerin 
dijital boyutlu yerel çalışmaları örnek gösterilmiştir. Çalışmada kullanılan temel yöntem birincil ve ikincil 

kaynakların araştırılmasına yöneliktir. Çalışmanın sınırı ise yerel yönetimlerde yaşanan değişim ve dönüşüm 

sürecini sadece dijital tabanlı yönetsel yönlerle ele almak ve bu yönetsel yönlerin sadece yerel yönetim birimi 
olan belediyeler üzerindeki katılımcılık boyutunu incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Dijitalleşme, Belediye, Katılımcılık, Türkiye. 

 

ABSRACT 

Information and communication technologies in Turkey with the transition from industrial society to 
information society is very important dimensions of public administration reform has been carried out. The 
digital era of technological developments has begun to evolve democratic participation in local governments, 
facilitating the delivery of public services and enhancing supervision. 

In this study,  has given information about  digital dimensional policies in local government of Turkey where 
entering a significant administrative reforms in public administration  in line with technological developments 
after the 2000 years. The basic assumption of the study, digital developments experienced in the Turkey  led 
to big changes in understanding of the local management and also is for effect of devolopment of transparent 
and participatory management approach in municipality that a local government unit.In the context of  this 
study, have brought the digitization explanation cases in local governments, the impact of digitalisation has 
shown towards the development of participatory democracy,  have been asked to be evaluated  by explaining 
through municipalities. This evaluation has also shown some examples of digital-dimensional work of local 
municipalities. The basic method used in this study is to research of primary and secondary sources. The limit 
of the study is to deal with the change and transformation process experienced in local goverments  only with 
digital based managerial aspects and these managerial aspects only investigate the extent of participation on 
the municipalities that are the local government unit. 

Key Words: Local Government, Digitalisation, Municipality, Participation, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Türk kamu yönetiminin sahip olduğu en önemli sorun, bürokrasidir. Bürokratik yapılanmaya karşı aranan çözümler ise 

süreci başkalaştırmış ve farklı alternatiflerle karşılaştırmıştır. Bu alternatiflerden biri ise geçmişi 1980’li yıllara uzanan 
ancak 1990’lı yıllarda yeni ideolojik düşüncelerin doğuşu ile 2000’li yıllardan itibaren gelişerek somut bir görünüm 

kazanan bilgi ve iletişim teknolojileri boyutlu kamu yönetimi politikalarıdır. İlgili e-politikalar, geliştirdiği birlikte ve 

katılımcı mekanizmaları ile yönetimde  iyileştirme gerçekleştirmiş ve dijital yönde bir mesafe kat etmiştir. 

Dijital boyutta yaşanan değişim ve dönüşüm hareketlerinden etkilenen merkezi yönetim birimlerinden sonraki en önemli 

yönetsel birim, yerel yönetimlerdir. Nitekim Yerel Yönetimler İhtisas Komisyonu, sekizinci kalkınma planı ile “yerel 
yönetimler arasında ve merkezi-yerel yönetim kuruluşları arasında etkili bir bilgi ağı oluşturulması” yönündeki vurgu ile 

de dijital yönetimin önemine dikkatleri çekmektedir.  

Yerel yönetimlerin kuruluş amacı, yerel nitelikteki hizmetleri halkın çıkarları yönünde sunmak ve yerel kalkınmanın en 

hızlı ve verimli şekilde gerçekleşebilmesini sağlamaktır.  Bu bağlamda, yerel halka yakın ve vatandaşın yerel yönetim 

deyince ilk aklına geldiği belediyeler de kuruluş amaçları çerçevesinde çalışmalar göstermektedir. Demokratik katılımı 

geliştirmek üzere dijital boyutta gerçekleştirmeye çalıştığı e-politikalar da bu çalışmaların en önemli ve modern olanı 

olarak kabul edilmektedir. 

Bu doğrultuda, “Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme: Katılımcı Belediyeciliğin Geliştirilmesi Bağlamında Bir Değerlendirme” 

adlı bu çalışmada, Türkiye’nin dijital boyutta kat ettiği mesafenin belediyeler üzerindeki etkisi, “katılımcılık” perspektifli 

bir ilkenin ne yönde gelişim gösterdiğinin incelenmesi üzerine hazırlanmıştır. Dijital belediyeciliğin katılımcı belediye 

anlayışına kazanımları değerlendirilmek istenmiştir. Çalışma, dijitalleşme nedir, belediyelerin hangi dijital çalışmaları, 

demokratik yönetim anlayışına hizmet etmektedir? gibi sorulara cevap arama bağlamında şekillenmiştir. Çalışmayı anlaşılır 

kılmak amacıyla farklı iki belediye (Çankırı-Kırıkkale) ve dijital belediye uygulamaları örnek gösterilmiştir. Çankırı ve 

Kırıkkale KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı) kapsamındaki önemli illerdir. Yerel ve bölgesel farklılıkları 

minimize ederek kalkınma amaçlı bir politika benimseyen bu iki il üzerinde çalışmak, kalkınmadaki dijital boyutun 

varlığını görmemizi sağlayacaktır. 

Çalışmada yöntem olarak ilgili belediyelerin bilgi işlem, basın yayın ve diğer yetkili personelleriyle gerekli görüşmeler 

yapılmıştır. Çalışmada, resmi web siteler dışında ilgili belediyelerin projelerini anlatan ikincil kaynaklar araştırılmıştır. 

Gerekli araştırmalar sonrasında da yazım aşamasına geçilmiştir. Belediyelerin dijital yönetim anlayışı çerçevesinde 

katılımcı belediye anlayışını geliştirmeye yönelik ne tür çalışmalarda bulunduğunu incelemek çalışmanın temel hedefidir. 

Beledi uygulamaları pozitif veya negatif doğrularıyla birlikte öğrenmek, çıkarılacak dersler doğrultusunda hareket etmeyi 

öğretecektir. İlgili belediyelerin bu yöndeki politikaları hakkında bir çalışma ortaya koymak, bir arayış içinde olan bazı 

belediyeler için çözüm noktası olacaktır. Bu sebeple çalışma, yerel yönetimler bilimine katkı sağlama potansiyeli 

taşımaktadır. 

 

2. DİJİTALLEŞME 

İçinde bulunduğumuz çağın belirgin fenemonlerinden biri haline gelen dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı 

bir şekilde gelişiminin sonucu olmuş ve yaşamın her alanını kuşatan bir teknolojik devrim olarak nitelendirilmiştir. Bu 

devrimin sesleri ise yirmi birinci yüzyılın ortalarından itibaren bilgi ve işlem cihazlarının üretilmesiyle, ilk bilgisayarların 
hızlı bir şekilde gelişerek kamu veya özel kuruluşlarda hizmete mahsus kullanılan bir araç olmaktan çıkarak toplumun her 
kesimine, küçük işletmelere, gençlere, hatta çocuklara kadar yaygınlaşması ile kendini göstermiştir. Özellikle, internetin 

ekonomik anlamda uyumlaştırılması ve yeryüzünün hemen hemen her yerinde rahatlıkla ulaşılabilirliği dijital sektörün 

yaygınlaşmasında ve dönemin dijital çağ olarak adlandırılmasında rol oynayan çok önemli etkenler olarak kabul edilmiştir 

(Parlak, 2017:1743). Toplumun büyük bir kesimini etkisi altına alarak bir çağa adını yazdıran dijitalleşme kavramının 
kapsamı ve nasıl bir tarihi geçmişe sahip olduğu  ise şöyle belirtilmektedir: 

2.1. Kavramsal Çerçeve 

1990’ların ikinci yarısıyla birlikte internet ve bilgisayar teknolojisiyle küreselleşmiş yeni bir elektronik iletişim sistemi 
ortaya çıkmıştır. Bu sistem, toplumsal ve kültürel anlamda değişimlere yol açmış ve modern çağda kökten bir dönüşüm 

gerçekleştirmiştir. Siber ağlar perspektifinde gelişen dijital iletişim, küresel haberleşme ile bilgi erişiminde ilerlemeler kat 
etmiştir. İnternetin kullanılması ile başlayan dijitalleşme, geleneksel düzenleri yeniden formüle etmiş ve siyasal, sosyal, 

kültürel veya yönetsel hayatı dijital anlamda küresel boyutlarda etkilemiştir. Dijital sektör, internet ağının doğası gereği, 

zaman ve mekân sınırlamalarından kurtulmuştur. Çoğu zaman ücretsiz ve sınırsız iletişim ile veri ulaşımındaki rahatlık 

Türkiye’ye elektronik bağımsızlık tanımış ve Türkiye’yi bilgi-iletişim teknolojisinin önemli bir süreci olan dijitalleşme 

olgusu ile karşılaştırmıştır (Marshall ve Fiore, 2012:193). 

Türk Dil Kurumu, dijital olgusuna kelime karşılığı olarak “sayısal”  anlamını vermiş ve elektronik ortamdaki herhangi bir 
verinin ekran üzerinde gösterilmesi olarak adlandırmıştır (www.tdk.gov.tr). Bu perspektifte dijitalleşmeyi 

“sayısallaştırma”, dijital dönüşümü ise “sayısal dönüşüm” olarak adlandırmak gerekecektir. Ancak bu adlandırma, dar bir 
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anlamı ifade etmektedir. Çünkü sayısallaştırma, dijitalleşme için bir başlangıç noktasıdır. Ancak dönüşüm olgusu ile bir 

değerlendirildiğinde bu ifadenin yeterli olmadığı, sayısallaştırılan her çeşit verinin anlamlandırılabileceği bir süreci 

anlatacak farklı bir tanımlamaya ihtiyaç duyulabileceği ortaya çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu dışında dijitalleşmeyi anlatan 

farklı açıklamalar da olmuştur. Konuyla ilgili birçok internet kaynağı, dijitalleşmeyi özel sektör boyutunda açıklamış ve 

dijitalleşme sürecini, özel sektöre kazanç sağlayan bir faktör tekelinde nitelendirmiştir. Ancak dijitalleşme, yalnızca özel 

sektörü değil kamu sektörü de dâhil toplumun bütün kesimlerini kapsayan teknolojik bir düzenleme olarak kabul 

edilmektedir. Temelde toplumsal bir dönüşümü anlatan olgu, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli değerlere sahip 

olan dijital bir dönüşüm olarak açıklanmaktadır. Açık veri, e-devlet (eloktronik devlet), inovasyon, nesnelerin interneti gibi 
olgular ise dijital dönüşümü ve dijitalleşmenin özünü yansıtan, çok önemli etkenler olarak öngörülmektedir. Bu bağlamda 

dijitalleşmeyi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu ve özel sektörün çıkarlarına hizmet edecek yönde geliştirilmesi, insan 

hayatının kolaylaştırılması ve dijital algının toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından benimseneceği ölçüde kültürel bir 
tebaanın oluşturulması süreci olarak tanımlamak mümkündür (Karagöz, 2018:72). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türk kamu yönetimi uygulamalarında kullanılması ile kamu hizmetlerinde etkin bir 
sürecin gerçekleştiği en önemli somut uygulama, e-devlet uygulamalarıdır. Toplumsal e-dönüşümün kamu yönetimi 

boyutunu temsil eden bu e-devlet uygulamaları ise alt yapı çalışmaları, kurumsallaşma, alana yönelik yasal çalışmalar, 
değişim-dönüşüm, iletişim ve insan kaynakları olarak kabul edilmektedir (Bengsir, 2008:12).  

Zaman geçtikçe ihtiyaçları artan ve bilgi-iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi  ile bu ihtiyaçların kapatılacağı düşünülen 
bir devlet anlayışının ifadesi olan e-devletin bugünkü durumu, bir sürecin ifadesidir. Bu süreçteki gelişim ise e-devletin 
kamu kurumları üzerindeki potansiyel rolü ile ilişkilendirilmektedir (İnce, 2001:12-13). Bu yönüyle ABD e-devleti, dijital 
kelimesiyle birleştirmekte ve e-devletten ziyade dijital devlet kelimesini daha çok kullanmaktadır. Avrupa Birliği, 

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütler ise elektronik devlet kelimesini kullanmaktadır. 

Teknolojiden faydalanarak kamu yönetimine daha fazla kazanımlarda bulunmaya çalışan e-devlet, bilgi toplumunun bir 
ürünüdür. Çünkü sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, bilgi 
üretimini önemli hale getirmiştir. Türkiye de bu süreçte e-devlete dönüşmüş hizmet kalitesini geliştirmeye çalışarak 

geleneksel yöntem ve metotlardan kurtulmaya çalışmıştır. Bu süreçte devlet ve vatandaş arasındaki görev ve sorumlulukları 

yerine getirme durumu elektronik ortamda kesintisiz bir şekilde hizmete sunulmuştur (Özer, 2017:463).   

E- devlet üzerinde çalışılan birden fazla tanım mevcuttur. Ancak litarürdeki en kapsayıcı tanım, Annttiroiko’ya açıklama 

aittir. Annttiroiko e-devleti, “Sorumlu ve maliyet açısından etkin bir yönetimi desteklemek amacıyla (idari ve yönetimsel 

fonksiyonların kolaylaştırılması, vatandaşlara ve paydaşlara bilgi ve hizmetlerin uygun bir şekilde sunulması, paydaşlarla 

iletişimin kolaylaştırılması ve paydaşlara demokratik kurum ve süreçlere daha etkin katılım fırsatı sağlanması yoluyla) bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin özellikle web tabanlı uygulamaların kullanılması” olarak tanımlamaktadır (Annttiroiko, 

2008:14). Tanımdanda anlaşılacağı üzere e-devlet, salt bir elektronik web sitesinden oluşmamaktadır. Web sitesi, birden 

fazla aşaması olan e-devletin ilk basamağını oluşturmaktadır. E-devlet web sitesini kurmak dahil farklı aşamaları olan bir 

uygulamadan oluşmaktadır.  Mevcut web sitesi üzerinden vatandaşa sunulan bilgileri yayma, gelen talep ve beklentilere 
karşı cevap verme gerekliliğini doğuran iki yönlü iletişim, bireysel işlemlerin online halledilmesi kolaylığını sunan hizmet 

ve finansal işlem, hizmetler arası entegrasyonun oluşmasını sağlayan yatay ve dikey bütünleşme ve son olarak vatandaşında 

görüşünü alarak oylama hakkı sunan politik katılım, e-devlet uygulamasının beş önemli aşamasını oluşturmaktadır (Moon, 
2002:426). 

Her bir aşaması önem arz eden e-devlet uygulamalarındaki amaç, ileri teknolojiyi kullanarak vatandaşlar ile hükümet veya 

diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki etkileşimi arttırmak ve kamu hizmetlerindeki etkinliği sağlamaktır. Bu anlamda, e-
devletin son aşaması olan katılım, önemlidir. Katılımcılığın artması toplumsal bütünlüğün oluşmasını kolaylaştıracak, 

dijital dönüşüm döngüsününse gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu sebeple e-devlet, devletin dijitalleştirilmesinde rol 

oynayan çok önemli bir ilkesel araç olma özelliği taşımaktadır. 

2.2. Tarihsel Gelişim 

İl olarak 1960’lı yılların başında ortaya çıkan internet, temelini ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İleri Düzey 

Araştırma Projeleri Kurumu’ndan (Defense Advanced Research Projects Agency-DARPA) almaktadır. 1969 yılında sadece 

dört ayrı üniversitedeki ana bilgisayarı birbirine bağlayan ARPANET’in hayata geçirilmesinden 1991 yılında günümüzde 

kullandığımız www (wold wide web) protokolünün İsviçre’de CERN enstitüsünde bulunmasına kadar daha çok teknik 

gelişmelere odaklanan internet tarihi, 1993 yılından itibaren grafiğe dayalı tarayıcıların ortaya çıkmasıyla hızla 

penetrasyonu artırmaya başlamıştır.1995 yılında ise servis sağlayıcı olarak çok sayıda ticari oyuncunun pazara katılmasıyla 

birlikte hayatımızda internet çağı başlamıştır (Kahraman, 2014:17). 

Internet'in Türkiye'ye ilk girişi ise 1991 yılında TÜBİTAK-ODTÜ ortaklığıyla hazırlanan TÜBİTAK-DPT projesinin 
kabulü iledir. Türkiye'nin fiziksel olarak ilk internet bağlantısı, TÜBİTAK-ODTÜ'nün ortak çalışmaları sonucunda 23 

Ekim 1992'de Hollanda'nın NIKHEF Araştırma Merkezi ile ODTÜ arasında X.25 kullanılarak yapılmıştır. 5 Nisan 1993 

tarihinde 64 Kbit'lik ODTÜ-NSF hattının hazır olmasının hemen ardından internet, 21 Nisan 1993'te Türkiye'nin de genel 

kullanımına sunulmuştur (Erkul, 2009:2). 

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren gelişim gösteren internet teknolojisi; ilk önce geleneksel iletişim yöntemleriyle 

hareket eden tek yönlü bir iletişim şeklindedir. Ancak 90’lı yıllarda kullanıcının başka kullanıcılarla ve içinde bulunduğu 
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ağ ile etkileşim kurmasına izin veren web 2.0 teknolojisinin geliştirilmesiyle internet döneminde yeni bir çığır açılmış ve 

tahmin edilemeyecek çoğunlukta kullanım alanı genişletilmiştir (Atmaca ve Göç, 2014:93). 

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişim bir ülkenin bekası için önem arz etmektedir. Her türlü bilginin elektronik bir 

vasıta ile kısa zaman içerisinde dünyanın bir yerinden başka bir yerine gönderilmesi veya gönderilme gereksinimi olmadan 

net bilgilerle öğrenilmesi insanlık hayatına muazzam bir hız kazandırmaktadır. Bu hız, ekonomik, siyasal, yönetsel veya 

kültürel faktörlerle birlikte kullanıldığında ülkeye potansiyel bir değişim ve dönüşüm süreci yaşatmaktadır. Türkiye,  

küreselleşme sürecinde hızlı, güvenilir ve ekonomik olan ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip etmiş ve 

gerçekleştirmek için gayret göstermiştir. Çalışmalarına yönetimin aksayan yönlerini onarmakla başlayan Türkiye, 2000’li 

yıllar sonrasında da kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik idari reformlarla devam etmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda kamu ve özel sektör kuruluşları, modern yönetim sistemini benimsemiştir. Modern yönetim 

sisteminin sunduğu bilgi ve iletişim teknolojisindeki kolaylık, Türkiye’yi devletin dijitalleşmesi (e-devlet) sürecine 

getirmiştir. 

Çok sayıda bilim adamı tarafından farklı şekillerde kavramsallaştırılan e-devlet, en yalın hali ile “devletin vatandaşlara 

karşı yerine getirmekle sorumlu olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin 

karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi” olarak tanımlanmaktadır. 

E-devlet, devlet ile vatandaş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim hızını kolaylaştırmaktadır. 

Hizmetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini ve sorunların azalmasını amaçlamaktadır. Çünkü e-dönüşüm 

yeniliği, girişimciliği ve örgütün sürekli olarak kendini yenilemesini istemektedir. E-devlet, geleneksel yönetim anlayışının 

kapılarını kapatmış ve hiyerarşik olan yapılanmayı heterarşik bir yapıya dönüştürmüştür. Hizmetlere aktif katılım ve sonuç 

odaklı bir bakış açısı kazandırılmıştır. E-devletin çok yönlü ağlar, hızlı geri bildirim ve direkt etkileşimci yapısı, Türk 
yönetim yapısının mümkün olabilecek her yönüne dijital sektörün girebileceğinin sonucu olumlu yönde etkileyeceğini 

göstermiştir. Bu durumda dijitalleşme çalışmalarını ivedililikle ilerletmiştir (Kei Ho, 2002:437). 

 

3. DİJİTALLEŞEN TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER 

Kürselleşme ve modern yönetim tekniklerinden esinlenerek e-dönüşüm noktasını büyük ölçüde etkileyen bilgi ve iletişim 

teknolojileri, kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel anlamda yeniden yapılandırılmasında ve devletin dijitalleşmesi 

noktasında önemli bir araç olma özelliğini taşımaktadır. Devletin dijitalleşmeye karşı duyduğu talebin gerekçesi ise acil 
karar alıp verebilen, vatandaşlarının ihtiyaçlarını ivedilikle çözmeye çalışan bir devlet-yönetim anlayışını oluşturabilmektir 

(Henden ve Henden, 2005:5). Bu sebeple dijital yönetime geçiş, Türkiye’nin yönetim yapısındaki idari reform ve 

politikalarının düzenlenmesine yönelik oluşturulan önemli bir parça olma özelliğini taşımaktadır. 

Türkiye, 2000’li yıllardan sonra önemli bir idari reform sürecine girmiştir. Reform sürecinin en çok etkilendiği yönetim 

birimi ise neo-liberal politikaların doğuşuyla çok aktörlü bir yapılanmanın oluştuğu yerel yönetimlerdir. Türkiye’de il özel 

idaresi, belediye ve köy yönetimi olmak üzere üç grup altında örgütlenen yerel yönetimler, kuruluş esasları kanunla 

belirtilen ve karar organları kanunda belirtilen seçmenlerce oluşturulan kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmaktadır. 

Kuruluş amacı ise mahalli nitelikteki müşterek ihtiyaçları karşılayarak, yerel kalkınmayı sağlamaktır. Yerel yönetimler, 

kuruluş amacı doğrultusunda çağın sunduğu bilgi ve iletişim teknolojilerinden büyük ölçüde faydalanmış ve yerel halkın 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını mümkün olabilecek en hızlı, ucuz ve kaliteli şekilde karşılamaya çalışmıştır. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin yerel yönetim kuruluşları üzerinde gerçekleştirdiği projeler, bir ülkedeki idari sistemde teknolojinin 
ne derece önemli ve vazgeçilmez olduğunu gözler önüne sermiştir. “Yerel Net” ve “Yerel Bilgi” projeleri, doğrudan yerel 

yönetim kuruluşları üzerinde gerçekleştirilen önemli projelerdir. 

Yerel Net, yerel yönetimlerle ilgili bilgi sahibi olabilme ve bilimsel teknolojinin kamu yönetimi çalışmalarına entegre 

edilebilmesine yardımcı olmak üzere 1999 yılında internet üzerinden oluşturulan bir web sayfası ağı ile gündeme gelmiş bir 

projedir. Güncellenerek bugüne kadar gelmiş bu proje, Türkiye, DPT ve Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü ile birlikte 

gerçekleştirilmiştir (Akay, 2007:75). Yerel Net ile Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri ve köyler, kendi alanları ile 

ilgili gerekli konularda bilgi sahibi olabilecek ve ilgili mevzuata kolaylıkla web sitesi üzerinden ulaşabilecektir. Yerel Net 

projesi kapsamında 2000 yılında “Yerel Net Yerel Yönetimler Portalı” kurulmuştur. Yerel Net Web Portalı, Yerel 

Yönetimler Merkezi bünyesinde oluşturulan ve bilgilerin engelsiz bir şekilde paylaşıma açıldığı önemli bir internet 

ağıdır.Bu özelliği ile yerel yönetim birimleri için önemli hizmetler sunarak yerel yönetimler ile vatandaş arasındaki 

iletişimi sağlayan bir web sitesi vasfını görmektedir (Arıkboğa, 2017:1626). 

Yerel Bilgi Projesi, 2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi ve İçişleri bakanlığı arasında gerçekleştirilmiştir. 

Proje ile “yerel yönetimlerle ilgili tüm verilerin elektronik ortamda toplanması ve bu verilerin politika geliştirme ve karar 

alma sürecine yardımcı olacak şekilde derlenmesi ve bunların analitik sorgulamaya tutulması” hedef olarak belirlenmiştir. 

2003 yılında iç işleri bakanlığına teslim edilen proje, bu tarihten itibaren de bakanlık kontrolünde yürütülmektedir 

(www.yerelnet.org.tr). 

Projeler dışında Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planlarında da yerel yönetimlerin e- devlet politikaları hakkında bilgi 

verilmektedir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle eşgüdüm içerisinde, ortak politikalarla ancak yenilikçiliğe açık politik 

hedefler doğrultusunda olması gerektiği belirtilmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, kamu hizmetlerindeki 
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etkinlik düşüncesi çerçevesinde yerel yönetimlerdeki hizmetlerin ortak kural ve standartlarla eloktronik ortamda sunulması, 

hizmetlerin elektronik devlet anlayışıyla koordineli olması ve arttırılması, 81 ilin kent yönetiminde özel bilgi sistemlerinin 

oluşturulması hakkında hedefler belirtmektedir (Arıkboğa, 2017:1626). Bu durum da yerel yönetimlerde dijital politikaların 

uygulanması için büyük çabalar gösterildiği sonucunu çıkarmaktadır. Yerel yönetimlerin dijital çağda gösterdiği 

performanslar ve oluşturduğu düzenlemeler ise kısaca şöyle özetlenmektedir (Henden ve Henden, 2005:53-55): 

 Karar alımlarında yerel halkın da görüş ve düşüncelerinden yaralanılmış, gelişmelerden vatandaşın kolaylıkla 

haberinin olması sağlanmıştır. 

 Yerel yönetimler, açıklık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi yönetişim olgusu kapsamındaki yeni kavramlarla 

tanışmış, bu ilkeler çerçevesinde hareket etmeye başlamıştır. 

 Kararların hızlı alınması sağlanmış ve vatandaşın da en hızlı zamanda bilgi sahibi olması kolaylaşmıştır. 

 Hizmetlerde memnuniyetsizliği oluşturan birey merkezlilik, fazla evrak gibi kırtasiyeciliği arttıran geleneksel 

yöntemlerden uzaklaşılmıştır. 

 Hizmetlerde performans esaslılığın öne çıktığı dönemde personeli takip etmek ve değerlendirmek kolaylaşmıştır. 

 Kurumsal dökümanların depolanması kolaylaşmıştır. 

 Yerel yönetim birimlerinin ilgili web sitelerinde yer alan elektronik posta hizmeti ile vatandaş talep ve beklentilerini 
rahatlıkla yöneticilere iletebilmiştir 

 Yerel yönetim birimleri sayfalarında yer alan dilek ve şikâyet kutusu hizmeti ile gerekli şikâyetler, elektronik 
ortamda kimse tarafından görülmeme veya bilinmeme güvencesiyle birim amirlerine gönderilebilmiştir. 

 E-belediye hizmeti ile vatandaş vergi borçlarını internet ortamında öğrenip gerekli ödemeyi yapabilmiştir. 

 Kente ait güncel bilgiler rahat bir şekilde takip edilebilmiştir. 

 Yerel yönetimleri tanıtan web merkezleri ile vatandaş ihtiyaç durumunda hangi yerel birime gitmesi gerektiğine 

yönelik bilgi sahibi olmuştur. 

Yerel yönetimlerin kuruluş amacı, yerel katılımı ve mahalli nitelikteki müşterek ihtiyaçları kanunların izin verdiği ölçüde 

sağlamaktır. Yerel yönetimleri ayakta tutan, var oluş amacıdır. Var oluş amacına hizmet içinde her yönüyle iletişime ve 

yeniliğe açıktır. Yerel yönetimlerde internet kullanımı, vatandaşın ilgisi, katılımı ve kullanımı doğrultusunda gelişmektedir. 
Bu sebeple, internet kullanımı, dijital tabanlı hizmetler ve katılım politikaları doğrultusunda vatandaş bilgilendirilmeli, 

vatandaş merkezli katılımcılık arttırılmalıdır. Vatandaş odaklılık, katılımcılık ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda hareket 

etme, yerel yönetimleri önemli halle getirmektedir. Çünkü bu ilkeler, demokrasinin kurumsallaşmasını, yönetsel biçimin 

katılımcılık lehinde genişlemesini ve kamusal hizmetlerdeki etkinlik ve verimlilik sonuçlarının doğmasını sağlayacaktır.  

3.1. Dijitalleşen Yönetimde Belediyeler 

Gerek örgütlenme biçimi gerekse görev ve sorumlulukları sebebiyle halkla iç içe kuruluşlar olarak kabul edilen belediyeler, 

yerel yönetim denildiğinde ilk akla gelen kuruluşlardır. Yasal anlamda 2005 yılı 5393 sayılı kanunla güncellenerek son 

halini almış olan belediyeler, mahalli nitelikteki müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuşlardır. Belediyeler, nüfus 

ve yüz ölçümü doğrultusunda büyüyen yapıları için ayrı bir özel yönetim usulü de geliştirmişlerdir. Bu belediyeler de 2004 
yılı 5216 Sayılı kanunla “Büyükşehir Belediyesi” olarak kabul edilmişlerdir. Belediyeler, yerel halkın talep ve 

beklentilerini dikkate almak ve bu doğrultuda hareket etmek durumundadır. Yönetimin işleyişi, karşılıklı etkileşimin iyi 

olması halinde ilerleyecektir. Bu sebeple, belediyelerin etkileşimi arttıracak ve katılımcı demokrasiyi geliştirecek yenliklere 

açık olması gerekmektedir. 

Türkiye, dijital çağla birlikte belediyelerdeki etkileşimci yapıyı geliştirecek yapısal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu 

düzenlemelerin en önemlisi e-devletin belediye boyutunu gerçekleştirecek olan “e-belediye” anlayışıdır. E-belediye, 
sunulan beledi hizmetlerin çok aktörlü bir süreç içerisinde izlenmesi, yönetimin şeffaf, hesap verilebilir ve etkileşimci bir 
perspektifte ilerlemesi için geliştirilmesi istenen hizmetlerin, elektronik ortamda vatandaşa sunulması olarak ifade 

edilmektedir. Belediyelerin oluşturdukları web sitesi ile bir tıklama kadar yakın olması, iş yükünü kolaylaştırması, 

kırtasiyeciliği önlemesi fenomen haline gelen internetin ücretsizliği gibi dijital yönetimin getirdiği özellikler, vatandaş ve 

yönetim arasındaki ilişkinin iyileşmesini sağlamıştır. Bu durum da vatandaşın dijital yönetimi benimsemesini 
hızlandırmıştır. 

Belediyeler, kendilerine özel oluşturdukları web sayfalarında çok sayıda hizmetin sunumunu kolaylaştırmaktadır. 
Vatandaşın sorunlu gördüğü konuları iletebilecek ilgili amirin kim olduğu, belediyelerin işleyişine dair bilgileri 

öğrenebileceği kurumsal bilgiler, “beyaz masa” adlı birim, dilek ve şikâyetleri yüz yüze, telefonla veya e-mail ile 
bildirebilme, web sayfalarında dilek ve şikâyetleriniz olarak ayrıca belirtilen bir link, telefon rehberi, anket, kent 
konseyleri, yerel sıkıntıların görüşülerek birlikte değerlendirildiği halk meclisleri, belediyenin yapmış olduğu faaliyetleri 

birebir paylaştığı faaliyet raporları, belediyenin günlük gelişmelerinin yakından takip edebileceği yayınlar ve fotoğraflar ile 

belediyeler, vatandaşın bulunabileceği her yerden bir ekran kadar uzak olabileceği ve bu ekran üzerinden elektronik olarak 
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görüşünün alınabileceği veya takip edebileceği platformlar oluşturmuştur. Gelişmişlik seviyesi yüksek olan bazı belediyeler 

ise internetin ücretsiz olabileceği bir takım alanlar oluşturmuş, halk ve kent meclislerine de online katılım 

sağlayabilecekleri imkanlar sunmuştur.  

Belediyeler, web sayfalarında bir de e-belediye linki belirtmişlerdir. Bu link ile vatandaşın üyelik işlemlerini 

gerçekleştirmesi sonrasında sicil, tahsilât, borç, makbuz sorgulaması yapılabilmektedir. Online platformda reklam ilanı için 

irade beyanında bulunabilinmektedir. E-belediye linki, belediyelerin web sayfaları dışında e-devlet hizmet portalında da yer 
almaktadır. Ancak e belediye, e-devlet portalında hizmet sunumları ile ilgili bilgilerin verilmesi ile sınırlıdır. Katılımcılık 

mekanizmasını geliştirecek bir durum yoktur. Yerel katılımcılık, yalnızca belediyelerin web sitelerinde ulaşılabilen bir 

portaldır. 

Yerel yönetimlerin e-belediye dönüşümünde ve bu e-dönüşüm sürecinde yaşadığı sıkıntıları aşmasında merkezi yönetimin 

ve gelişmiş belediyelerin negatif veya pozitif tecrübelerinden faydalanması gerekmektedir. Nitekim 2003 yılında AB 

tarafından hazırlanan “Avrupa’nın Geleceği İçin E-Devletin Rolü” raporu da bu konuya eğilmekte, uygulama sonucu başarı 

getirmiş e-devlet uygulamalarının paylaşılması gerektiği belirtilmektedir. Raporda, başarılı uygulamaların, maliyette 

tasarrufu ve birlikte çalışma kültürünü geliştireceği iddia edilmektedir. Bu bağlamda, belediyelerin dijital dönüşüm çabaları 
yalnızca ulusal arenada değil, uluslararası arenada da geliştirilmeli, farklı medeniyetlerin tecrübelerinden faydalanılmalı ve 

vatandaşa sunulan hizmetlerdeki kalite arttırılmalıdır (Arıkboğa, 2017:1624). 

3.2. Dijitalleşen Yönetimde Demokratik Katılımcılık 

Dijital çağ, dijital yönetişim perspektiflidir. Yönetişim, çok aktörlü, adem-i merkeziyetçi ve toplumdaki diğer aktörleri 

yapabilir kılan, yönlendiren, etkileşime dayalı önemli bir yönetim tipidir (Çukurçayır, 2003:261). Dijital yönetişim ise 

vatandaşların yönetime katılımını sağlayarak, şeffaf ve hesap verilebilir, saydam bir yönetim modeli oluşturmak, vatandaş 

ve yönetim arasındaki katılımcı mekanizmayı da dijital araçlarla gerçekleştirebilmektir. Dijital yönetişimde amaç, 

vatandaşa hızlı, verimli ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda bir yaşam kalitesini internet aracılığıyla elektronik ortamda 

sunabilmektir (Özer, 2017:469). 

Bir ülkedeki teknolojik gelişim, o ülkedeki yaşam kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Ünlü sosyolog Jeager, gelişen 

teknoloji ile vatandaşın görüş ve düşüncelerinin de dikkate alınacağını ve bu durumun hayat kalitesinde önemli ölçüde 

iyileştirmeler oluşturacağını iddia etmektedir. Bu sebeple Jeager e-devleti, “demokratik katılımı geliştirme ve politik 

yabancılaşmanın üstesinden gelme potansiyeli” olarak değerlendirmektedir (Jeager, 2003:323-324). 

Web teknolojileri, politik karar alma sürecinde vatandaşın katılımını kolaylaştırmaktadır (Moon, 2002:426). Bu duruma da 
dijital teknolojide yaşanan gelişim ve teknolojinin baş aktörü olan internetin ücretsiz hale getirilmesi ayrı bir sebep olarak 
gösterilmektedir. İnternet, modern toplumlarda iletişimin ve demokratik bir toplumun oluşturulmasında rol oynayan en 

önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Demokratik toplumların temel özelliklerinden biri yurttaşların yönetime katılmasıdır. Modern toplumlarda katılım, 

demokratik toplumların temel unsurlarından biri olarak yerel birimlerin güçlendirilmesi ve karar merkezlerinin bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin sunduğu yeniliklere açık bir yönetim modeli benimsemesi ile gelişim göstermektedir. 

Demokrasinin işlerlik kazanması temelde yerel birimlere bağlıdır. Demokrasi kültürü, mahallelerden başlamakta, köyler, 

ilçeler ve iller sonrasında tüm ülkeye yayılmaktadır. Bu sebeple, ulusal veya uluslararası platformda yaşanan gelişimlerin 

ilk tecelli merkezi olan ve en çok etkilenen birimi, yerel yönetimler ve yerel halk olarak kabul edilmektedir (Bek, 
2003:132-133). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmişlik ise yerelleşme perspektifli bakış açılarını genişleterek 
sınırlarının aşılmasında yerellik düşüncesine zemin hazırlamaktadır. 

İnternet ve demokrasi arasındaki etkileşim, gelişmiş ülkelerin yönetsel düzenlemelerinde, oldukça önemli bir kullanıma 

sahiptir. İnternet, yerel düzeyde halk katılımının ve iletişim demokrasisinin gerçekleştirilmesinde vasıflı bir araç görevini 

görmektedir. Bu sebeple, yerel halkın yönetimdeki katılımcı yönünün geliştirilmesi için “Yerel yönetimlerde halkı 

bilgilendirme süreçlerinin ve ortamının geliştirilmesi, kamu belge ve bilgilerine özgürce erişebilirliğin sağlanması” 

yönünde fikirler öngörülmektedir (Henden ve Henden, 2005:60). 

Yönetimde katılımcılık ve etkileşim genel olarak, kamu kuruluşu ve yerel halkın karar alma süreçlerine ve kamusal yaşama 

dâhil olması olarak tanımlanmaktadır. Kamu kuruluşu ve yerel halk arasındaki etkileşim ise iletişim, danışma ve katılım 

olmak üzere üç farklı şekilde gelişim göstermektedir. İletişim ile bilgiler, kamu kuruluşlarından yerel halka, danışma ile 

yerel halktan kamu kuruluşlarına bir aktarım göstermektedir. Katılımda ise yerel halk ve vatandaş arasında bir geliş-gidişin 

olduğu bilgi alışverişi durumu mevcuttur. Bu durumda yerel halk ve kamu kuruluşu arasında adına katılım denilen bir 

diyalog olayının gerçekleşmesi sonucunu doğurmaktadır. İletişim ve danışma, etkileşimde tek yönlü bir ilişki boyutunu, 
katılım ise etkileşimde çift-yönlülüğü ve bir diyalog durumunu ifade etmeye çalışmaktadır. Bu sebeple, etkileşimde en üst 

düzey, katılım düzeyinde ortaya çıkmaktadır (Sobacı ve Hatipoğlu, 2017:692).Yönetimdeki katılımcı yapının gelişmesi, 

gerek merkezi gerekse yerel kuruluşlarda yer alan ilgili bütün aktörlerin birlikte düşünmesi ve karar alması ile 

gerçekleşebilecektir. İnternet, ilgili bütün bu aktörleri tek çatı altında en hızlı ve en kolay şekilde toplayarak karar verme 
mekanizmasını harekete geçirmektedir. Teknolojinin sunduğu bu kolaylık, hizmetlerdeki sunumu etkili, verimli ve ivedi 

hale getirmektedir. 
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Demokratik katılımın elektronik bir vasıta ile gerçekleşmesi, doğrudan demokrasi anlayışının önündeki mekân, zaman ve 
bunun gibi engellerin ortadan kaldırılmasını, demokratik maliyet durumunun ise düşmesini sağlamaktadır. Belediyelerdeki 
dijital yönetim uygulamaları ile belediyelerin karar organı olan belediye meclis kararları yerel halka elektronik ortamda 

sunulabilmektedir. Ortak karar paylaşılmaktadır. Bu durum, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkinin olumlu yönde 

değişmesini, bugünün yönetim anlayışına “paydaş” olgusunun kazandırılmasını sağlamaktadır. Bir insanın yaşadığı 

çevreden bilgisi olabilecek yerel anketler, sosyal etkinlikler, yerel-bölgesel bilgilendirmeler, yerel gazeteler, yayınlar ve 
güncel kararlar gibi ilgili her önemli duruma yönelik bilgiler, belediyelere ait web sayfalarında ve e-belediye linklerinde 
vatandaşa açık bir şekilde sunulmaktadır. Ancak kamu hizmetlerindeki etkinliğin ve verimliliğin arttırılması için 

belediyelerin dijital yönetime yönelik gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. Elektronik imza alt yapısına 

yönelik çalışmaların yapılması, kişisel bilgilerin korunması ve çıkarılacak olumlu veya olumsuz dersler doğrultusunda 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanması, alınması gereken 

güvenlik önlemlerinin yalnızca bir bölümü olarak kabul edilmektedir (Henden ve Henden, 2005:57-58). 

3.3. Dijital Belediye Uygulamaları 

Çalışmanın bu başlığında, Çankırı ve Kırıkkale il belediyelerinin dijital belediye uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. 

Ancak bilgiler, konunun temasına uygun olarak yalnızca katılımcı belediyecilik anlayışına hizmet eden uygulamaları 

aydınlatmaya yönelik verilmektedir. Amaç ise dijital belediyeciliğin analizi ve hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında 

gerek belediye gerekse vatandaş perspektifinde alana sunulan katkıları, katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi 

bağlamında değerlendirmektir. 

Dijital dönüşümün temeli, açılan bir web sitesi ile atılmıştır. Web sitesi bilgi işlem ve daire başkanlığı koordinesinde 

hizmet vermektedir Gelişen iletişim teknolojileriyle bu web sitesi, kendi içerisinde oluşturduğu farklı sınıflandırmalarla 
yerel halkın kavramasını kolay hale getirecek açıklıkta, saydam ve hesap verilebilir yeni linkler düzenlemiştir. Çankırı 

belediyesinin erişime açık yalnızca ekran üzerinden atılacak tek bir tıklamayla oluşturduğu web sayfasının genel 

görünümünde “ana sayfa, kurumsal, hizmetler, galeriler, kent rehberi ve iletişim” olmak üzere altı ana başlık yer 
almaktadır. Bu başlıklar, ilgili hizmete ve gerekli bilgiye göre oluşturulmuş alt başlıkların genel adını yansıtmaktadır. 

Şöyleki; Kurumsal sekmesini tıklayarak vatandaş, “yönetim şeması, başkan, belediye meclisi, başkan yardımcıları, 

müdürlükler, eski başkanlar, vizyon ve misyon” gibi bilgileri edinebilmektedir. Hizmetler sekmesinde beyaz masa, çocuk 

meclisi, gençlik merkezi ve hanım lokalleri gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Galeriler de belediyeye ve belediyenin 

işleyişine ait fotoğraflar, kent rehberinde, kente ait tarih, kültür, coğrafi yapı gibi bilgiler bulunmaktadır. İletişimde ise 

belediyenin telefon, faxs, e-mail ve adres bilgileri net bir şeklide yer almaktadır. 

Web sayfasının alt kısmında,“e-belediye, e-kent rehberi, e-tahsilat, e-imar, kent kameraları, anket, dilekçe örnekleri, e-istek 
ve şikayet, sosyal belediyecilik ve şehrim için bir fikrim var” gibi elektronik uygulamaları düzenleyen butonların varlığıyla 

karşılaşılmaktadır.  E-belediye ile yerel halk siteye üye olarak veya olmayarak sicil numaraları ile su ve kira borçlarını, 

çevre ve temizlik, emlak vergilerini sorgulamakta ve bankalara gitmeden kredi kartı imkânı ile ödeyebilmektedir. E-tahsilât 
ile yine aynı şekilde borç sorgulamaları yapılarak gerekli ödemeler gerçekleştirilmektedir. E-kent rehberi ile Çankırı’daki 

tüm emlak bilgileri, kayıtlı adres bilgileri yer yer bir harita üzerinde gösterilmektedir. Şehrin merkezinin ve önemli kabul 

edilen mekânlarının yirmi dört saat gözlemlendiği kent kameraları da site de ayrıca yer edinmektedir. 

Çankırı belediyesinin dijital boyutlu uygulamaları içerisinde yer alan “anket, dilekçe örnekleri, e-istek ve şikâyet, sosyal 

belediyecilik ve şehrim için bir fikrim” var butonları ise Çankırı belediyesinin web sitesinde demokratik katılımı 

geliştirecek somut görünümlü en önemli dijital belediye uygulamaları olarak kabul edilmektedir. Anket kısmında belediye, 
gerçekleştirdiği önemli düzenlemeleri “beğendim, beğenmedim, başarılı, başarısız veya evet, hayır” seçenekleriyle halkın 

onayına sunmakta,  çıkarılan yüzdelik oran karşısında da halkın büyük bir ekseriyetinin olumlu bulduğu yönde rotasına 

devam etmektedir.  

Dilekçe örnekleri vatandaşların bilgilendirilmesi noktasında web sitesinin geliştirmiş olduğu önemli bir düzenlemedir. 
Vatandaşın emlak, iskân ve abonelik gibi işlemlerinde belediyeyle iletişimini sağlamak ve talebinin kolaylıkla 

cevaplandırılması için yürütmek zorunda olduğu yolun ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Kısacası, hangi evrakla ne 

istediğini ilgili kuruluşlara kısa ve öz bir şekilde bildirmenin yoludur. Belediye, dilekçe örnekleri butonunu sitesine 

koyarak vatandaşı uğraştırmamakta, talep ve beklentilerine karşılık verilmesi için ne yapması gerektiğini kısa bir şekilde 

belirtmektedir. 

E-istek ve şikâyet, vatandaşın talep ve beklentilerinin elektronik ortamda gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

sonrasında belirttiği bir bölümdür. Sanal ortamda belirtilen bu talepler toparlanmakta ve ilgili birime yönlendirilmektedir. 
Sosyal belediyecilik, birlikte hareket etmeyi ve düşünmeyi sağlamak üzere geliştirilen önemli bir toplumsal bütünleşme 

düzenlemesidir. Sosyal belediyecilik butonu ile “Kadın Eğitim Kültür Merkezi, Kadın İstihdam Merkezi,Hanım 

Lokalleri,Yaşlılar Koordinasyon Merkezi,Engelliler Koordinasyon Merkezi,Üniversiteli Kız Öğrenciler Koordinasyon 

Merkezi,Çocuk Meclisi, Etüt Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi” gibi toplumsal düzenlemeler hakkında bilgi 

alınabilmektedir. Geliştirilen bu düzenlemelerle toplumsal uyumluluk oluşturulmaya çalışılmakta ve meclis 

düzenlemeleriyle de farklı ve yeni düşüncelere kapı aralanmaktadır. Birlikte düşünülerek çıkarılan kararlar, yönetim 

kademesinin üst birimlerine iletilerek değerlendirilmekte; değerlendirme sonuçları ise halk günlerinde, sosyal medyada 

veya ilgili kuruluşların yöneticilerine bildirilerek açıklanmaktadır. 

http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-419/kadin-egitim-kultur-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-431/kadn-stihdam-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-377/hanm-lokalleri.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-377/hanm-lokalleri.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-415/yallar-koordinasyon-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-416/engelliler-koordinasyon-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-579/niversiteli-kz-renciler-koordinasyon-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-579/niversiteli-kz-renciler-koordinasyon-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-428/ocuk-meclisi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-580/ett-eitim-merkezi.php
http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-437/genclik-merkezi.php
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Şehrim için bir fikrim var düzenlemesi, Çankırı belediyesinin sosyal ve kültürel birimlerden sorumlu birimi tarafından 2018 

yılı içerisinde ortaya çıkarılan ve katılımcı belediyecilik anlayışına hizmet doğrultusunda geliştirilen önemli bir projesidir. 
Bu proje kapsamında, Çankırı için eksik görülen ve yapılırsa Çankırı’ya büyük kazanımları olacağı düşünülen fikirlere 

kapılar açılmaktadır.  Gerek kent konseyi gerekse halk meclislerinde de ilgili konular tartışmaya açık şeffaf görünümdedir. 

Ancak şehrim için fikrim var düzenlemesi, toplu yerlerde çekinme, tepki görüleceği endişesi yaşama veya bu ortamlara 

katılmaya imkân bulamama gibi sebeplerden ötürü ifade etmede problem yaşayanlar için geliştirilmiş dijital bir projedir. 

Dijital ortamda belediye için düşünülen fikirler rahatlıkla paylaşılmakta ve fikirler değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Belediye web sitesi; yayınlarımız, faydalı linkler (BİMER-Başbakanlık İletişim Merkezi vb.),belediye tv (sanal tur, video 
galeri, foto galeri, Çankırı müzikleri) üye olunan birlikler, AB projeleri, planlanan, tamamlanan ve devam eden projelere 
yönelik vatandaşın yerel faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi için uygulamada düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Web 

sitesinden veya elden basılı dağıtılarak ulaşılabilirliği olan yerel gazeteler, dijital ortamlarda sunularak yayım haberleri ile 

toplumsal kesime hitap etmiş, vatandaşın gerek toplumsal sorunlar gerekse yönetsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamıştır. Faydalı linkler ile de istenilen kurumlara rahatlıkla ulaşabilmişlerdir. Yine sayfanın en üst sağ 

köşesinde belediyeye ait facebook, instegram ve tweeter olmak üzere üç önemli sosyal medya amblemi bulunmaktadır. 

Sosyal medya ile belediyenin gelişme durumu, mevcut yorumlarlar, beğenme veya beğenmeme butonları ile katılım 

seviyesi takip edilebilmektedir.  

Çankırı belediyesinin www.cankiri.bel.tr uzantılı sitesiyle ilgili gerekli araştırmalar sonrasında belediye personeliyle 

yapılan birebir görüşmelerde de ilgili belediyenin katılımcı belediyeciliği teşvik edecek dijital boyutlu belediye 
uygulamaları hakkında bir takım bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgileri kısaca şöyle özetlemek mümkündür; 

Belediye personeli, dijital çağın gerektirdiği bütün bilgi ve iletişim teknolojilerini belediye uygulamalarında fazlasıyla 

uygulamaya çalıştıklarını dile getirmektir. Bu çalışmalardaki esas amaçlarının da vatandaşlarının huzur ve esenlik içinde 

yaşamalarını sağlamak olduğunu söylemektedir. Bu doğrultuda, halkın yönetimdeki fonksiyonunu arttıracak demokratik 
katılımcı yeni uygulama projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etmektedir. Örneğin daha önceden olmayan ancak yeni 
belediye başkanlarıyla birlikte halk meclislerinin online katılımlı olması gerektiğini düşünen söylemlerinin olduğundan 

bahsetmektedir. Uzaktan sormak istedikleri soruları sorabilecek bir platform halinde olacağı düşünülen bu proje ile 

katılımcılığın ve verimliliğin fazla olacağı düşünülmektedir. Halkın internet sorunu olmaması içinde belli başlı yerlerde 

ücretsiz internet uygulamasına yönelik bir düzenleme yapabileceklerini, cumhurbaşkanlığınca dile getirilen yeni bir proje 

olan millet kıraathanelerinin de açılması ile birlikte görüşülecek araştırılacak yeni ortam imkânlarının da doğabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca bu yıl geliştirildiği söylenen “Şehrim İçin Bir Fikrim Var”, projesi ile iyi dönüşümler alındığı, 

buralardan gelen yeni fikirlerin her yönüyle değerlendirildiği söylenmektedir. 

Belediye yetkilileri, beyaz masa uygulamasının halkın en fazla kullandığı katılımcı mekanizmalardan biri olduğunu ifade 
etmektedir. Beyaz masa, elektronik ortamdan gelen mesajlarla birlikte, telefonla veya bire bir görüşmelerle dile getirilen 
talepleri değerlendirmekte ve ilgili birimlere iletmektedir. Basın ve yayından sorumlu personel, bu birimlerden gelen 
iletilerin dikkate alınmak zorunda olduğunu söylemektedir. Çünkü belediye başkanlarının bilgilendirme veya eğitim 

toplantılarında öncelikle “halkımızın isteği hizmetlerimizde en önemli kriterdir” dediğini ve bu doğrultuda hareket edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Belediye personeli, başkanlarının belediyenin web sayfasına bir ay içerisinde giren kişi sayısının 
arttırılması ve vatandaşı teşvik edecek yenilikçi politikalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmesi için talimatlar da aldığını 
söylemektedir. Ancak personel, bütün yapılanmalara rağmen Çankırı’da erişimin sınırlı olduğundan, vatandaşın konuyla 
ilgili bilgi sahibi olmadığından, yatırması gereken bir su faturasını bile internet ortamında yatırmak yerine gelip bizzat 
içerden yatırmak istediğinden bahsetmektedir. İlaveten, defalarca yapılan bilgilendirilmelere rağmen durumun 
değişmediğini, bu durumun da Çankırı’nın yaşlı nüfusunun çoğunlukta olduğu bir il olmasından kaynaklandığını ileri 

sürmektedir. Dijital boyuttaki belediye uygulamaların daha çok dışarıdan gelen veya genç kuşak tarafından kullanıldığını 

iddia eden personel, “biz yerli veya yabancı bütün vatandaşın iş yükünü hafifletecek hizmetler gerçekleştirme çabasındayız. 

Şayet yaşlı nüfus birebir hizmet istiyorsa buda bir yükümlülüktür ve en iyi şekilde yerine getirilmek zorundadır”  cümlesini 

de konuşmasına eklemektedir. Çankırı belediyesi, son iki yıl içerisinde web siteye erişen kişi sayısını, 2017 yılı için günlük 

tekil ziyaretçi 13, günlük tıklama sayısı ortalaması 96.14 olarak; 2018 yılı için ise günlük tekil ziyaretçi ortalaması 18, 
tıklama sayısı ortalaması olarak da 111.53 diyerek konuyu özetlemektedir.  

Belediye personeli, bütün bu yapıcı tavırlara rağmen vatandaşın dilek ve şikâyetlerini çoğu zaman beyaz masaya değil de 

direkt BİMER’e yazmasından ve taleplerini oraya belirtmesinden de yakınmaktadır. Bu durumu personel, vatandaşın 

yukardan gelirse daha iyi ve hızlı çözüleceği düşüncesinde olmalarına bağlamaktadır.  

Belediye’nin dijital boyutlu uygulamalarını takip eden bütün belediye personeli, sosyal medyanın demokratik katılıma 

hizmet eden çok büyük bir uygulama olduğunu belirtmektedir. En büyük takibi, talepleri ve şikâyetleri sosyal medya 

üzerinden aldıkları söylenmektedir. Sosyal medyadan genç, yaşlı nüfus fark etmiyor artan oranda bir takip aldıkları ve 
buradan vatandaşa ulaşmanın daha kolay olduğu ifade edilmektedir. Yapılan paylaşımlara gelen yorumlar, gelen mesajlar, 

beğenilen veya beğenilmeyen durumlar halkın beklentilerini az çok ortaya koymaktadır. Kararlar da bu doğrultuda 

şekillenmekte ve verimlilik artmaktadır. Bu sebeple, özellikle bilgi ve işlem personeli, sosyal medyaya yönelik 

düzenlemelerin önünü açacak projelerin dikkate alındığını dile getirmektedir. 

Belediye personeli, yerel kalkınmanın ancak ve ancak birlikte yönetimle mümkün olabileceğini, birlikte yönetimin de karar 
veren birimi olan belediyelerin gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi ile gerçekleşebileceğini ileri sürmektedir. 

http://www.cankiri.bel.tr/
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Belediyelerin katılımcı bir performansla hareket etmesi, gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesinde etkili bir faktördür. 

Çankırı belediyesi, çağın gerisinde kalmadan dijital boyutlu katılımcı belediye uygulamalarını önemsediğini, bu doğrultuda 

azim ve kararlılıkla yeni projelere beyin yorduğunu söylemektedir. 

Çalışmada, Çankırı belediyesinden sonra kendisine yakın, nüfus ve coğrafi yapı bakımından benzerlik gösteren bir başka il 

belediyesi olan Kırıkkale belediyesi de dijital boyutlu uygulamalar doğrultusunda kısa bir şekilde değerlendirilmek 

istenmiştir. Aynı perspektifli sorularda da ilgili personeller, bazı farklılıkların olduğunu itinayla belirtmişlerdir. Kırıkkale 

belediyesi ve katılımcı dijital belediye uygulamalarını şöyle özetlemek mümkündür: 

Kırıkkale belediyesi, www.kirikkale-bld.gov.tr adlı web adresi ile hizmet veren ana sayfasında, haberler, duyurular, 

belediye yönetimi, projelerimiz, rehber gibi ana başlıklarla yer almaktadır. Hemen alt bölümde ise e-belediye, e-imar, kent 
rehberi, su-emlak ödemeleri, belediye meclisi ve encümen kararları gibi elektronik uygulamalar yer almaktadır. Sayfa sol 

üst kısımda tweeter, instegram ve facebook gibi sosyal medya logolarını koyarak belediye, web sayfasındaki beğenilen 

düzenlemelerin yeri geldiğinde paylaşılabileceği bir ortam kurmuştur. Ayrıca ilgili sosyal medya hesaplarıyla da 

gerçekleştirilen tüm projeleri halka açmış, sosyal medyadan ilan etmişlerdir.  

Web sitesine demokratik katılımı gerçekleştirecek dijital boyutlu çalışmalar perspektifinde bakıldığında, dilek ve istek 

şikâyet formu, e-belediye, beyaz masa ve e-rehberin görünürdeki önemli çalışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan 
dilek ve istek şikâyet formu botunu ile vatandaş talep ve beklentilerini adres, telefon gibi bilgilerini üye olarak veya 

olmayarak bildirebilmektedir. Sitede detaylı bir şekilde belirtilen formu doldurmak ve e mail ile göndermek yeterlidir. E-
belediye ile üyelik için gerekli şifreleme işlemi sonrasında tahsilât, sorgulama, borç ödeme, bilgi edinme, talepte bulunma 

eylemlerini vatandaş kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Beyaz masa ile web sitelerinde yedi, yirmi dört vatandaşın 

elektronik mesaj, telefon veya bire bir görüşmelere açık, şeffaf bir belediye olarak hizmet ettikleri gösterilmektedir. E-
rehber uygulaması, birçok il belediyesine göre farklı yapılandırılmıştır. Başka il belediyeleri e-rehber bölümünde ildeki 

önemli acil durum telefonlarını paylaşırken Kırıkkale belediyesi, bu bölümde yönetim şemasındaki başkan, yardımcıları, 

müdürlülükler gibi her birime ait telefon numarasını bizzat ilan etmektedir. İlgili başkan veya müdürlülükler bu 

telefonlardan arandığında özel kalemleri tarafından hemen ilgili sorumluca görüştürülmektedir. Yine başka il 

belediyelerinde bu pozisyondaki kişilere ulaşım, beyaz masa aracılığı iledir. 

Belediye yöneticileri, bilgi işlem ve basın yayın departmanındaki personel ile yapılan görüşmelerde Kırıkkale belediyesinin 

web sitesi dışında başka dijital belediye uygulamalarının da olduğu anlaşılmıştır. Personel, gelişen çağın gerisinde 

kalmadan bilgi ve iletişim teknolojilerinin en ileri boyutunu belediyelerinde uygulamaya çalıştıklarını iddia etmektedir. 
İlaveten, vatandaşın internet sorunu olmaması için bazı park alanlarında interneti ücretsiz hale getirmeye çalıştırdıklarını, 

halk meclislerini online ortamla tanıştırmayı düşündüklerini söylemektedir. Personel, küçük bir il olmalarına ve yaşlı 

nüfusu fazla olmalarına rağmen Kırıkkale belediyesinin benzer özellikteki diğer illere oranla teknolojiden yararlanan kişi 

sayısının fazla olduğunu belirtmektedir.  Kırıkkale belediyesi, sosyal medyayı, yararlandıkları en büyük dijital boyutlu 

belediye uygulaması olarak tarif etmektedir. Buradan gelen beğenilere karşı adım atıldığını ve gelen mesajların hepsinin 

olumlu veya olumsuz yönleriyle değerlendirilerek yönetime kazandırılmaya çalışıldığını söylemektedir. Sosyal medyadaki 
üye sayısının artışını ise yerel halkın taleplerine karşılık verilmesine ve şeffaf bir yapıya sahip olduklarını halka 

kanıtlamalarından kaynaklandığını söylemektedir. Bu durum da demokratik ve katılımcı bir belediye anlayışıyla 

çalıştıklarının tezahürü olarak gösterilmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yerel yönetimlerin en önemli amaçlarından biri katılımcılığı geliştirmektir. Güçlenen yerel yönetim kuruluşlarının yetki ve 

kaynaklarını “örgütlü kentliyle” paylaşması, katılım mekanizması ile yerel hizmetlerin sunumundaki verimliliğin 

arttırılacağı düşüncesi çerçevesindedir. Ayrıca karar almayı kolaylaştırarak katılımcı mekanizmaların genişlemesi ise yerel 

ortaklıkların temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçişin hızlandırabileceği düşüncesi ile desteklenmektedir 
(Göymen, 2010:95). 

Yerel yönetimlerdeki katılımcı mekanizmayı geliştirmek ve verimli hale getirmek üzere Türk kamu yönetimi yapısı, sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsayan dijital boyutlu çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Dijital gelişmelerin getirdiği e-dönüşüm, sosyo kültürel ve yönetsel yapıyı önemli ölçüde etkilemiştir. 
Katılımcı mekanizmanın en yoğun olduğu ve yerel yönetim denilince vatandaşın ilk aklına geldiği belediyeler ise dijital 
boyutlu yönetsel düzenlemelerin etkilendiği en büyük yönetsel birimlerden biri olarak kabul edilmektedir.  

Bu bağlamda çalışmada, KUZKA kapsamındaki farklı iki belediyenin (Çankırı ve Kırıkkale) dijital boyutlu çalışmaları, 

katılımcı yönetime katkıları yönünde değerlendirilmek istenmiştir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel yönde 

birbirlerine benzerlik gösteren bu iki il, dijital çağa ayak uydurmak üzere teknolojik gelişimi hayat serüvenlerine katmak 

için çalışmışlardır. Kamu hizmetlerindeki etkinliği sağlamak ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere çalışan belediyeler, yerel 

halkın katılımını arttırmak için beyaz masa, anketler, talep ve istek şikâyet formu ve e-belediye gibi somut görünümlü 

projelerle web sitelerini aydınlatmıştır. 

 Belediye personellerince yapılan görüşmelerde de online meclis platformu, ücretsiz internet ortamları oluşturmak gibi yeni 

eğilimlerin olduğu görülmektedir. Asıl amaçları yerel ve bölgesel farklılıkları minimize ederek yerel kalkınmayı sağlamak 

http://www.kirikkale-bld.gov.tr/
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olan bu belediyeler, dijital belediyecilikte birbirlerinden farklılık göstermektedir. Çankırı belediyesi konuyu şöyle 

özetlemektedir. “Belediye olarak dijital gelişmeleri yakından takip ediyor ve teknolojik gelişimin arkasında kalmamaya 

çalışıyoruz. Ancak Çankırı, yaşlı nüfusu fazla olan bir il. Bu sebeple, belediyemizdeki dijital katılım oranının yüksek 

olduğunu söylememiz doğru olmayacaktır. Çünkü elinden tutup şöyle yap diye tarif etsek de illaki içeriye gelecek, başkana 

ulaşacak ve başkanın bize talimat verdiğinden emin olacak. Dijital katılımı daha çok genç nüfusta görmekteyiz. Özellikle 
sosyal medya, dijital katılımdaki en büyük destekçimiz” demektedir. Kırıkkale belediyesi de yine aynı doğrultuda sosyal 

medyayla ilgili konuşurken Çankırı’nın aksine onlarda devamlı artan bir katılımın olduğunu yaşlı veya genç fark 

etmediğini, dijital belediyeciliği her yönüyle uyguladıklarını ve yeni uygulamalar gerçekleştirmek içinde çalıştıklarını dile 

getirmektedir. 

Bu bağlamda, bir yerel yönetim birimi olan belediyelerde katılımcı yönetimi geliştirecek dijital boyutlu çalışmaların 

gelişmekte olan bir aşamada olduğunu söylemek mümkündür. E-mail, beyaz masa, anket, dilek-istek formu ve e-belediye 
uygulamadaki önemli dijital düzenlemelerdir. Ancak belediyeler, katılımı genişletecek projeler geliştirmeye devam 

etmelidir. Gerek web sitelerini gerekse bu yöndeki politikalarını sürekli güncellemelidir. Ücretsiz internet sınırlı 

mekânlarda değil, geniş alanlara yayılmalıdır. Dijital yönetimin faydalarını anlatacak eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 

Gerekirse ev ev dolaşılmalı ve anlatılmalı, şikâyet ve talepler dinlenmelidir. Yaşlı nüfus veya yeniliği benimsemiyorlar 
deyip pes edilmemelidir. Online halk meclisi dışında online belediye meclisi ve kent konseyi gibi yerel toplantılar da online 
katılımlı hale getirilmelidir. Sosyal medya dışında yerel halkın sunulan hizmetlerdeki memnuniyetini ölçmeye yarayacak 

yerel ölçekler geliştirilmelidir. Çankırı veya Kırıkkale belediyesi, yüz ölçümü büyük ve nüfusu çok yüksek olmayan iki 

önemli belediyedir. Dijital katılımcı yerel çalışmaları pozitif yönde iyileştirecek gerekli alt yapıya da sahiptir. Bu sebeple, 
belirtilen bu öneri ve tavsiyeleri yerine getirebilecek gücü, bünyesinde taşımaktadır. Sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi ve 
yerel kalkınmanın hızlanması için de bu gücün kullanılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu olanaklar ekonomik, toplumsal ve 

yönetsel alanda hizmet sunumunu kolaylaştırmaktadır. Büyükşehir belediyeleri de hem artan görev ve 

sorumlulukları hem de kenti daha iyi yönetmek adına teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak 

durumundadırlar. Gelişen teknolojinin bir ürünü olan Kent Bilgi Sistemleri (KBS) de hızlı kentleşmenin 

yarattığı sorunların çözümü için büyükşehir belediye yönetimlerine önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 

Veri tabanlı bir yönetim sistemi olan KBS, kamusal ve kamusal olmayan veriler arasında bağlantılar kurarak 

analiz etmektedir. Coğrafi Bilgi Sisteminin kent temelindeki bir uygulaması olan KBS, kente ait grafik ve 

sözlü verinin uygun bir mekânsal bilgi üretimine aktarılarak verinin toplanması ve sunulmasını ifade 

etmektedir. Bu veri tabanının birçok sektörü içinde barındırması farklı uygulamaları ortaya çıkarmakta ve 

kentte yaşayan paydaşlara eşit imkânlar sunmaktadır. KBS’nin işleyişi için belediye içindeki birimlerin ve 

kent ile ilgili olan diğer kuruluşların birbirleriyle koordinasyonu, bilgi paylaşımı için en uygun yazılım 

programının kullanımı ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Bu çerçevede 

çalışmanın amacı, bilişim teknolojisinin yerel yönetimlere aktarılmasıyla ortaya çıkan KBS’nin Büyükşehir 

Belediyelerinde ki mevcut durumunu analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kent Bilgi Sistemleri. 

 

ABSTRACT 

The opportunities that today's rapidly evolving information and communication technologies provide are 
facilitating the provision of economic, social and managerial services. Metropolitan municipalities are also 
required to follow and implement technological developments in order to better manage their increasing 
duties and responsibilities as well as the city. City Information Systems (CIS), a product of developing 
technology, provides important facilities for metropolitan municipal administrations to solve the problems 
created by rapid urbanization. 

The CIS, a database management system, analyzes the linkages between public and non-public data. The CIS, 
an application of the Geographical Information System on the city basis, refers to the collection and 
presentation of the data by transferring the city's graphic and verbal data to a suitable spatial information 
production. This database reveals different applications for hosting in many sectors and offers equal 
opportunities to the stakeholders in the city. For the functioning of the CIS, it is necessary to coordinate the 
units within the municipality and other organizations related to the city, to use the most suitable software 
program to share information, and to meet the needs and expectations of the citizens. The purpose of working 
in this framework is to analyze the current state of the CIS in the Metropolitan Municipalities, which emerges 
from the transfer of information technology to local administrations. 

Key Words: Local Governments, Metropolitan Municipality, Technology, City Information Systems. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır. 

Bilgisayar temelli yazılım ve donanım programlarının çeşitlenmesi dijital veri alışverişini ve bilgi aktarımını 

hızlandırmıştır. Yaşanan gelişmeler yerel yönetimlerde internet tabanlı elektronik uygulamaların üretilmesinin ve 

vatandaşlara zaman kaybı yaşatmadan hizmet sunma olanağının önünü açmıştır. Yerel yönetimler teknolojide yaşanan 

gelişmelerden ötürü bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönüşüm süreci örgüte düşük maliyet, verimlilik ve hizmet 

kalitesinin arttırılması gibi avantajlar sağlayabilmektedir. Yerel yönetimlerde bilgi teknolojisi ile birlikte uygulamaya 
konulan hizmetlerden birisi de içeriklerine göre isimleri farklılaşan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ya da Kent Bilgi Sistemi 
(KBS)dir. Özellikle büyükşehir belediyelerinin kurulumunu yaparak hizmet sunumuna başladığı KBS’ler, vatandaşların 

kent ve kentsel mekânlar hakkındaki bilgisini güncelleyen ve bilgisayar temelli bir veri analizi sunan haritalaştırılmış bilgi 
kümesini ifade etmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinde KBS projesinin oluşturulabilmesi için projenin tanımı, kapsamı, sistemin  ihtiyacı olan  
yazılım,  donanımın belirlenmesi, maliyeti ve süresinin ortaya konması gerekli adımlardır. Bu kriterlerin ortaya konulması 

ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Belediyelerde bu faaliyetleri yürütecek elemanların uzmanlığı ve sayısı konusunda 
eksikliklerin olduğu gözlenmektedir (Bank, 2015:2). Bir taraftan kentlerin fiziki yapısı, sınırları ve dağınık yapıları nitelikli 

hizmet sunmanın önünde farklılıklar yaratırken, öte taraftan trafik sorunları, kazı çalışmaları, teknik altyapı, yangın, sel gibi 

doğal afetlerin kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi için bilgi teknolojilerinin önemi giderek daha da artmaktadır. Yerel 
yönetimler bilgi teknolojisinin bir ürünü olan KBS’yi artan kentsel sorunların çözümünde kullanmayı tercih etmektedir. 

KBS uygulaması kentin, planlama, ekonomik, alt ve üstyapı, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sportif 
alanlardaki gelişmelerini içermektedir. Bu alanlardaki veri setlerinin toplanarak kuruluma aktarılması ve vatandaşlara bilgi 

paylaşımında bulunulması hizmet kalitesini geliştirmekte ve idari prosedürlerde boğulan personelin iş yükünü 

azaltmaktadır. Kısacası, yerel yönetimlerin bu bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerini hayata geçirmesi katılımcı yönetim, 

düşük maliyet, zaman tasarrufu, verimlilik, etkinlik ve hizmet standartlarını yükseltmede tercih edilebilecektir. 

Buradan hareketle çalışmanın amacı, büyükşehir belediyelerinin bünyesinde kurulan KBS’de sunulacak hizmetlerin ortaya 
konulması ve bu uygulamanın yerel yönetimlere katkılarının açıklanmasıdır. Çalışmanın ilk kısmında, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) ile Kent Bilgi Sistemleri (KBS)’nin tanımları ve benzerlikleri kavramsal çerçevede sunulmuştur. İkinci 

kısmında ise, yerel yönetimlerde KBS’nin önemi ve avantajları üzerinde durulmuştur. Son olarak, 30 büyükşehir 

belediyesinin KBS’lerinin varlığı ve vatandaşlara sunduğu hizmetleri resmi internet sayfalarında yer alan Kent Rehberi vb. 
isimlerle hizmet sunan uygulamalar aracılığıyla analiz edilmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

2. KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 

İdari işlevlerin hızlı ve doğru kararlar vermeyi zorlaştırması kentsel alanlarda sağlanan temel hizmetlerin sürekli olarak 

değişim ve iyileştirme sürecinden geçmesini gerekli kılmaktadır. Kentsel alanlarda teknik hizmetler sunan yerel yönetimler 

vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için güncel harita tabanlarına ve diğer mekânsal bilgilere güvenilir erişimin sağlanmasına 

önem vermektedir. KBS, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü grafik ve grafik dışı mekânsal bilgiyi organize eden 

bir bilgi sistemidir (Geymen vd., 2008:163). Buna ilaveten KBS, karar verme için çeşitli planlama senaryoları oluşturmak 

için belirli alanlarla ilgili mekânsal ve mekânsal olmayan verileri yakalamak, saklamak, geri getirmek, görüntülemek ve 

sorgulamak için yararlı bir bilgisayar tabanlı araç olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan bu sistem, sosyal, ekonomik, 

demografik, konut ve sağlık verileri gibi istatistiksel verileri kullanarak kentsel projelerin ve kaynakların planlanması, 

geliştirilmesi ve yönetilmesinde karar vericilere fayda sağlayabilecek ekonomik bir kaynaktır (Özturan vd., 2004:13).  

Genel olarak KBS, yukarıda da belirtildiği üzere altyapı, üstyapı, planlama, sağlık, güvenlik, ulaşım, eğitim ve turizm gibi 

kent hayatındaki tüm olgulardır. Kurumlar tarafından toplanan, saklanan, paylaşılan ve kamuya sunulan hizmetlerdeki her 

bir fonksiyon KBS’nin içeriğiyle bağlantılıdır. KBS’ler, kent ve kentte yaşayanlar ile ilgili bilgilerin toplanması, belli bir 

yazılım ve donanım programı kullanılarak bir veri tabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, analizlerin 
yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır (Pektaş, 2009:244). KBS, CBS’nin daha uzmanlaşmış bir alt kategorisidir. Kentsel yerleşimdeki olayları 

ve nesneleri analiz etmek, işlemek ve haritalamak için kullanılan bilgisayar tabanlı bir sistemdir. KBS, hükümetlerin 

kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasına, sürekli ek gelir yaratmasına ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmasına olanak 

veren bir CBS alt tipidir (Uslu vd., 2014:130). CBS, belirli bir zamanda belirli bir koordinat veya yer için bilgi ve veri 

sağlayan bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Coğrafi verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve 

görselleştirilmesi işlevlerini içeren bu sistem geniş alanlarda ve uzun zaman dilimlerinde analizlere olanak sağlamaktadır 

(Walsund, 2013:2). Hizmetlerin ve kararların sürekli iyileştirilmesi için modern bir yaklaşımı temsil eden CBS, daha geniş 

bir perspektifte karar vermekte ve topluluk düzeyinde veya idari birim (bölge, ülke, şirket, kurum) üzerinde koordinasyonu 

kolaylaştırmaktadır. Coğrafi bilgiyi yönetme, ilişkilendirme, öngörme ve yayma yeteneği, CBS’yi bir analiz aracı haline 

getirmektedir. Genel olarak, kentsel CBS uygulamalarının amaçları bölgeleri yönetmek, izlemek ve kentsel gelişimi 

planlamaktır. Bu amaçlara ulaşmak için kalıcı bir veri tabanına ihtiyaç duyulmakta ve bu da farklı işlevler kullanılarak elde 
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edilebilmektedir (Răduţ and Chıţu, 2009:105). Aşağıdaki Şekil 1’de KBS’nin yapısını ortaya koyabilmek için KBS’nin 

bileşenlerine yer verilmiştir.  

Şekil 1. Kent Bilgi Sisteminin Bileşenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Durduran ve Erdi, 2006:3. 

 

3. YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Yerel yönetimler yasal yetkileri açısından imar planı yapma, yolların bakım ve onarımı, temiz içme suyu sağlama, her türlü 

atık suyun arıtılması, itfaiye hizmetleri, emlak ve çevre ile ilgili vergilerin toplanması, sosyal ve kültürel hizmetlerin 

sağlanması gibi birçok alanda hizmet yükümlülüğünde bulunan birimlerdir (Osmanlı, 2008:81). Küreselleşme, 

demokratikleşme, yerel yönetimler ve uluslararası alandaki değişimler ile birlikte bilgi toplumuna geçiş süreci yerel 
yönetimlerde e-uygulamaların üretimini ve kullanım alanını genişletmiştir (Iscan ve Ilgaz, 2017:75). KBS ve bilgi 
teknolojileri yerel yönetimlere kaynakların kullanımı ve yönetimi için etkili araçlar sunmaktadır. Bu araçlar mekânsal veri 
toplama, veri analizi, görüntüleme, raporlama ve modellemedir (Ashiagbor and Fosu, 2017:75). 

Yerel yönetimler için KBS’nin temel avantajı verimlilik, gelir artışı, doğruluk oranının artması, karar desteği, kaynakların 

yönetimi, zamandan tasarruf, para ve iş emeğinin görev otomasyonunu sağlamaktır. KBS, yerel yönetimlerde planlama, 

sosyal gelişim, çevre koruma, kamu güvenliği, altyapı yönetimi, atık saha seçimi, ulaşım planlaması, sağlık, eğitim, 

modelleme, seferberlik yönetimi, kentsel çalışmalar, arazi ve inşaat yönetimi konularında çok güçlü bir araç olarak 

kullanılabilir (Iscan ve Ilgaz, 2017:76). Türkiye’de son 12-13 yılda KBS’nin önemi anlaşılmış ve bu alandaki çalışmalar 

yoğunluk kazanmıştır. Bu kapsamda 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde 
Belediyenin Görev ve Sorumlulukları arasında coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulmasına yer verilmiştir. 2004 yılında 

yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinde de benzer bir şekilde Büyükşehir Belediyesinin 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları kapsamında “coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak” sayılmıştır.  

Belediyeler, insanların sosyo-ekonomik yaşamlarını, taşınmazları ve yapılaşmayı yakından takip eden kurumlar olarak 
KBS kullanımında da ilk sırada yer almaktadır. Belediyelerde KBS, kentin tüm haritaları, mülkiyet bilgileri, imar planları, 

altyapı bilgileri, konut envanterleri ve vergi kayıtları gibi tüm bilgileri içinde barındırmaktadır (Ercan ve Komesli, 

2008:1083). Aşağıdaki Şekil 2’de KBS’nin paydaşlarına ve görevlerine yer verilmiştir.  

Şekil 2. Kent Bilgi Sistemi (KBS)’nin Paydaşları 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Çabuk, 2015:77. 
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Belediyeler, KBS’nin hazırlanması ve uygulanması esnasında farklı problemler ile karşılaşmaktadır. Bu problemler genel 
olarak şu şekildedir (Pektaş, 2009:247-250); 

 Nitelikli personel sayısının yetersizliği, 

 Üst düzey yöneticilerin bilgi teknolojileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, 

 Bazı belediyelerin bilgi teknolojilerini birbirinden bağımsız olarak kullanmaları, 

 Veri tabanı niteliğindeki haritaların güncel olmaması, 

 Yazılımların ekseriyetle ithal ürünler olmasından kaynaklanan yüksek maliyetler, 

 Hukuki düzenlemelerin yetersizliği, 

 Karar alıcılar arasında anlaşmazlıkların yaşanması, 

 KBS uygulamalarının belirlenmiş ilke ve standartlarının bulunmaması, 

 Kurumlar ve yöneticiler arasında bilgi paylaşımın gelişmemiş olması, 

 Hizmet birimleri arasında eşgüdümün sağlanamamasıdır. 

Türkiye’de KBS ya da CBS’yi kurmaya ve uygulamaya çalışan büyükşehir belediyeleri kurulum esnasında birçok problem 

yaşamaktadırlar. Türkiye’de teknik altyapısı kurulmaya çalışılan KBS’de idari sorunlar, hukuki sorunlar, koordinasyon ile 
ilgili sorunlar ve ekonomik sorunlar ön plana çıkmaktadır (Yomralıoğlu, 2006:178). CBS’nin 1963 yılında Kanada’da arazi 

büyüklüğü ve kullanım türlerini belirlemek amacı ile ilk envanter çalışmaları yapılmıştır. Türkiye’deki belediyelerde CBS 

uygulamalarına ekseriyetle 2000 sonrası rastlanılmaktadır. Türkiye’de CBS uygulamalarına örnek olarak şunlar 

gösterilebilir (Çabuk, 2015:74): 

 2000 yılında Sakarya Valiliği bünyesinde oluşturulan CBS Merkezi, 

 2002 yılında TÜBİDER tarafından ödüllendirilen İstanbul Bahçelievler Belediyesi KBS, 

 2003 yılında uluslararası ödüle layık görülen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin İSKABİS Projesi 2004 yılında 

başlatılan Konya Büyükşehir Belediyesi CBS/KBS projeleri,  

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi KBS,  

 İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

 e-belediye hizmetleri ve Kent Rehberi vb. sayılabilir. 

Türkiye’de KBS ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak standartlarının belirlenmemiş olması ve teknik bir 

mevzuatın bulunmamasından dolayı, ilgili birimlerin birbirleri ile koordine olamaması kaynak israfı vb. gibi sorunları 

ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce 

2012 yılında “Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Temel odak noktası, sürecin 

katılımcı bir şekilde yürütülmesi olan proje kapsamında pilot yerel yönetim birimleri seçilmiştir. Bunlar 
(http://kbs.csb.gov.tr/); 

 Konya İl Özel İdaresi, 

 Denizli İl Özel İdaresi, 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

 Konya Büyükşehir Belediyesi, 

 Denizli Belediyesi, 

 Maraş Belediyesi, 

 Fatih Belediyesi, 

 Pendik Belediyesi, 

 Alanya Belediyesi, 

 Etimesgut Belediyesi ve 

 İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ve İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketidir.  

Yukarıda yer verilen pilot uygulamalardan Konya İl Özel İdaresi ve Denizli İl Özel İdaresi 2014 yılında yürürlüğe giren 

6360 sayılı kanun neticesinde büyükşehir belediye sınırları içerisinde İl Özel İdarelerinin kaldırılması nedeni ile sona 
ermiştir. 
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4. KBS’NİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi  

Çalışmanın konusunu, Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde KBS’lerin varlığının tespit edilerek sundukları hizmetlerin 

vatandaşlara sağladığı avantajlar ve yerel yönetimler açısından uygulanabilirliği oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, 
CBS’nin bir alt kategorisi olan KBS’nin Büyükşehir Belediyelerinde ki mevcut durumunu analiz etmektir. Bu doğrultuda 

çalışmanın önemi, giderek artan kentsel sorunların etkin bir şekilde çözülebilmesi ve büyükşehir belediyelerinin bu sorunu 
çözmede bir alternatif uygulama olarak KBS’yi kullanma düzeylerini ortaya koymalarıdır.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Bulguları   

Küreselleşme, demokratikleşme ve teknolojik gelişmeler bilgi teknolojilerinin kullanım alanını genişletmiş ve yerel 

yönetimler bu bağlamda büyük sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

kapsamında 16 Büyükşehir Belediyesine Sahip olan ülkemizin büyükşehir sayısı, 14 yeni belediyenin Büyükşehir’e 
dönüşmesiyle birlikte 30’a yükselmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesi oluşturmaktadır. 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden içerik çözümleme tekniği kullanılarak bilgilere ulaşılmıştır. Büyükşehir 

belediyelerinde KBS’nin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmış ve resmi internet sayfalarından kent rehberlerine 
ulaşılabildiği için sunulan hizmet türleri internet aracılığıyla toplanarak analiz edilmiştir. Sunulan hizmetler tablolar 

yardımıyla sunulmuş ve belediyelerde KBS’lerin kuruma sağlamış olduğu avantajlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Büyükşehir belediyelerinin fiziksel yapılarını mekânsal olarak bilgisayar ortamında sunmaya yardımcı olan KBS’ler adres 

ve parsel arama, ulaşım araçlarına ve nöbetçi eczane bilgisine kolay erişimi sağlamaktadır (Iscan ve Ilgaz, 2017:76). Ayrıca 

bu hizmetler dışında vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak ve KBS’de toplumun faydalanabileceği 

farklı mekânlar hakkında bilgi alması amacıyla ‘önemli yer arama’ sekmesi de faaliyet göstermektedir. Bu hizmetler 
aşağıda tablolar yardımıyla tüm büyükşehir belediyeleri açısından araştırılmış ve yorumlanmıştır. 

 

Tablo 1. Büyükşehir Belediyelerinin KBS, Online Hizmet Faaliyetleri ve Kentin Sanal Görünümünün Değerlendirilmesi 

Büyükşehir 

Belediyeleri KBS Online 
Hizmet 

3600 
Sanal Tur 

Adana √     

Ankara       

Antalya √     

Aydın       

Balıkesir       

Bursa       

Denizli √      

Diyarbakır      

Erzurum     

Eskişehir √     

Gaziantep √      

Hatay     

İstanbul       

İzmir       
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Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 1’de 30 Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu KBS’lerinin varlığı ve web sayfalarından ulaşılabilirlik 
durumları verilmiştir. 22 büyükşehir belediyesinin KBS’si bulunmaktadır. 27 büyükşehir belediyesinin online hizmetler 
kapsamında ve e-belediyecilik sekmesi altında hizmet sundukları ve bu uygulama ile birlikte vatandaşların emlak vergisini 
ve fatura borçlarını elektronik ortamda kolayca ödeyebildikleri görülmüştür. Bu tabloda ayrıca kentsel mekânlar ile ilgili 

haritalaştırılmış bilgilerin 3D boyutlu navigasyon benzeri bir uygulama olan sanal tur hakkında da bilgi sunulmuştur. Sanal 
Tur, 3D boyutlu olarak ileri-geri, sağ-sol komutları yardımıyla bilgisayar ortamında kentin, sokaklarında dolaşma imkânı 
sunan bir uygulamadır. Bu panoramik sistem büyükşehirlerin kullandıkları kuruluma göre farklılık göstermekte ve çeşitli 

lokasyonlara sanal ortamda hemen ulaşma imkânı sunmaktadır. Özellikle kentin büyükşehir belediye binası, tarihi ve 

kültürel merkezleri, müzeler, gezilecek yerler ve kavşaklarına kolay ulaşım imkânı sağlamaktadır. Sanal tur kapsamında 

değerlendirildiğinde 17 büyükşehir belediyesi vatandaşlara kentin önemli mekânlarına kolayca ulaşabilmek için bir veri 

tabanı sunmaktadır. Tablodaki bu üç değişken birlikte değerlendirildiğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir 
değişken yardımıyla vatandaşlara hizmet sunmadığı (veri tabanları üzerinde çalışıldığı için) anlaşılmıştır. Ayrıca Erzurum 

ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin KBS’lerinin vatandaş odaklı hizmet kanallarından birisi olan kent rehberine sahip 
olmamalarına rağmen sanal tur sekmesi ile kentin 3D boyutlu görünümünü komutlar yardımıyla sunduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Samsun Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yer verilen Kent Rehberi ve e-belediyecilik uygulamaları içerik olarak hazır olmadığı 

için bu çalışmaya kesin bir bilgi sunmamaktadır.  

Kahramanmaraş       

Kayseri       

Kocaeli       

Konya       

Malatya      

Manisa      

Mardin     

Mersin     

Muğla     

Ordu       

Sakarya √     

Samsun1    

Şanlıurfa      

Tekirdağ      

Trabzon      

Van      
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Tablo 2. Büyükşehir Belediyelerinin KBS’lerinin Şube Müdürlükleri Varlığı ve Kent Rehberlerinin Online Hizmetler 
Açısından Karşılaştırılması 

Büyükşehir 

Belediyeleri 
Şube 

Müdürlükleri2 

Online Hizmetler Kapsamında Değerlendirilmesi 

Birlikte Kullanım Bağımsız Kullanım 

Adana Var   

Ankara Var    

Antalya Var    

Aydın Var     

Balıkesir Var    

Bursa Var    

Denizli Var √ √ 

Diyarbakır Var   

Erzurum Var   

Eskişehir Var  √ 

Gaziantep Var  √ 

Hatay Var   

İstanbul Var    

İzmir Var    

Kahramanmaraş Var (Şeflik)    

Kayseri Var    

Kocaeli Var    

Konya Var    

Malatya Var    

Manisa Var    

Mardin Var   

Mersin Var   

Muğla Var   

Ordu Var    

Sakarya Var   

                                                           
2   Çalışmada yer alan büyükşehir belediyelerinin şube müdürlükleri CBS ve KBS açısından farklılık gösterdiği ve büyük oranda CBS 

Şube Müdürlükleri yer aldığı için analiz CBS Şube Müdürlükleri kapsamında değerlendirilmiştir.  
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Samsun Var  √ 

Şanlıurfa Yok    

Tekirdağ Var    

Trabzon Yok    

Van Var    

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de verilen büyükşehir belediyelerinin CBS/KBS Şube Müdürlükleri, örgütün teşkilat şemasında bulunan Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Bakanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı adı altında CBS Şube Müdürlüğüne yer vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 

diğer belediyelerin şube müdürlüklerinin aksine CBS’yi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı olarak ayrı bir birimde 

kurmuştur. İncelenen bu daire başkanlığı bünyesinde genel olarak CBS Şube Müdürlüklerinin olduğu belirlenmiştir. 27 
büyükşehir belediyesinin şube müdürlükleri bulunmaktadır. Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinin Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı altında şeflik olarak bir birimin kurulu olduğu belirlenmiştir. Tablo 1’de verilen KBS varlığı açısından şube 

müdürlükleri değerlendirildiğinde, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Mardin, Mersin, Muğla ve Samsun Büyükşehir 

Belediyelerinde KBS hizmetleri aktif olarak bulunmazken şube müdürlükleri örgüt yapılanmasında bir alt birim olarak 
faaliyet göstermektedir. Şanlıurfa büyükşehir belediyesinde herhangi bir şube müdürlüğünün olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca Trabzon, il belediyesi iken KBS uygulamalarını aktif olarak yürüttüğü fakat ilin büyükşehir belediyesine 

dönüşmesiyle hizmet alanı genişlemiş ve yeni bir çalışma başlatılmıştır.  

Büyükşehir belediyelerinin web siteleri kent rehberlerine farklı erişim olanakları sunmaktadır. Bu uygulamaya erişimin ana 

sayfadan geçiş yapılarak özel bir sekmede ulaşılabildiği veya online hizmetler içinde yer verildiği görülmüştür. Kent 
rehberi bulunan 21 büyükşehir belediyesinin 6 tanesinde bu sistem online hizmetler içinde ulaşılabilmektedir. Ayrıca Aydın 

Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasında kent rehberi hem ana sayfadan hem de online hizmetler içinden 

ulaşılabilmektedir. KBS’nin yerel yönetimlerde gelir elde etme süreçlerine online olarak dahil edilmesinin, işletme ruhsatı 

ve emlak vergilerinin tüm yönlerini tanımlamak ve harekete geçirmek için yerel yönetim kapasitesini güçlendiren bir 
sistem sağlamaktadır. Bu sistem, kullanıcının karar vermesi ve referansı için çeşitli raporların ve katalogların üretimini 

mümkün kılmaktadır (Ashiaghor ve Fosu, 2012). Bu sekme içinde arama yapan vatandaşlar e-belediyecilik hizmetlerine de 
kolaylıkla erişebilmekte ve devlet dairesinde aldığı hizmeti elektronik ortamdan zaman tasarrufu sağlayarak almaktadır.  

Tablo 3. Büyükşehir Belediyelerinin Kent Rehberlerinde Sunulan Hizmetler 

Büyükşehir 

Belediyeleri 
Adres 
Arama 

Parsel 
Arama 

Nöbetçi 

Eczane 
Önemli Yer 

Arama3 

Adana     

Ankara        

Antalya √ √ √  

Aydın       

Balıkesir        

Bursa        

Denizli √ √ √ √ 

Diyarbakır     

Erzurum     

                                                           
3   Önemli Yer Arama, bazı belediyelerin KBS’sinde genel aramalar şeklinde yer almaktadır. Bu arama butonunun içinde Alışveriş – 

Eğlence Mekânları, Dini Müesseseler, Eğitim Kurumları, Resmi Kurumlar, Konaklama Yerleri, Turistik, Kültür ve Tarihi Mekânlar, 
Özel Kurumlar, Sağlık Kurumları (Hastane ve Eczane), Spor Tesisleri, Ulaşım Sistemleri bulunmaktadır.  
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Eskişehir √ √ √ √ 

Gaziantep √ √ √ √ 

Hatay     

İstanbul        

İzmir     √   

Kahramanmaraş         

Kayseri         

Kocaeli         

Konya         

Malatya         

Manisa        

Mardin     

Mersin     

Muğla     

Ordu         

Sakarya      

Samsun     

Şanlıurfa         

Tekirdağ         

Trabzon         

Van     √   

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 3’te kent rehberinin vatandaşlara sunduğu hizmetler yer almaktadır. Büyükşehir belediyelerinin kent rehberlerinde 
özellikle adres arama, parsel arama, nöbetçi eczaneler ve önemli yer arama sekmeleri bulunmaktadır. Adres arama 

sekmesinde öncelikle ilçe, mahalle, cadde ve sokak ismi ve kapı numarası seçilmekte, ardından istenilen hedefe harita 
görseli yardımıyla ulaşılabilmektedir. Bu sistem ayrıca adres kayıt sisteminde bulunan numarataj bilgisi sorgulama 
uygulaması ile aynı özelliği taşımaktadır.  Parsel sorgulama kısmında ada ve parsel numarası ile ilçe ve mahalle bilgileri 

girilmekte ve o tarla veya arsanın bulunduğu konum belli bir renk verilerek geometrik bir şekilde ekrana yansımaktadır.   

Kent rehberi bulunan 21 büyükşehir belediyesinden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesinin arama ve parsel sorgulama 

sekmesi bulunmamaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de parsel arama sekmesine resmi internet sayfasından 

ulaşılamamıştır. Adres ve parsel arama da izlenen yöntem nöbetçi eczane ve önemli yer arama sekmeleri içinde geçerlidir. 

Önemli yer arama sekmesi içinde barındırdığı birden çok kategori açısından vatandaşlara kent hakkında geniş bir bilgi ağı 

sunmaktadır. 21 büyükşehir belediyesinin kent rehberlerinde yer alan önemli yer arama sekmesi dipnotta içerik olarak 

detaylandırılmıştır. Bu içerikler uygulamanın bulunduğu tüm büyükşehir belediyelerinde geçerliyken bazı büyükşehir 

belediyeleri bu sekme altında özel hizmetlerde sunmaktadır. Örneğin, muhtarlık bilgisi (Van ve Kayseri B.B.), inşaat 

ruhsatı (Konya B.B.), emniyet teşkilatı ve kazı çalışmaları (Kocaeli B.B.), mezarlık (Kayseri BB.), trafik yoğunluğu 

(Kayseri ve Manisa B.B.), imar planları (Kayseri ve Kocaeli B.B.) ve otobüs durakları (Kahramanmaraş ve Van B.B.) ile 
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ilgili ek bilgiler de vatandaşların bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisler, iletişim ve 

Wi-Fi noktaları ve bisiklet yolu hakkında da uygulama kapsamında hizmet vermektedir. 

 

SONUÇ 

Günümüzde kırdan kente göçün artması kent merkezlerinde nüfus artışı ile sonuçlanmaktadır. Kentsel sorunların yaşandığı 

kentlerimizde alt ve üst yapı, çevre, ulaşım, konut, eğitim ve sağlık gibi alanlarda hizmetten yararlanmayı zorlaştırmakta ve 
verimsizlik ortaya çıkmaktadır. Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılmaya başlanması yerel yönetimlerin sunduğu 

hizmetlerde kalite standartlarını yükseltmekte ve vatandaşların yönetsel olarak katılımını güçlendirmektedir. KBS’lerin 
yerel yönetimlerde çok yaygın olmamasının sebebi teknik ve mali yetersizlik, bilgisayar temelli yazılımın azlığı, 

koordinasyon sorunu ve uzmanlaşmış personel sayısındaki eksikliktir. Mevzuatlarda KBS ile ilgili kurumlara zorunluluk 
getirilmemesi bu sistemlerin bütüncül bir yaklaşımla uygulanmasını sınırlandırmaktadır. 5393 ve 5216 sayılı Belediye ve 

Büyükşehir Belediyesi kanunlarında coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması belediyenin görev ve sorumlulukları 

arasında yer almıştır. Bu olgunun zorunluluğunun olmamasına bağlı olarak incelenen otuz büyükşehir belediyesinin on 

yedisinde KBS’nin varlığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında 30 büyükşehir belediyesinin resmi web sitelerinde yer alan KBS’leri içerik çözümlemesi yapılarak 

incelenmiştir. İçerik kümelenmeleri KBS varlığı, Şube müdürlükleri, çevrimiçi hizmetleri açısından kullanım düzeyleri, 

sanal tur uygulaması ve kent rehberlerinde sunulan hizmetler kapsamında sınırlandırılmıştır. Yapılan içerik çözümlemesine 

göre, 30 büyükşehir belediyesinin 22’sinde KBS varlığının olduğu belirlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin CBS/KBS 

Şube Müdürlükleri, örgütün teşkilat şemasında bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Bakanlığı 

bünyesinde bulunmaktadır. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı adı altında CBS 

Şube Müdürlüğüne yer vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise diğer belediyelerin şube müdürlüklerinin aksine CBS’yi 

Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı olarak ayrı bir birimde kurmuştur. Büyükşehir Belediyelerinin kent rehberlerinde 
sundukları hizmetler açısından değerlendirme yapıldığında adres arama (21/20), parsel arama (21/19), nöbetçi eczane 
(21/18) ve önemli yer arama (21/20)’nın etkin bir şekilde kullanılan hizmetler olduğu tespit edilmiştir. 

Yerel yönetimlerdeki liderlerin yeniliğe açık olması, belediyelerin teknolojik gelişmelere hızlı adaptasyonu ve personelin 

bu sistemi iyi bir şekilde anlaması ve kabul etmesi belediyelerin bu sistemi başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için önemli 
unsurlardır. KBS’lerin büyükşehir belediyelerinde kullanım düzeyinin gelişimi teknik ve mali destek ve veri tabanı 

ağlarının altyapısının geliştirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Hukuki ve idari nitelik açısından zayıf olan bu sistemin 

standartlarının belirlenmesi ve kurumun ilgili iç ve dış çevre ile olan ilişkisinin sistem temelinde yeniden yapılanması 

gerekmektedir. 
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ÖZET  

Hızlı değişen dünya düzeninde ortaya çıkan sorunları çözmek; vatandaşların yaşam kalitesini 

ve kamusal hizmetlerden memnuniyetlerini arttırmak için bilgi iletişim teknolojileri yaşamla 

birleştirilmektedir. Ayrıca hızlı nüfus artışı sonucu kentlerde ortaya çıkan ulaşım, enerji, su, 

sağlık, çevre ve güvenlik gibi birçok alandaki sorunun çözümünde de teknoloji bir araç olarak 

kullanılarak, kentlerin yoğunlaşan kent nüfusunun ortaya çıkardığı sorunlara pratik çözümler 

için akıllı kombinasyonlar denenmektedir. Bunların sonucu olarak kentler daha çok 

dijitalleşmekte ve kentli dijital bir kimlik kazanmaktadır. Çoklu bir ağa dönüşen yaşam 

alanlarında, toplumun refah düzeyini yükseltebilmek ve sürdürülebilir düzeyde devam 

ettirilebilmek için; nüfus, kaynak, çevre ve bilgi işlem teknolojilerinin karşılıklı ve uygun 

olarak düzenlenmesi adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu süreçte giderek artan ve 

çeşitlenen hizmet beklentileri devletleri, kamu yönetimlerini ve yerel yönetimleri kentleri daha 

iyi analiz etmeye, sorunları önceden tahmin etmeye, sınırlı kaynakları ileri teknoloji desteğiyle 

verimli kullanmaya zorlamaktadır. Bu durum, akıllı kent projelerinin doğuşunu ve yayılımını 

tetiklemiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı akıllı kent uygulamaları konusunda iyi 

uygulama örnekleri göz önünde bulundurarak, bu uygulamaların Türkiye’deki kentlere 

yansımalarını karşılaştırmalı olarak ele almak olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel bir yöntemle 

oluşturulmuştur. Öncelikle akıllı kent kavramı; ardından akıllı kentlerin bileşenleri ve 

özellikleri incelenecek, daha sonra ise dünyadaki iyi uygulama örnekleri ile Türkiye’deki akıllı 

kent uygulamaları kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bu sayede Türkiye’deki akıllı kent 

uygulamalarının hangi düzeyde olduğunun saptanması ve dünyadaki gelişmelerle 

karşılaştırılması mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Akıllı Kent, Sürdürülebilirlik, BİT, Türkiye. 

ABSTRACT 

To solve the problems that generated from fast changing world order; information and 
communication technologies are combined with daily life to improve citizens’ quality of life 

and their satisfaction from public services. Besides, by using technology as a tool to solve 
problems that appear in cities, caused by rapid population growth, such as transportation, 
energy, water, health, environment and security, smart combinations are being tried for 
practical solutions to problems caused by overpopulation in cities. As a result cities become 
more digital and citizens gain new digital identity. In life spaces which turn into a complex 
network, it is almost obligatory to regulate population, resources, environment and 
communication and information technologies in themselves to improve citizens’ life quality 

and keep it in a sustainable level. Within this period, improving and diversifying service 
expectations push governments, public and local administrations to analyze cities better, 
predict the upcoming problems and use limited resources productively with the help of high 
technology. This situation has triggered to exist and expand smart city projects. In this context, 
the main aim of this research is determined to consider good examples of smart city projects 
and to discuss comparatively their reflections on cities in Turkey. Qualitative approach is used. 
Firstly, smart city concept and components and characteristics of smart cities will be examined 
and than good examples of smart city implementations around the World and Turkey will be 
compared and evaluated. Thus, it will be possible to determine the level of Turkey in this 
regard and compare it with the developments around the World. 

Key Words: City, Smart City, Sustainability, CIT, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Çok yakın bir gelecekte arabalar bilim-kurgu filmlerini aratmayacak şekilde kendi kendilerine hareket ederek, park 
yerini kendi bulacak, birbirleri ile haberleşecek ve mobil cihazlarla kontrol edilebilecek; teknolojinin ilerlemesiyle 
günümüzde yavaş yavaş kullanımı artan elektrikli arabalar şarj kabloları ile değil, akıllı asfaltların üzerine entegre 

edilmiş şarj noktalarından enerji yükleyebilecek ve elektrik direkleri de şarj istasyonları olarak işlev görecek; toplu 
taşıma için ray üzerinde otomatik olarak ilerleyen, toplu ulaşımda kişisel istikametlere erişimi mümkün kılan, ihtiyaç 

duyulduğunda akıllı telefonlarla çağrılabilen araçların görülmesi; belkide sabit trafik ışıkları ve boyalı yaya geçitlerinin 

yerini sensör desteği ile yer değiştirebilen simülasyonlar alacaktır.
 
Ayrıca yer altında sürtünmeyi ve aerodinamik direnci 

minimize eden, tüp sistemi içinde yol alan, kendi enerjilerini verimli kullanan turbo kapsüllerin kullanılması mümkün 

olabilecektir (Geleceğin Kentlerinde Mobilite, 2017). 

Kent hayatında bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle çok hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm hem kent 

hemde kentli üzerinde büyük bir değişime neden olmakta; kentin kullanım şekilleri; vatandaşların istek ve beklentileri 

tamamen farklı boyutlara taşınmaktadır. Günümüzde kentler son derece dinamik, üretken, yenilikçi, cezbedici 

olmalarının yanısıra, kentlere yoğun göç nedeniyle kayıtdışılık, sağlık, enerji, trafik, atık yönetimi, hava ve su kirliliği, 

plansız kentleşme, kaynaklara erişim ve suç oranlarında artış gibi bir takım olumsuz problemlerle karşı karşıyadırlar 

(Akgül, 2017). Kentlerde yaşanan bu tür olumsuzluklar; planlama, tasarım, finans, kentsel altyapı, hizmetlerin 
işletilmesinde ve yönetişiminde yeni bakış açılarının doğmasını tetiklemiş (Harrison ve Donnelly, 2011:1); kamu 
yönetimleri ve yerel yönetimler karşılaşılan bu problemlerin çözüm yollarını bulmaya ve yeni stratejiler geliştirmeye 
odaklanmışlardır (Mangır, 2016:19). Bu bağlamda sensörler, ağ bağlantıları, nesnelerarası etkileşim ve iletişim, 

yönetişim, e-devlet, sürdürülebilirlik, insan odaklılık gibi yaklaşımlar 1990’lı yılların başından itibaren sıklıkla dile 

getirilmeye (Şahin ve Örselli, 2003:344 ; Şahin, 2016: 254) başlanmış modern kentler için yaşam kalitesini iyileştirmek 

için “akıllı kent” vizyonu ön plana çıkmıştır. Nitekim uzun bir süredir vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için 

teknoloji yaşamla birleştirilerek ve yoğunlaşan kent nüfusuna pratik çözümler için akıllı uygulamalar geliştirilmektedir. 
Bunların sonucu olarak kentler daha çok dijitalleşmekte ve kentli dijital bir kimlik kazanmaktadır. Dolayısıyla bu 
durum, akıllı kent projelerinin doğuşunu ve yayılımını artırmıştır. 

Akıllı kentlerin, son yirmi yılda popüler olmuş veya doğmuş olmasına rağmen, önceki yüzyılın kentsel gelecek 

hakkındaki vizyonlarına dayanan uzun bir geçmişe sahip olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Nitekim 

geleceğe dair vizyonlar, teknolojinin ve bulunulan dönemin üretim araçlarının etkisi altında şekillenip evrilmiştir. Akıllı 
olma stratejilerinin çoğunluğu kısa zamanda elde edilebilecek bir olgu olmamakla birlikte, uzun süreli bir çalışma ve 
kararlılıkla hayata geçirilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, geleceğin kentleri ile ilgili vizyon, akıllı kent 
söyleminin önemli bir olgusudur. Hem kent yönetimi hem de vatandaşlar tarafından bu vizyonun kavranması ve kabul 
edilmesi akıllı kent yaklaşımının başarıya ulaşması için oldukça önemlidir. 

Akıllı kent kavramının tanımı konusunda net bir tanımlama olmadığı gibi her tanım akıllı kentin başka bir boyutunu 

veya bileşenini dikkate alarak kavramı tanımlamaya çalışmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde akıllı kentler 

yenilikleri, problemleri çözme becerileri ve bilgi iletişim teknolojilerinin bu kapasiteyi arttırmak için kullanılmasıyla 

tanımlanabilmektedir. Odak noktası, kamu yönetimlerinin sorunları çözme yeteneği ile alakalıdır ve sorunun çözümü ise 

teknolojinin kent yaşamına aktarımı ve adaptasyonu ile ilintilidir. Bu anlamda, kentin akıllılığı, inovasyon süreçlerinin 

bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından kolaylaştırıldığı herhangi bir yerin, şehrin veya bölgenin iç kalitesidir. Bu 
bağlamda iş birliğine, dijital altyapı araçlarına kentlilere sunduğu fırsatalara bağlı olarak akıllılık derecesi 

değişmektedir. Ayrıca akıllı kent uygulamalarının en önemli hedeflerinden biri de karar alma süreçlerine büyük oranda 

vatandaş katılımının dahil edilmesidir. Yerel yönetimler ile kentliler arasında iletişim, geleneksel tarzdan dijital tabana 
doğru ne kadar çok kaymaya başlarsa o kadar etkili, yaygın ve hızlı olacağı ve vatandaşın katılımının artacağı 

düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı akıllı kent uygulamaları konusunda iyi uygulama örnekleri göz önünde 
bulundurarak, bu uygulamaların Türkiye’deki kentlere yansımalarını karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Çalışma nitel 

bir yöntemle oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle akıllı kent kavramı; ardından akıllı kentlerin bileşenleri ve özellikleri 

incelenmiş, daha sonra ise dünyadaki iyi uygulama örnekleri ile Türkiye’deki akıllı kent uygulamaları kıyaslanarak 

değerlendirilmiştir. 
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2. AKILLI KENT: TANIM, BİLEŞEN VE TEKNOLOJİLERİ 

Bazıları kenti, sürekli bir etkinlik, yoğunlaştırılmış iş enerjisi ve olağanüstü yenilik yeri olarak görürken, bazıları kenti 

tüketim ve keşif için baştan çıkarıcı ve pahalı fırsatların olduğu bir oyun bahçesi olarak algılar. Bazıları ise kentin 

gürültüsünden, kalabalığından, sağlıksız koşullarından şikayetçi olur. Bunun yanında şehir planlamacıları ilerleme ve 

sorunlar açısından büyük bir potansiyel olarak değerlendirirken, şirketler büyüme için fırsat merkezi olarak nitelerler. 
Bu bakış açılarının oluşmasında ekonomik durum, coğrafi konum ve kişisel deneyim büyük oranda belirleyicidir. 

Kentler asırlar boyu hem ilham verici hem korkutucu olmuştur. Kent yaşamının sorunları karmaşıktır ve çözülmesi 

zordur ama başarılı çözümler çok yönlü ve geniş kapsamlı özellik taşıdıkları için içinde birçok yeni fırsat barındırır 

(Herzberg, 2017:19). Bu yüzden kentler insanoğlunun geleceğidir. 

Birleşmiş Milletler kentleşme projeksiyonları değerlendirildiğinde dünya genelinde günde ortalama 200.000 kişinin 

şehirlere göç ettiği görülmektedir. Kentlerin yüz ölçümü ve nüfusundaki değişimlerin yanı sıra modernleşme sürecinde 

yaşanan demografik geçiş, küresel ısınma faktörleri, yeni nesillerle birlikte gelişen ve değişen beklentiler kentlerin 

ihtiyaçlarını şekillendirmektedir. Kısıtlı kaynaklarla bu ihtiyaçların sürdürülebilir bir biçimde karşılanması ise yenilikçi 

ve akıllı çözümlere bağlıdır (Deloitte, 2016:10). 

Küreselleşme, şehirleşme ve iklim değişiklikleri, 21. yüzyılın en önemli zorlukları olarak acil çözüm beklemektedir 

(Komninos, 2015:1). Bu yüzden akıllı kentlerin temel hedefi teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp, ihtiyaç halinde yeni 

teknolojiler üretip ve üretilen teknolojilerin birbirleriyle uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlayarak bu zorluklardan 

kaynaklanan hızlı nüfus artışı ve kaynak kıtlığı tehditleriyle mücadele etmektir (Herzberg, 2017:25). 

18. yüzyılda küresel nüfusun %5’den daha azı kentlerde yaşarken, nüfusun büyük çoğunluğu hayatını devam 

ettirebilmek için tarımla uğraşmaktaydı. 20. Yüzyıl ile birlikte daha kaliteli bir yaşam, daha iyi eğitim, sağlık 

hizmetlerine daha kolay erişim ve daha fazla iş imkanı gibi beklentilerle hızla artan köyden kente göç çarpıcı boyutlara 

ulaşmıştır. Bugün artık dünya nüfusunun %50’sinden fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bu yüzyılın sonlarında küresel 

nüfusun %80’den fazlasının kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir (Harrison ve Donnelly, 2011:2). Kentlerdeki 
yaşanan hızlı nüfus artışı beraberinde ulaşım, enerji, su, sağlık, çevre ve güvenlik gibi alanlarda birçok sorunu 

tetiklemektedir. Ortaya çıkan bu sorunlar kentlerdeki ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği gibi, 

kentlerde yaşayanların yaşam kalitesini düşürerek, kentlerin marka ve rekabet gücünü büyük ölçüde zayıflatmaktadır 
(McKinsey, 2013:9). Bu türden problemlere çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkan “akıllı kent” yaklaşımı, kentlerde 
yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek için geleneksel politikaları terk edip, bilgi ve iletşim teknolojilerinin 

sunmuş olduğu fırsatları toplumsal yaşamla bütünleştirdiği için dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşmaktadır 
(Akdamar, 2017:46). Akıllı kentlerin, teknolojik yeniliklerin yanında başarılı olabilmesi; sürdürülebilir enerji 

kaynaklarına, yeterli yeşil alana, yeterli tarım arazisine ve su kaynağına sahip olması, katılımcı ve şeffaf bir yönetimi 
benimsemesi ile doğru orantılıdır (Çelikyay, 2008:1323-1324).  

Akıllı kentler, nüfus artışı, ulaşım, kirlilik, sürdürülebilirlik, güvenlik, sağlık ve iş dünyası gibi toplumdaki en büyük 

sorunlara çözüm aramanın bir yoludur (Abella ve De-Pablos-Heredero, 2015:839). Akıllı kentler, kentin zekasını 

sürdüren akıllı bilgi ve iletişim teknolojilerinin; ağlar, sensörler, akıllı yönetim sistemleri (Akdamar, 2017:46), akıllı 

telefonlar, mobil cihazlar, gömülü sistemler, akıllı ortamlar, akıllı sayaçlar (Schaffers vd., 2011:434) gibi teknolojilerin 
desteğiyle insan, doğa ve finansal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak maliyet tasarrufunu teşvik etmektedirler 
(Deloitte, 2016:5). 

Akıllı kent kavramı ingilizce “smart cities” ifadesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yakın anlamda kullanılan dijital, 
bilişim ve bilgi (Kes Erkul, 2017:1) kentleri kavramları da yaygın olarak literatürde yerini almıştır (Alkan, 2015:72). 
Literatürde bazı yazarlar akıllı kenti; kentin kollektif zekâsını kullanmak için fiziksel, sosyal, bilgi iletişim teknolojileri 

ve altyapılarının birbirine bağlanması (Harrison ve diğerleri, 2010:2) olarak tanımlarken, bazı yazarlar ise akıllı kenti; 

ekonomi, yönetişim, insan, mobilite, çevre ve yaşam algılarında geleceğe yönelik öz-kararlı, bağımsız ve farkında 

vatandaşların, bağış ve faaliyetlerin akıllı birleşimi (Gülseçen ve diğerleri, 2013:226) ve bileşenlerle bağlı kompleks bir 

sistem olarak tanımlayabilmektedir (Bennett  ve diğerleri, 1996:3).  

Akıllı kent kavramı konusundaki tanımlar değerlendirildiğinde; akıllı kent konseptinin üç temel özelliği ön plana 

çıkmaktadır. İlk olarak, akıllı kentler sürekli yeniliği desteklemek, sorunları ya da zorlukları çözmek için ihtiyaç 

duyulan “yüksek entelektüel ya da beşeri sermaye” ile karakterize edilmektedir. İkincisi, hedefler açısından, akıllı 

kentler sosyal içermeyi, önemli ölçüde iyileştirilmiş yaşam kalitesini ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. 

Üçüncüsü, akıllı kent politikaları aynı zamanda yaşam boyu öğrenme, doğal kaynakların optimal yönetimi ve genel 

olarak sürdürülebilir kentsel kalkınma yoluyla beşeri sermayenin geliştirilmesini hedeflemektedir (Ojo ve diğerleri, 
2016:30). Aynı şekilde, akıllı kent üç öğe ile de karakterize edilmektedir: (i) ekonomik ve politik etkinliği artırmak ve 

bilgi iletişim teknolojisi de dahil olmak üzere sosyal, kültürel ve kentsel kalkınma altyapılarını sağlamak için ağa bağlı 

altyapıların kullanılması; (ii) iş başında kentsel gelişme; ve (iii) sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik. Sosyal 

sürdürülebilirlik sosyal uyum ve aidiyet duygusu anlamına gelirken, çevresel sürdürülebilirlik kentsel büyüme ve 

gelişmenin ekolojik ve “yeşil” etkilerini ifade eder (Hollands, 2008:307-308). Bu anlamda, akıllı kent platformları 
kentsel sürdürülebilir kalkınma konusundaki sinerji ve işlevselliklerini hizmet ve metodolojileri açısından güvence 
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altına almak üzere kurulmuştur ve kapsamı, genel olarak, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak, herkese sosyo-
ekonomik fırsatlar sunmak için daha akıllı ve daha yeşil olma girişimlerine karşılık gelmektedir. 

Hall (2000) akıllı kenti, bütün önemli altyapıların, yolların, köprülerin, tünellerin, tren yollarının, metroların, iletişim, 

su, enerji ve önemli binaların durumunu izleyip sistemlerini bütünleştirerek kentin kaynaklarının en iyi biçimde 

kullanılmasını sağlayan bir kent olarak tanımlamaktadır (Hall, 2000:1’den akt. Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1546).  

Akıllı kent tanımlamalarında, etkin kentsel hizmetler ve verimli kent sistemleri (Goodspeed, 2015:83) ana temaları 

çerçevesinde iki önemli nitelik göze çarpmaktadır. İlk olarak, kentsel alt sistemlerin parçalarının birleştirilmesi ve 

koordinasyonunda teknoloji kullanılarak ekonomik gelişme, servet oluşturma ve yeni iş imkanları için daha akıllı 

çözümler getiren ortam olmaları ve ikinci nitelik olarak da daha fütüristtik bir tanımla, yaşanmış tecrübelerin yeni 

gerçekliği -çoklu konsept- (Komninos, 2015:19) çağrıştıran kentsel mekanlar olmalarıdır (Glasmeier  ve 
Christopherson, 2015:6).  

Sonuç olarak akıllı kentleri, hızlı nüfus artışı nedeniyle çıkan birçok sorun ve talebin karşılanabilmesi için sınırlı 

kaynakların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği ve vatandaşların katılımı ile akıllı kombinasyonlar yaparak etkin 

ve verimli kullanılması olarak tanımlanabilir. 

Akıllı kent yaklaşımı temelde “insan”, “kollektivite” ve “yapay zekâ” olmak üzere üç boyuta sahiptir (Komninos, 
2008:122). Ancak akıllı kentlerin gelişimine katkı sağlayan; “akıllı vatandaş, akıllı yönetişim, akıllı ekonomi, akıllı 

hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı yaşam” gibi altı ana bileşeni bulunmaktadır (Giffinger, 2007:12):  

Akıllı Vatandaş: Akıllı kentin en önemli aktörü olarak vatandaşların akıllı, bilinçli ve kaliteli sosyal sermayeye 

sahip olmaları gerekir. Yeterlilik seviyesi, hayatboyu öğrenme eğilimi, toplumsal ve etnik çeşitlilik, esneklik, 

yaratıcılık, açık fikirlilik ve toplumsal yaşama katılım akıllı vatandaş bileşeninin özellikleri arasında 

değerlendirilmektedir (Giffinger ve Gudrun, 2010:708). 

Akıllı Yönetişim: Akıllı insana sahip kentin; devletin ve belediyelerin akıllı kentler konusundaki kurumsal 

kapasiteleri ve bilinç düzeyleri, geliştirdikleri planlar, politikalar, e-yönetim uygulamaları, kent sakinlerinin karar 

alma süreçlerine katılımı (Vanola, 2014:887), bu kapsamda geliştirilen mobil uygulamalar ve online sistemlerini 
(Varol, 2017:53) kapsayan akıllı yönetişimi de benimsemesi gerekir. Bir akıllı kent girişiminin istenilen 

sonuçlara ulaşabilmesi ve toplumun geniş bir kesimine hitap edebilmesi için işbirliği ve karar alma süreçlerine 

katılım gibi ilke ve standartlara dayalı (Lee  ve diğerleri, 2014:89) akıllı yönetişim kanallarını geliştirmesi 

gerekir. İşbirliği ve karar alma sürecine katılıma ilave olarak veri paylaşımı, kamusal ve sosyal hizmet ve 

uygulamaların bütünleştirilmesi, hesapverebilirlik, şeffaflık (Biçakcı, 2014:27), politik stratejiler ve perspektifler 
de (Giffinger ve Gudrun, 2010:14-15) akıllı yönetişime derinlik katmaktadır. 

Akıllı Ekonomi: Akıllı yönetişimi benimseyen kentin akıllı olarak nitelendirilebilmesi için ekonomisinin de 
akıllı olarak yönetilmesi gereklidir. Akıllı ekonomi, ulusal ve küresel ekonomiyle bütünleşmenin yanısıra 

ekonomik rekabet edebilirlik kapsamında girişimcilik, yenilikçilik, ekonomik imaj, markalaşma, verimlilik, 

işgücü piyasasının esnekliği (Chourabi ve diğerleri, 2012:2293), uluslararası yerleşmişlik, değişebilme ve 

dönüşebilme yeteneği ve iş piyasalarının esnekliğini de kapsamaktadır (Giffinger ve Gudrun, 2010:14). Bu 
şartların sağlanabilmesi için yapılacak olan projelerin ve programların ek finansman ihtiyacı tüm ülkeler için en 

temel zorlukların başında gelmektedir. Doğru ekonomik modeller ve teknolojiler uygulanırsa kaldıraç etkisiyle 

mevcut kaynaklar daha etkin kullanılabilecek, finansmana, insan kaynağına veya zamana dair sıkıntılar 

aşılabilecektir (Deloitte, 2016:12).  

Akıllı Hareketlilik/Mobilite: Akıllı ekonominin zaman ve mekan açısından başarıya ulaşabilmesi için; kentteki 

ulaşım sistemleri, trafik yönetimi, yoğunluk ölçümü, trafik yönlendirme, akıllı kavşak, akıllı durak, akıllı 

parkmetreler, park yönlendirme, toplu taşımada bütünleşik ücret ödemesi, GPS takip, yol sensörü, ileri yolcu 

bilgi sistemleri gibi (Varol, 2017:54) iyi çalışan bir akıllı hareketlilik/mobilite sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yerel erişebilirlik, ulusal ve uluslararası erişebilirlik, BİT altyapısı, sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli nakliye 

ağı (Giffinger ve Gudrun, 2010:14-15) akıllı hareketliliğin düzeyini göstermektedir. 

Akıllı Çevre: Akıllı hareketlilik/mobilite sağlanırken çevreninde gözardı edilmemesi için akıllı düzenlenmesi ve 

düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Akıllı çevre kapsamında; altyapı otomasyonu, su ve kanalizasyon 

sistemleri takibi, katı atık toplama/ayrıştırma sistemleri, çevre kalitesi ölçümü, enerji tüketimi azaltma gibi 

uygulamalar yer almaktadır (Varol, 2017:54). Kirlilik, çevresel koruma, sürdürülebilir kaynak yönetimi 

konularında gelişimin ve sürüdürülebilirliğin sağlanması (Giffinger ve Gudrun, 2010:14-15), yeşil alanlar ve su 

kaynaklarının kontrolü teknoloji yardımıyla daha kolay hale gelmektedir (Deloitte, 2016:12). 

Akıllı Yaşam: Yukarıdaki bileşenleri sağlayan akıllı kentlerin temel hedeflerine ulaşabilmesi için akıllı yaşam 

vazgeçilmez bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Akıllı yaşam; kamu güvenliği, suçla mücadele (kamera ya 

da sesli takip sistemleri), kentsel acil müdahale ve denetleme, afet yönetimi, itfaiye, sağlık ve eğitim hizmetleri, 

kültür ve turizm hizmetlerinde iletişim/yönlendirme gibi uygulamaları içermektedir (Varol, 2017:55). 

Eski kentler, kullanılan cam ve metal oranları ile değerlendirilirken, günümüzde akıllı kentler bilgisayar, donanım ve 

internet altyapıları ile değerlendirilmeye başlanmış (Tawnsend, 2013:XII), bu bağlamda kentlerin akıllı olarak 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1112 
 

nitelendirilebilmesi ve akıllılık düzeyinin ölçülebilmesi için artık “mobil cihazlar, dijital platformlar, nesnelerin 
interneti, büyük veri, açık veri” gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojileri kısaca açıklayacak olursak; 

Mobil Cihazlar: Akıllı Kent hizmetlerinin özellikle kentliler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için 

bireysel bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, internet istasyonları, kiosklar ve akıllı sayaçlar kullanılmaktadır 
(Kes Erkul, 2017:2). Kullanıcıların tercihini yansıtan ve kişisel bilgilerini taşıyan bu mobil cihazlar, konum 

tabanlı hizmetler ve içeriği zenginleştirilmiş servisler ile akıllı şehir çözümlerine erişim konusunda önemli bir 

yere sahiptir (Deloitte, 2016:13). 

Dijital Platformlar: Birçok kent için büyük problemlerin başında barınma yeri, iş, ulaşım ve içilebilir su 

dağıtımının güvenli bir biçimde yapılabilmesi geliyor. Yeni nesil altyapılar elektriklendirme, otomasyon ve 

dijitalleştirmeyi merkezine alarak çözüm arıyor (Dijital Ekosistem.., 2017). Bu yüzden dijital platformlar, pratik 

ve düşük maliyetli çözümler sunarak arz ve talebin buluşmasını ve katılımın artmasını sağlayan sanal 
mecralardır. 

Nesnelerin İnterneti: Akıllı kent uygulamalarının kapsadığı kentsel unsurların, kullanılan sensörlerle akıllı 

araçlar haline dönüşmesi ve birbirleri ile haberleşerek (Kökciyan ve Yolum, 2017:1) bilgi toplama ve 
paylaşmaları nesnelerin interneti (IoT) olarak değerlendirilmektedir (Kes Erkul, 2017:2). Yani sensör ve 

kablosuz internet bağlantısının eşyalarda kullanılmasıdır. Nesnelerin İnterneti işbirliği ile oluşturulan varlıklara 

oyun değiştirici bir platform olarak imkan tanınmaktadır. Özellikle, eğitim düzeyi yüksek nüfusun olduğu 

bölgelerde yerel verimlilik artabilir ve yaşam kalitesinde de daha hızlı yükseliş sağlanabilir (Shapiro, 2006:325). 
Nesnelerin internetinin sahada uygulanma örneklerinin başında, kentlerdeki ulaşım hatlarında makineden 

makineye (M2M) bağlı sistemlerin kullanılarak daha akıllı ulaşım sistemlerinin oluşturulması örnek olarak 

gösterilmektedir (Akıllı Kentlerin Temel Taşı, 2017). 

Büyük Veri: Gelişen teknolojiyle birlikte hemen hemen herkes, herşey ve her etkileşim dijital bir iz 

bırakmaktadır. İnternet üzerinden yapılan e-ticaret, mesajlaşma, konum paylaşımı, e-uygulamalar, algılayıcı 
cihazlar, kullanıcıları farkında veya farkında olmadan yüksek hacimlerde veriyi dijital olarak üretmekte ve 

kaydetmektedir (McKinsey, 2013:9). Ağ sensörleri, akıllı objeler ve cihazlar, web ve sosyal medya gibi modern 

bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından yakalanan ve kaydedilen düzenlenmiş ve düzenlenmemiş herşey büyük 

veriyi oluşturmaktadır (Rabari  ve Storper, 2015:28). Bu büyük verinin depolanması ve işlenmesi, akıllı kent 

platformunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır (Kes Erkul, 2017:3). Büyük veri, şehirlerin nasıl işlediği 

konusundaki deneyimlerimizi zenginleştiriyor ve sosyal etkileşim için daha fazla bilgiye dayalı karar verme 

fırsatı sunarak şehirlerde en iyi nasıl etkileşim kurulabileceğimize dair bilgiler veriyor (Batty, 2013:277). Akıllı 

sistemlerin akıllı çözümler üretmesinin yolu, hergün binlerce sensörden toplanan “Büyük Veri”nin akıllı 

süreçlerden geçerek kent halkına ve yöneticilerine katma değerli bir bilgiye dönüşmesidir (İsbak, 2017). 

Açık Veri: Herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından 

ücretsiz ve serbest olarak kullanılan veri “açık veri” olarak tanımlanmaktadır (Akdamar, 2017:46). Bilgisayarca 
okunabilen, herkesçe kullanılabilen ve yeniden yayınlanabilen açık veri kamu dahil pekçok sektördeki rekabeti 
ve yapılan işlerin kalitesini artırmaktadır (Deloitte, 2016:34). 

 

3. DÜNYADA AKILLI KENTLER: İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler akıllı kent düşüncesinin yaygınlaşmasında çok etkili bir faktör olmuştur. Bu 

bağlamda teknolojiyi kent yaşamıyla birleştirebilen, onu adapte edebilen kentler hızla akıllı bir forma dönüşerek kentsel 

mekanlardaki yaşam kalitelerinin artmasına ve daha sürdürülebilir bir kent yaşamına imkan tanımaktadır. Bu doğrultuda 

dünyada birçok kentte akıllı uygulamalar hızla yaygınlaşarak, her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmeye devam 

etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde dünyada bazı akıllı kent uygulamalarından örnekler verilmeye çalışılacaktır.  

Motion Index 2017 yılında IESE Cities’in sürdürürlebilirlik ve yaşam kalitesi konularında 180 anahtar noktayı dikkate 

alarak yaptığı en akıllı kentler sıralamasına göre 2017’nin en akıllı on kenti sırasıyla, “New York, Londra, Paris, Boston, 
San Francisco, Washington D.C., Seoul, Tokyo, Berlin ve Amsterdam”dır (Forbes, 2017). 

Akıllı kent düşüncesi, kentler için yeni bakış açısı getiren “Akıllı Büyüme” (1998) hareketine kadar uzanmaktadır. 

Portland ve Oregon akıllı büyümenin yaygın bir örneği olarak kabul edilmektedir (Harrison ve Donnelly, 2011:2). 
Bunun yanında internet üzerinden yürütülen şehir hizmetlerinin ilk test edildiği ortamlar Güney Kore’deki Songdo ve 

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Ekonomik Şehri gibi bazı akıllı kentlerdir (Herzberg, 2017:24). Güney Kore’de 

inşa edilen Songdo akıllı kentinde yollara, elektirik şebekesine, su ve atık sistemlerine yerleştirilen milyonlarca sensörle 

dünyanın en büyük şehir otomasyon uygulaması gerçekleştirilmiştir (Tawnsend, 2013:24). 

Akıllı kentler arasında Seoul 5G’yi kullanan ilk akıllı kenttir. Chicago ve Singapur, kentin nasıl işlediğinin günlük takibi 

için kentin dört bir yanına sensörler yerleştirmektedir (Dijital Ekosistem.., 2017). New York, Londra, Paris, Barselona, 
Amsterdam, Berlin, Manchester, Edinburgh, Hamburg, Guayaquil ve Bath gibi pek çok kent akıllı kent stratejilerini 

caddelerine, kamu hizmetlerine, eğitime ve sağlık altyapısına akıllı uygulamalar ekleyerek ve yeni bölgeler kurup, 
kurulan bu bölgelerde dijital hizmetlerin tamamını vererek, kademeli olarak daha akıllı hale gelmeye çalışmaktadır 
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(Herzberg, 2017:21). Bu uygulamalar içinde; toplu taşıma uygulamalarında kullanılabilen çok fonksiyonlu akıllı kartlar, 

akıllı vatandaşlık kartları, dijital yetenek öğretim programları, e-yönetim uygulamaları gibi akıllı uygulamalar yer 
almaktadır. 

Hangzhou, Barcelona ve Singapur gibi akıllı kentlerde, trafiği yönlendirmek, aydınlatmayı kontrol etmek ve atıkların 

etkin bir şekilde atılmasını sağlamak için yapay zeka kullanılmaktadır. Yapay zeka ve büyük veri analiz yeteneklerini 

kullanarak, tüm araçlar izelenebilmekte, video ve resim tanıma teknolojilerine dayalı gerçek zamanlı trafik önerileri ve 

seyahat güzergahları verilebilmekte, trafik tıkanıklığının azalması, trafik kazalarının otomatik olarak algılanması ve 

park etmenin yasak olduğu yerlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanmaktadır. Sistem, kaza, blokaj veya park 
ihlallerini anında tespit edip polise otomatik olarak haber verilebilme özelliğine sahiptir (NTBOX Magazin, 2017). 

New York kentinde telefon kulübeleri; haberleri izlemek, yakınlardaki indirimli alışveriş fırsatlarından haberdar olmak 

ve kablosuz internet imkanları ile adeta bilgi merkezleri haline getirilerek vatandaşların hizmetine sunulmuştur (Akıllı 

Kent Yönetim Sistemleri, 2017). 

Los Angeles’ta akıllı ulaşım sistemleri ile duraklamalarda %35, kavşaklardaki beklemelerde %20, seyahat süresinde 

%13 azalma ve bunlara bağlı olarak yakıt tüketiminde yaklaşık %13 azalma sağlanmıştır. Akıllı sokak aydınlatması 

sistemiyle Oslo’daki elektrik tüketimi tasarruf oranı %70 düzeyindedir. Analiz Yoluyla Önceden Suç Tespiti Sistemi 

sayesinde hırsızlık oranlarında %19 azalma sağlanmıştır (Deloitte, 2016:10). 

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun bir banliyösünde kurulan eko-kentte karbondioksit oranı sıfırdır. Kentte elektrik 

tüketiminin olduğu her yerde yüksek verimli cihazlar kullanılmaktadır. Sokak ve ev aydınlatmasında %100 led ampul 
kullanılmaktadır. Evler hava durumuna göre ısıtılmakta ve soğutulmaktadır (Akıllı Şehirler için.., 2017). 

Amsterdam’da kullanılan “Mobypark” adlı akıllı telefon uygulaması ile kentteki boş otoparklardan park yeri 

kiralanabilmektedir (Akıllı Kent Yönetim Sistemleri, 2017). Amsterdam Schiphol Havalimanı şehrin kanalizasyon 

atıkları sayesinde ısınmakta, stadyuma yerleştirilen güneş panelleri sayesinde de stadyumun enerji ihtiyacı 

karşılanmakta ayrıca yerel bir hastane çatısına yerleştirilen güneş panelleri hastanenin enerji ihtiyacını karşılayarak, 
elde ettikleri ekstra enerjiyi de etraftaki evlere kullandırmaktadırlar (ASÜD, 2017). Binalarda güneş enerji panelleri 

vasıtasıyla elde edilen enerji gece kullanılmak üzere depolanarak şehir şebekesine aktarılmaktadır (Şenol, 2017:52). 
Ayrıca Amsterdam’ın I Amsterdam City Card projesi kapsamında online bir kart ile kentte ücretsiz şekilde ulaşım, 

müzelere giriş, kanal gezisi yapılabilmekte ve ayrıntılı bir kent haritasından faydalanılabilmektedir. Bu kart Amsterdam 
kenti içerisinde restoranlar, konserler, tiyatrolar ve araç kiralamalarında büyük indirim fırsatı sunmaktadır (Gül ve Atak 

Çobanoğlu, 2017:1554). 

Öte yandan, Singapur, akıllı kent teknolojisinde küresel bir lider olma yolunda büyük adımlar atmaktadır. En yeni hız 

kameraları kullanılarak insan davranışındaki kalıpların veri analitiği yapılarak kentte hız yapanların yakalanması 

amaçlanmaktadır. Yalnız yaşayan yaşlıları izlemek için evlerine hareketli sensörler yerleştirilmekte, hareket 
durduğunda, yaşlı kişinin kontrol edilmesi için sağlık kuruluşuna bilgi aktarılmaktadır (NTBOX Magazin, 2017). 
Yaşlılara ve engellilere dağıtılan özel kartlar sayesinde, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerinde trafik ışıklarının 
daha uzun süre yanması sağlanmıştır (Xsights, 2016:32). 2014 yılında yürürlüğe giren Smart Nation programı 

kapsamında Singapur’un gerekli görülen her yerine yerleştirilecek olan sensör ve kameralar sayesinde toplanacak 

verilerle şehir devleti içerisindeki halka açık alanların temizliğinden kayıtlı tüm araçların çizdikleri rotalara kadar 
herşey izlenebilecek ve kuralları ihlal edenler takip edilebilecek, patlama vb. durumda toplumun davranışları ve bulaşıcı 

hastalıkların nasıl yayıldığı analiz edilebilecektir. Verilerin büyük bir çoğunluğu Virtual Singapore adı verilen devlete ait 

bir platformda saklanacak ve gerektiğinde özel sektör ile paylaşılabilecektir (Singapur: Akıllı Kentlerde.., 2017). 

Kopenhag en düşük karbon salınımına sahip metropollerden birisidir. 2025 yılında karbon salınımını sıfırlayan ilk 

başkent olmayı hedeflemektedir (Kamp, 2015:137). Bu şehirde ev-iş arası düzenli yolculukların %40’ı bisikletlerle 

yapılmaktadır. E-bisiklet uygulaması sayesinde trafik ve hava kalitesine ilişkin gerçek zamanlı veriler toplanmakta ve 

toplanan veriler paylaşılmaktadır (Özhaseki, 2018:26). Kopenhag tüm kente wifi bağlantısı sağlayarak City Wifi 

projesini başlatmıştır. Sağlık ve belediye hizmetleri için akıllı uygulamalar geliştirilmiştir. Ayrıca Smart Parking projesi 

ile park yerlerinde sensörler kullanılarak akıllı telefon uygulamalarıyla sürücülere hızlıca açık park yeri tanımlanıp 

kentin önemli bölgelerinde trafik yoğunluğu azaltılmaktadır. Bunun yanında Smart Water ve Smart Waste projeleri ile 

sel baskınlarının önlenmesi ve çöp konteynırlarının doluluk oranlarının tesbiti yapılarak hem çevreci hem de maliyet 
azaltıcı uygulamalar hayata geçirilmiştir (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1553). 

Avrupa Birliği, 43, 44, 45 nolu eylem planları ve 7. Çerçeve Programı ile akıllı kentler konusunu gündeme getirmiş ve 

bu konuda finansal destekler sunmaktadır (Vanolo, 2014:891-892). Avrupa’da önemli şehirlerin üyesi olduğu 

EUROCITIES tarafından da akıllı kentler için, en düşük enerji kullanımı ile en yaşanabilir çevreyi sunabilme teması ön 

plana çıkarılmaktadır. Özellikle akıllı elektrik şebekeleri ve akıllı binalar bu alandaki önemli gelişmelerdir. AB’de 

tüketilen elektriğin %40’dan fazlası binaların aydınlatma, ısıtma ve soğutmasında kullanılmaktadır. AB tarafından 

topluluk programları kapsamında desteklenen akıllı bina pilot projelerinden %20 enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür 
(Çerçi, 2015:197-198). 
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4. TÜRKİYE’DE AKILLI KENT UYGULAMALARI 

Kentleşme oranının ülkemizde hızla artması, trafik, yapılaşma, hava kirliliği, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim, altyapı, 

enerji, çevre ve işsizlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir (Çelikyay, 2008:1321). Bu sorunların çözülerek 

yaşam kalitesinin arttırılması ve hizmetlerin iyileştirilmesi ancak bilgi ve iletişim teknolojileri destekli çözümlerle 

mümkün görünmektedir. Türkiye’de akıllı kentler konusunda merkezi idareler ve yerel yönetimlerin coğrafi bilgi 

sistemleri tabanlı bazı çalışmaları olmakla birlikte, bu konuda henüz kapsamlı hedefler belirlenmemiştir. Ancak 

özellikle büyük şehirlerde kentsel hizmetler, ulaşım, enerji ve su hizmetleri gibi bazı alanlarda akıllı kent çözümlerine 

başlandığı görülmektedir. 

Bununla birlikte Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren, gerek kalkınma planları ve programlarında, gerekse farklı 

politika ve strateji belgelerinde akıllı kentlere ilişkin bazı hedeflerin belirlendiği görülmektedir. 10. Kalkınma Planı, 

Yıllık Programlar, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları, 2003-2023 Strateji Belgesi-Vizyon 2023, Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planları en çok dikkat çekenlerdir. Akıllı Belediyecilik Zirveleri, Akıllı Şehirler Kurultayı, Akıllı 

Şehirlere Dönüşüm Hareketi Projesi, Akıllı Kent Fuarı ve Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi kamu ve özel sektörü bir 

araya getiren oluşumlardan bazılarıdır (Varol, 2017:47). 

Türkiye’deki ilk akıllı kent uygulaması 2000 yılı başlarında Yalova’da başlatılan bir eko-tech yerleşim yerinin 

kurulması projesi olan Bilişim Vadisi Projesi’dir. Bilişim Vadisi Projeleri daha sonra Bursa, Kocaeli, Ankara ve başka 

kentler tarafından da gündeme alınmıştır. Ayrıca Fatih ve Beyoğlu belediyelerinin GoogleEart programı ile uyumlu 

çalışan üç boyutlu sokak görüntüleme gibi belediye bazlı projelere de rastlamak mümkündür (Xsights, 2016:38). Ancak 
bütün olarak bir kent hizmetlerini yönetme çözümü olarak hazırlanan ilk akıllı kent projesi Karaman ilimizde 

başlatılmıştır. Sensörler, nesnelerin interneti bileşenleri, altyapı, kiosklar, dokunmatik ekranlar, bilgilendirme ekranları, 

toplu mesaj sistemleri, akıllı park ve TEDES, veri merkezi ve operasyon merkezi (Mangır, 2016:27) ile birbirine entegre 
20 uygulama ile şehir yaşamındaki tüm süreçlerde verimlilik yaşanacaktır. Akıllı sulama, akıllı aydınlatma, akıllı sayaç 

okuma sistemleri ile su ve enerji kaynakları verimli kullanılarak kentin sürdürülebilirliğinin sağlanması planlanmakta; 
böylece hizmet kalitesinde artış sağlanarak, belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişim güçlendirilmeye çalışılmaktadır 
(Türk Telekom, 2018). Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) projesiyle, kent ve kentli ile ilgili bilgilerin adres ve 
taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespit edilmesi sonucunda bilgiye dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyecilik 

hedeflenmiştir (Akıllı Kentler Nedir?, 2017). Belli başlı büyükşehirlerimizin akıllı kent kapsamında ortak noktaları 
olarak veri analiz merkezi, coğrafi bilgi sistemi (CBS), trafik kontrol merkezi, GPS ile araç takip sistemi, atık yönetimi, 

wifi, merkezi haberleşme, navigasyon, güvenlik kameraları ve kısmen yenilenebilir enerji projelerinden bahsetmek 
mümkündür. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı kent projeleri kapsamında, daha hızlı ve kesintisiz hizmet verebilmek 

için uluslarası standartlarda veri analiz merkezi kurulmuştur (İBB, 2017). Araç üzeri IoT’yi birleştiren atık yönetiminin 

yapıldığı Çevre Kontrol Merkezi, İstanbul’un 610 kamera ile izlendiği Trafik Kontrol Merkezi, mobil trafik verilerinin 
paylaşıldığı ve online navigasyon sağlayan İBB NAVİ, ortak kullanımlı telsiz hizmetleri (OKTH), akıllı kent 

mobilyaları ile iletişim yer almaktadır. Birçok akıllı ulaşım uygulaması, akıllı otopark sistemleri, akıllı ışıklandırma 

sistemleri, akıllı çöp toplama sistemleri, engellilere yönelik uygulamalar, evde bakım ve uzaktan sağlık uygulamalarının 

da altyapılarının hazırlanması ve devreye alınması planlamaları ise devam etmektedir (Fortune, 2017). Bir başka akıllı 

kent projesi de Marmara Denizi ve Karadenizi birleştirecek olan 45 km uzunluğunda ve 400 m genişliğinde inşa 

edilmesi planlanan Kanal İstanbul Projesi’dir (Mangır, 2016:28).  

İstanbul Fatih Belediyesi web tabanlı GIS projesi ile dünyada ilk defa kroki bazlı saha çalışmasıyla kat kesitleri ile 

bağımsız bölümler üç boyutlu sorgulanıp analiz edilebilmekte ve mevcut projelerle karşılaştırılması yapılabilmektedir 

(Fatih Belediyesi, 2018; Fortune, 2017). Fatih Belediyesi Artırılmış Gerçeklik (augmented reality) uygulamasını da 

Akıllı Kent projeleri içine almıştır. “FatihAr” uygulaması ile Fatih’te bulunan tarihi, kültürel, kamu alanları ve parsel 

bilgileri dört farklı dilde sözel, resim, ses ve video olarak görüntülenebilmektedir. Fatih Belediyesi içindeki herhangi bir 

binanın görüntüsünün fotoğrafı çekilerek ilgili servis merkezine 3G-4G iletişim teknolojisi ile gönderildiğinde, bilgi 

merkezinden o binaya ilişkin var olan bilgiler kullanıcıya hemen aktarılabilmektedir. Ayrıca ÇEVKO mobil uygulaması 

ile sahada yapılan yaklaşık 20 farklı temizlik faaliyeti takip ediliyor ve sisteme veriler anlık giriliyor (Fortune, 2017; 
Uçar ve diğerleri, 2017:1793). 

Akıllı kent uygulamaları kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mobil uygulamalar ile 

otobüslerin nerede olduğunu, yaklaşık kaç dakika sonra durağa geleceğini, durak ve hat bilgilerini otobüs kullanıcılarına 

sunmaktadır. Ankara genelinde belirli noktalarda trafik yoğunluğu ölçümü yapıldığı ve birkaç noktada akıllı kavşak 

uygulamaları başlatıldığı görülmektedir. Çöp toplama ile ilgili ilçe belediyelerinin bir kısmında ayrıştırma ve takip 

sistemleri yer almaktadır. İleri takip yeteneklerine sahip olmasa da Otomatik İtfaiye Komuta Merkezi sistemi 

kurulmuştur (Varol, 2017:53-56). 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci gemiler, tramvay, metro, banliyö ve elektrikli otobüs filosu projeleriyle karbon 
salımını azaltmaya çalışırken aynı zamanda tam elektrikli otobüs filosundaki araçlar için gerekli elektriği de ESHOT’un 

Buca’daki atölye binalarının çatısına kurduğu 10 bin m2
’lik güneş enerjisi santraliyle karşılamayı planlamıştır 

(ESHOT’ta “Güneş.., 2018). Ayrıca Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nın elektrik ihtiyacını karşılamak için parkın içindeki 
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spor salonu ve otopark alanlarının çatılarını da enerji tesisine çevirmiştir. Güneş panelleri ile üç ayda 45 bin kilowat saat 
elektrik enerjisi sağlanarak 19 ton karbondioksit salımının önüne geçilmiştir (Güneş Panelleri.., 2018). 

Bursa Büyükşehir Belediyesi kenti akıllı hale getirmek için; Tier 3 sertifikalı veri merkezi, fiber network altyapısı, 

kişiselleştirilmiş seyahat kart yönetim sistemi, CBS, ilan reklam online denetleme sistemi (İRODES), kameralı araç 

takip sistemi, zabıta yaka kamera sistemleri, alzheimer ve zihinsel engelli vatandaşların kent yaşamına katılımlarını 

kolaylaştıracak “Sevgi Çipi” uygulaması (bu sayede hasta yakınları 24 saat hastalarını izleyebilmektedir), evde hasta 

bakım modülü, müzeler sesli rehber sistemi, lokasyon bazlı SMS bilgilendirme projesi, araç içi internet projesi, mobil 

platformda hizmet veren üç boyutlu mobil turizm atlası, akıllı yazıcı baskı kontrol sistemleri, merkezi haberleşme,  

hafriyat takip sistemi, tıbbi atık toplama sistemi, sinyalize kavşaklar, yeşil dalga sistemi, hizmet binası akıllı aydınlatma 
sistemi, yangın algılama ve alarm sistemi, dedektörlü kavşaklar, değiştirilebilir mesaj işaretleri (DMİ) gibi birçok akıllı 

uygulama hayata geçirmiştir. Tek yakıtla tüm binanın ısınma ve soğutma ihtiyacının karşılaması projeleri ve akıllı 

Şehircilik Yol Haritası Standartları Oluşturma Projesi, IoT-asansör takip sistemi, güneş enerjili akıllı bank, uçtan uca 

akıllı cadde, bulvar projesi, akıllı trafik izleme ve yönetim altyapısı ve merkezi kurulumu, akıllı otoparklar, dijital 

kütüphane proje çalışmaları da devam etmektedir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018). 

 

SONUÇ 

2025 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık %58’nin kentlerde şehirlerde yaşayacağı, gelişmiş birçok bölgede 

ve kentte ise bu oranın %81’i aşacağı tahmin edilmektedir (Amarnath  ve diğerleri, 2018). Bu durum vatandaşlara temel 

kentsel hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde nasıl sunalacağı konusunda yeniden düşünmek zorunda kalan kent 

planlamacıları, yerel yöneticiler ve kamu yöneticileri için ciddi zorluk analamına gelmektedir. Bu yüzden sınırlı 

kaynaklarla, giderek artan ve karmaşık hale gelen ihtiyaçları karşılamak için akıllı kent sistemlerinin kurulması adeta 

bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüz kentleri her türlü dengesizliği içinde barındırmaktadır. Bu nedenle, kentsel mekânlar uygun bir şekilde 

yönetilemezse, nüfusun büyük bir çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında domino etkisiyle istenmeyen 
sonuçların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Nitekim akıllı kent vizyonu yeni bir yapay zekâ, bilgi ve iletişim 

teknolojileri ile ilişkilendiren fütüristik bir kentin planını ortaya koyarak oluşturulmuştur. Literatürde birçok yazar, akıllı 

kentin çerçevesini “kentsel zorluklara çözüm” olarak sınırlandırmıştır. Dolayısıyla, iyi bir akıllı kent modelinin 

yürürlüğe konulabilmesinin yolunun teknolojinin fırsatlarından yararlanan iyi bir kent planlamasından geçtiği 

savunulmuştur. Bu bağlamda bir kentin, akıllı kent olarak değerlendirilebilmesi için; akıllı ekonomi, akıllı yönetişim, 

akıllı hareketlilik, akıllı çevre, akıllı yaşam, akıllı teknoloji, akıllı altyapı ve en önemlisi tüm bu akıllı çözümleri kabul 

edip kullanacak akıllı vatandaştan oluşan bir sistemin kurulması gerekmektedir. 

Dünya üzerindeki akıllı kent gelişmelerine ve pazarına baktığımız zaman çok açık bir şekilde ağırlıklı olarak gelişmişlik 

düzeyi yüksek, ekonomisi güçlü, sermaye yapısı sağlam ülkelerin açık ara önde olduğu görülmektedir. Çünkü akıllı 

kentler çok ciddi bir maliyet ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde güçlü bir altyapı istemektedir. Dünya ölçeğinde 

yaşanan bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları değerlendirildiğinde; Türkiye’deki kentlerin bu trendden etkilendiği ve 

lokalde olsa hemen hemen her kentin çok az da olsa akıllı kent uygulamalarına yer verdiği görülmektedir. Özellikle 

gelir düzeyi yüksek kentlerin bir adım önde olduğu ve birçok akıllı kent uygulamasının hayata geçirildiği söylenebilir. 
Bu uygulamaların genellikle e-belediye, akıllı trafik, akıllı park sistemleri, bilgilendirme servisleri, insansız hava 
araçları ile harita çizimi, engellilere yönelik uygulamalar, kısmen güneş enerjisi panellerinde elektrik üretim olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki akıllı kent uygulamalarının sınırlı olduğu ancak başlanmış olması gelecek 
adına ümit vadetmekttiği söylenebilir. 

Sonuç olarak, insanoğlunun geleceği akıllı kentlerde şekillenecek, yeni nesil kentler daha çok internet üzerinden ve 

kullanıcı odaklı hizmetlere ağırlık verecektir ve akıllı kentlere en büyük katkıyı bilgi iletişim teknolojileri ile altyapıları  

sağlayacaktır. Alınacak kararlara tek taraflı değil çok taraflı bir karar mekanizması hakim olacaktır. Akıllı kentsel 

çözümlere yatırım yapan ülkelerin/kentlerin gelecekte çok kazançlı çıkacağını, yatırım yapmayan ülkelerle aralarında 

çok büyük gelişme ve değişme farklılıklarının olacağını tahmin etmek çok da zor değildir. Çünkü akıllı kentler, hem 

vatandaşlar hem de toplum için ekonomik ve toplumsal değişim ve dönüşümü zorunlu kılmaktadır. 
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ÖZET 

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu oran 1960 yılında %34 iken, 

2050 yılında %70’lere çıkacağı tahmin edilmektedir. Yakın gelecekte yaşanacak bu artış şimdiden bazı 

ihtiyaçlara önlem almamızı karşımıza çıkarmaktadır. Bunlar kentsel nüfus artışıyla birlikte yaşanan 

kentsel büyüme, ulaşım, enerji, su, sağlık eğitim, güvenlik, vs. gibi kentsel altyapı hizmetlerinin 

sunumundan kaynaklı ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçları sunan merkezi ve yerel yönetimler, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri konusunda yeni yeni arayışlara girmişlerdir. Akıllı Kent yaklaşımı da bu arayışlardan bir 

tanesidir. 

Akıllı kentlere geçiş sürecinde; planlama, işletme ve uygulama açısından yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yaklaşım, akıllı kent kavramının daha derinden anlaşılmasını ve uygulamaların bu 

anlayışla bağlantılı gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu konuda en büyük görev merkezi ve yerel 

yönetimlere düşmektedir. Bir kentin akıllı hale dönüşümü, bir süreci gerektirmekte ve bu süreç üst nesil 

teknolojik sistemlerin kullanılmasını içerdiğinden, ancak yenilikçi adımlar atılarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı gereği, öncelikle akıllı kent kavramının 

literatür tanımını geniş bir perspektifte ele alınıp daha sonra akıllı kentin öğelerine (akıllı ulaşım, akıllı 

çevre, akıllı yaşam, akıllı yönetişim, akıllı ekonomi, akıllı vatandaş) ve aşamalarına yer verilecektir. 

Ardından Dünya’daki akıllı kent uygulamaları irdelenecek ve Türkiye’deki akıllı kent ile ilgili 
çalışmaların hangi düzeyde olduğu kuramsal olarak ele alınıp yansımaları üst düzey politika belgeleri 

düzeyinde incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kentler, Akıllı Ulaşım, Akıllı Çevre, Akıllı Yaşam, Akıllı Yönetişim, 
Türkiye. 

 

ABSTRACT 

Today, 54% of the world's population live in urban areas. This ratio used to be 34% in 1960 it is 
estimated that will rise up to 70% in 2050. This upcoming increase in the near future is already causing us 
to take precautions to meet some needs. These include urban growth, transportation, energy, water, health 
education, security, etc., which together with the increase in urban population. are the needs arising from 
the provision of urban infrastructure services. Central and local governments that offer these needs are in 
search of new Information and Communication Technologies. The Smart City approach is also one of 
these search. 

During the transition to smart cities; an innovative approach is needed in terms of planning, operation and 
implementation. This approach requires a deeper understanding of the concept of smart city and the 
implementation of these practices in connection with this understanding. In this regard, central and local 
governments have the biggest responsibility. The transformation of a city into an intelligent process 
requires a process that can only be undertaken by taking innovative steps as it involves the use of top-
level technological systems. The purpose of the study in this context is to first take a broad perspective of 
the literal description of the concept of the smart city, and then to mention the items of the smart city 
(smart transportation, smart environment, smart life, smart governance, smart economy, smart citizen) 
and their stages. Then the world’s smart city applications will be examined and the level of smart city 
applications in Turkey will be discussed theoretically and this applications’s reflections will be examined 

at the level of senior level policy documents. 

Key Words: Smart Cities, Smart Transportation, Smart Environment, Smart Life, Smart Governance, 
Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu oran 1960 yılında %34 iken, 2050 yılında 

%70’lere çıkacağı tahmin edilmektedir. Yakın gelecekte yaşanacak bu artış şimdiden bazı ihtiyaçlara önlem almamızı 

karşımıza çıkarmaktadır. Bunlar kentsel nüfus artışıyla birlikte yaşanan kentsel büyüme, ulaşım, enerji, su, sağlık 

eğitim, güvenlik, vs. gibi kentsel altyapı hizmetlerinin sunumundan kaynaklı ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçları sunan merkezi 
ve yerel yönetimler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda yeni yeni arayışlara girmişlerdir. Akıllı Kent yaklaşımı 

da bu arayışlardan bir tanesidir. 

Akıllı kentlere geçiş sürecinde; planlama, işletme ve uygulama açısından yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu yaklaşım, akıllı kent kavramının daha derinden anlaşılmasını ve uygulamaların bu anlayışla bağlantılı 

gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu konuda en büyük görev merkezi ve yerel yönetimlere düşmektedir. Bir kentin 

akıllı hale dönüşümü, bir süreci gerektirmekte ve bu süreç üst nesil teknolojik sistemlerin kullanılmasını içerdiğinden, 

ancak yenilikçi adımlar atılarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Dünyadaki pek çok kentte ve bölgede kentlerin planlama, işletme ve uygulaması süreçlerinde teknolojik yenilikler 

kullanılmakta ve akıllı kentler yaratılmasında farklı adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle akıllı 

kent kavramının ne olduğuna değinilecektir. Daha sonra akıllı kentlerin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve daha iyi bir 
yaşam kalitesi oluşturabilmesi için akıllı kentlere ait bileşenler sıralanacaktır. 

Teknolojideki değişiklerin kentsel yaşama adapte edilmesi kentsel gelişmenin en önemli göstergeleri arasında yer 

alırken sonraki bölümde ise bu adaptasyonun özellikleri ve aşamaları anlatılacak ve son bölümde ise dünyada ve 

Türkiye’deki uygulamalara yer verilerek kavram ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2. AKILLI KENT KAVRAMINA BİR BAKIŞ 

2.1. Akıllı Kent Kavramı 

Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırma ve değerlendirmeler ve yaşanmakta olan gelişmeler, 21. yüzyılın şehirleşme 

yüzyılı olacağını ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler Habitat Raporu’na göre dünyada 2014 yılında şehirlerde 

yaşayan nüfus oranı yaklaşık % 54 iken, söz konusu oranın 2050 yılında % 70’e yaklaşması beklenmektedir. Bu 

durumun mekâna yansıması ise şehirlerin sınırlı imkânlarının yoğun bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Bütün bu yansımalar, küresel ölçekte en temel hedef olan sürdürülebilir kalkınma aracının 

“şehirleşme” olduğu ve bu şehirleşmenin de yeniden tanımlanması ve tasarımı şeklinde devam etmektedir (Kayapınar, 

2017:14). 

Kent, sürekli toplumsal gelişme içinde olan ve toplumun, yerleşme, barınma, ulaşım, çalışma dinlenme, eğlenme gibi 
ihtiyaçlarının karşılandığı küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimidir (Keleş, 1998:75). Başka bir 

ifadeyle, mekâna özel bir işlev yükleyen ve büyüdükçe işbölümünü ve güç dağılımını değişikliğe uğratan bir birlikte 

yaşama biçimidir (Borlandi, 2011:398). Sanayileşme ise kentlerin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

Sanayi devriminin Avrupa’nın bazı kentlerinde gerçekleşmiş olması kentlerin gelişiminde büyük bir ivme yaratmıştır. 

Sanayi öncesi kent ile sanayi kentini ayıran en temel faktörü teknolojinin olduğu görülmüştür. Sanayi devriminin ikinci 

aşaması da elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu aşama ile birlikte tramvay, motorlu araçlar, telefon ve 

kitle iletişim araçları daha etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Tekeli, 2003:33). 

Bu bağlamda bizi akıllı kente götüren gelişmeler, teknoloji boyutu perspektifinde hızlı bir şekilde kentleri kapsamaya 

başlamıştır. Akıllı kent ile ilgili akademik anlamda yapılan ilk çalışmalar 1992 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. 
Bunlar Laterasse tarafından yazılan makale ve Gibson vd. tarafından yazılan kitap çalışmasıdır (Komninos, 2013:78). 

Akıllı kentin ilk örneği ise Hollands’a göre 2008 yılında İngiltere’nin Southampton kentinde kurulan akıllı 

laboratuvardır. Akıllı laboratuvar akıllı kart uygulamalarını desteklemek üzere bir portal geliştirmeye yönelik olarak 

oluşturulmuştur (Deakin, 2014:19). Akıllı kent konusunda literatürde genel olarak herkes tarafından kabul edilen bir 

tanım bulunmamaktadır (Kaygısız ve Aydın, 2017:59). “Akıllı kentler” kavramını İngilizce ‘Smart Cities’ karşılığı 

olarak kullanıyoruz. Kentsel üretim ve büyümede iletişim altyapısının önemini vurgulayan akıllı kent kavramı, 90’lı 

yıllardan beri kullanılıyor. Ancak akıllı kentin tanımı, şehir için gerekli teknolojilerin gelişmesi ile sürekli farklılaşıyor. 

Dolayısıyla bugün için yapılan akıllı kent tanımlarının zamana karşı direnç göstermesini beklemek doğru olmaz. Şehir 

ekonomisti Andrea Caragliu, akıllı kent kavramını, “İnsan ve sosyal sermayeye yatırım yapan, geleneksel (ulaşım) ve 

modern (Bilgi İletişim Teknolojisi-BİT) iletişim altyapısını kurmuş, sürdürülebilir, ekonomik büyüme ve yüksek yaşam 

kalitesini sağlamış, doğal kaynakların yönetimini katılımcı yönetişimle yapan şehir” olarak tanımlıyor (Alkan, 

2015:72). Akıllı kent, kentsel hizmetlerin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanıldığı katılımcılığın teknoloji ile 

sağlandığı yenilikleri takip eden aktif biçimde öğrenen birey ve kurumların yer aldığı, çevreci bir kenti ifade etmektedir 

(Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1544). En çok kullanılan akıllı kent tanımları bir tablo halinde aşağıda şu şekilde 

aktarılmaktadır: 
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Tablo 1. Akıllı Kent Tanımları 

Tanım Referans 

Akıllı kombinasyon üzerine iyi performans gösteren kentlerdir. Vatandaşların faaliyetlerini 
bağımsızca ve kendi kendine belirlediği, yaptıklarının farkında olduğu kentlerdir. 

Giffinger 

Akıllı bir toplum yaşadığı bölgenin içinde bulunduğu koşullara bakmaksızın yaşamını dönüştürmek 

için bilgi ve teknolojileri kullanarak bilinçli bir çaba harcayan toplumdur. 
California Institute 

İnsana ve toplumsal sermayeye yapılan yatırımın akıllıca olduğu kenttir. 
Caragliu, A., Del Bo, 

C.,& Nijkamp, P. 

Akıllı kentler, teknoloji bazlı çekirdek sistemlerin ve kilit bilgilerin analiz edilerek kullanıldığı, 

iletişim teknolojilerinin entegre edildiği hızlı bir kent yapısıdır. 
IBM 

Dijital kentin şeylerin internetiyle (İoT) kombine edilmiş bir ürünüdür. Su, K., Li,J., & Fu,H. 

Akıllı kent 21.yüzyılda vatandaşların, nesnelerin, araçların BİT’leri bir arada yaygın ve kesintisiz bir 

biçimde her yerde kullanıldıkları bir kent deneyimi yaşamalarına imkân sunan kentleri ifade 

etmektedir. 
Northstream 

Akıllı kent, bütün önemli altyapıların, yolların, köprülerin, tünellerin, tren yollarının, metroların, 

iletişim, su, enerji ve önemli binaların durumunu izleyip sistemlerini bütünleştirerek kentin 

kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasını sağlayan bir kent olarak ifade edilebilir. Ayrıca bütün 

bunlarla birlikte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önleyici bakım faaliyetlerini planlayabilecek, 

vatandaşlara sunulan hizmetleri en yüksek seviyeye getirebilecek ve kenti güvenlik açısından da 

denetleyebilecek bir kenttir. 

Hall 

Farklı teknolojileri kullanılarak vatandaşlarına yaşanabilir bir hayat sunmak için daha iyi hizmet 
eden kenttir. Bu hizmetleri gerçekleştirirken geri dönüşüm faaliyetleri ve gelişmiş enerji şebekeleri 

ile mobil teknolojinin çevresel etkisini azaltmayı hedefler. 
Setis-Eu 

Kaynak: Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1545-1546. 

Dameri (2013), akıllı kentler için 4 temel hedef seti tanımlanabileceğini öne sürmektedir (Dameri, 2013:2549): 

 Çevresel Sürdürülebilirlik: Bu hedef en önemli kentsel sorunlar (trafik, kirlilik, atık) ve akıllı kent 

uygulamalarındaki enerji üretimi, hareketlilik, lojistik gibi teknolojilerle bağlantılıdır. 
 Yaşam Kalitesi Ve Refah: Yerel yönetimlerin politikalarıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek geniş kapsamlı bir 

hedeftir. 
 Katılımcılık: Vatandaşların kent yönetimine katılarak aktif rol oynayacağı ve e-yönetim girişimleriyle bağlantılı 

bir hedeftir. 
 Bilgi ve Entellektüel Sermaye: Akıllı kentin somut olmayan yönüdür ve daha iyi bir ekonomik ve sosyal 

gelişme için akıllı kentlerin sadece fiziki kaynaklara değil, somut olmayan kaynaklara da dayandığını ifade eden 

bir hedeftir. 

Akıllı kent kavramının gelişmesinde, farklı teknolojilerin karmaşık bir karışımı, sosyo-ekonomik faktörler, yönetişim 

düzenlemeleri, politika ve iş ile ilgili faktörler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, akıllı kent kavramının hayata 

geçirilmesinde, her kentin kendine özgü politika, hedef, finansman ve kapsamına göre çok çeşitli yollar izlenmektedir. 

Literatürde çoğunlukla bu kavramla aynı bazen de farklı anlamda kullanılan akıllı kent ile ilgili terimler bulunmaktadır 

(Maville, 2014:33). Bunlar: Kablolu Kent, Sanal Kent, Yaygın Kent, Zeki Kent, Bilgi Kenti, Dijital Kent, Sürdürülebilir 

Kent, Yeşil Kent, vs. Bu kavramların hepsi tanımlanırken odak noktası olarak teknoloji ve bilgiyi merkez almışlardır. 

Bunları aşağıdaki tablo içerisinde kısaca tanımlayacak olursak (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1544-1545); 
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Tablo 2. Akıllı Kentlerin Farklı Anlamları 

Kavram Tanım Referans 

Kablolu Kent Kabloların akıllı bir şekilde tam anlamıyla kendisinden bağlantılı olduğu kenttir. Hollands 

Sanal Kent Kentlerin temsil ve oluşumunda dijital üzerine yoğunlaşmasıdır. Schuler 

Yaygın Kent 
Dijital kentin başka bir uzantısıdır. Bir kent veya bölgede bilgi teknolojisinin her 

yerde bulunduğu kenttir. 
Anthopoulos, L., 

& Fitsilis,P. 

Zeki Kent 
Kentte yaşayan bireylerinin yaratıcılığına, kurumlarının bilgi yaratma, iletişim 

ve bilgi yönetimini sağlamak için dijital altyapıya önem verdiği, öğrenme ve 

yenilik kabiliyeti yüksek bölge ve kentlerdir. 
Komninos 

Bilgi Kent 
Resmi olan ve olmayan bilgileri dijital ortamlarda toplayarak, web portalları 

vasıtasıyla halka sunan yerel toplulukların bulunduğu kentlerdir. 
Anthopoulos 

Dijital Kent 
Dijital kent sosyal, kültürel, politik, ideolojik ve teorik boyutları olan bir kent 

türüdür. Dijital kentin çeşitli yönleri ve işlevleri, uzman olmayan kişilere açık bir 

biçimde web portalları aracılığı sunulmaktadır. 
Couclelis 

Sürdürülebilir Kent 
Binaların verimliliğini artırmak için teknolojiyi kullanarak karbon emisyonlarını 

(CO2) azaltan kentlerdir. 
Batagan 

Yeşil Kent 
Sera gazı emisyonun azaltımı ile kalkınma, kirliliğin ve atıkların en aza 

indirgenmesi, doğal kaynakların etkili kullanılması ve biyolojik çeşitliliğin 

korunmasını amaçlamaktadır. 
OECD 

Kaynak: Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1544-1545. 

Görüldüğü üzere akıllı kent ile ilgili kavramlar bilgi ve teknolojiyi merkeze alan kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu doğrultuda akıllı kente dair bazı öğeler/bileşenler bulunmaktadır. Bunlar bir kenti, akıllı şehir dönüşüm 

yolculuğunda iyi tanımlanmış, kapsayıcı bir vizyonla ve stratejilerle hareket etmeleri ve kent için hedeflenen etkiyi 

planlayarak yola çıkmaları konusunda esasları belirtir. Bu bileşenler kapsamında akıllı şehirlerin münferit teknolojik 

çözümlerden ziyade bütünsel bir bakış açısı gerektirdiği vurgulanmaktadır (Deloitte, 2016:12). 

2.2. Akıllı Kentin Bileşenleri 

Akıllı kentler geleceğin kent hayatını yenilikçi bir şekilde yönetmek için değil, aynı zamanda yoksulluk ve eşitsizlik, 

işsizlik ve enerji yönetimi gibi sorunların çözümünde temel strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden akıllı 

kentlerin merkezinde daha büyük ve daha sürdürülebilir ekonomik büyüme ve daha iyi bir yaşam kalitesi 

oluşturabilmek için bilgi ve iletişim teknolojileri ile sosyal merkez ve insan merkezinin oluşturulması ve birbirine 

eklemlenmesi yer almaktadır. Bunun için ise altı ana eksen belirlenmiştir: Akıllı Ekonomi, Akıllı Ulaşım, Akıllı 

Yönetişim, Akıllı Çevre, Akıllı Yaşam ve Akıllı Vatandaş’tır. Bunların açıklaması şöyledir (Uçar, vd., 2017:1788); 

 Akıllı Ekonomi: Yenilikçi ve girişimci ruh, iş piyasasında esneklik, uluslararası piyasalara entegrasyon ve 

dönüşüm kabiliyeti ile birlikte mevcut kaynaklar etkin kullanılmaktadır, 

 Akıllı Ulaşım: Yerel ve yerel ötesi erişebilirlik, BİT’lerin, modern, sürdürülebilir ve güvenli ulaşım sistemlerinin 

varlığı; böylece hava kirliliği ve trafik sıkışıklığı gibi temel problemlerin azalması hedeflenmektedir, 

 Akıllı Yönetişim: Karar alma süreçlerinde katılım, yönetişim sistemlerinde şeffaflık, kamu hizmetlerinin varlığı 

ve erişilebilirlik, siyasal stratejilerin kalitesi gibi süreçler sağlanmalıdır, 

 Akıllı Çevre: Teknolojinin yardımıyla çevre ve doğanın sürdürülebilirliği sağlanabilmekte, yeşil alanlar ve su 

kaynakları kontrol edilebilmektedir, 

 Akıllı Yaşam: Barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, boş zaman faaliyetleri gibi ihtiyaçların kapsamı teknolojiyle 

beraber belirlenmekte ve sosyal bütünlüğün sağlanması amaçlanmaktadır, 

 Akıllı Vatandaş: İnsani ve sosyal sermayenin yeterlilik ve kalite düzeyi, esneklik, yaratıcılık, hoşgörü, 

kozmopolitlik ve kamusal yaşama katılımı artırmaktadır. 
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Şekil 1. Akıllı Kentlerin Bileşenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Akıllı Şehirler için Inovasyon ve Değişim Rehberi, http://www.akillisehirler.org/ 

 

2.3. Akıllı Kentin Özellikleri 

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun, 2014 akıllı kentler ön raporuna 

göre (Smart Cities Preliminary Report 2014) akıllı kentlerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (ISO/IEC JTC 1 

Information Technology, 2015:15): 

 Kentler, kentsel yaşam içinde artan veri miktarının toplanmasına ve toplanan verilerin kullanılması için kentin 

gerekli cihazlarla donatılmasına imkân vermelidir. 

 Akıllı kentler, kentte neler olup bittiğine dair fikir edinmek üzere farklı kaynaklardan gelen verileri kolayca elde 

edip kullanabilecek hazırlığa sahip olmalıdır. 

 Verilerin kolay görüntülenebilir, erişebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamalıdır. 

 Kent ile ilgili ölçülebilir ve teknik bilgileri toplayan kişilerin çalışmalarını etkin kılacak biçimde kolaylaştıran ve 

erişilebilir kılan bir teknik düzeye sahip olmalıdır. 

 Akıllı kentin yöneticileri ve planlamacıları, vatandaşların bilgilere gerçek zamanlı ve analitik bir şekilde 

ulaşmasına destek sağlamalı ve gelecekteki ihtiyaçlara yönelik altyapıyı hazırlamalıdır. 

 Akıllı kent, kentsel hizmetleri insan müdahalesi olmadan otomatik ve güvenilir bir şekilde sağlamalıdır. 

 Akıllı kent, dinamik topluluklar oluşturmaya ve iyi vatandaş olmayı sağlayamaya yönelik ortak bir ağ 

geliştirmelidir. 

Kısaca, akıllı kentin özellikleri yukarıda bahsedildiği gibi bilgi, teknoloji ve kent ile ilgili her türlü verilerin kurum ve 
kuruluşlarca paylaşılması ve vatandaşlarca etkin kullanılmasıyla ilişkilidir. Bir başka ifade ile akıllı kentin 

özelliklerinden kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlara kullanışlı, hızlı, güncel, kolay erişilebilir imkânlar sunulması 

gerekliliği anlaşılmaktadır (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1546). 
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2.4. Akıllı Kentlerin Gelişim Aşamaları 

Teknolojideki değişikliklerin kentsel yaşama adapte edilmesi kentsel gelişmenin en önemli göstergeleri arasında yer 

alır. Teknolojiyi kentsel hizmetlerde daha fazla kullanmaya başlayan kentler akıllı kentlere dönüşmektedir. Bununla 

beraber Albino ve arkadaşları; Akıllı kent kavramının BİT’lerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra insanların ve toplumun 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedir (Varol, 
2017:45). 

Akıllı kentlerin gelişim aşamaları Deloitte Global’in teknolojideki hızlı gelişmelerin toplumu ve ekonomiyi 

şekillendirilmesine yönelik olarak akıllı kentler üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırladığı rapor esas 

alınmıştır (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1547): 

Tablo 3. Akıllı Kentin Gelişim Aşamaları 

St
ra

te
ji

 v
e 

V
iz

yo
n 

Kentlerin strateji ve vizyonunun belirlenmesi kentleri gelecekte bulunmak istedikleri konuma yaklaştırabilecek yeni 

bir planlama ve yönetim anlayışını gerektirmektedir. Strateji ve vizyonun geliştirilmesinde strateji odağı olmak bir 

başlangıç olarak görülmektedir. Strateji odağının niyet aşamasında kullanıcı merkezliliğe kayması dikkat çekicidir. 

Bütünleşme aşamasında kullanıcı merkezli stratejiler iş modellerinin dönüştürülmesine odaklanır. Strateji ve 

vizyonun belirlenmesinde kullanıcıların aktif katılımının stratejinin geliştirilmesi açısından önemi büyüktür. 

Başlangıç aşamasında kentin “Canlı bir laboratuvar” gibi hareket ettiği belirtilmektedir. Dönüşüm aşamasında ise 

strateji ve vizyonun hayata geçirilmesi ve çeşitli çıktılarının değerlendirilmesi söz konusudur. Özellikle Airbnb veya 

Uber gibi inovasyonların yaygınlaşmasıyla kentlerin buna uygun bir yapıya dönüşmek üzere bir strateji geliştirmesi 

gereği ortaya çıkmaktadır. 

P
ro

je
le

r 
ve

 
Ç

ö
zü

m
le

r 

Akıllı kentin gelişmesinde ikinci adım projeler ve çözümler olarak ifade edilebilir. Başlangıçta özel amaçlı münferit 

projeler rastgele olarak başlatılır. Bu başlangıçlar teknolojik itme gücü haline gelir. Farklı projeler birleştirilerek bir 

proje portföyü oluşturulur. Bu projelerden hareketle ihtiyaca göre pilot projeler belirlenir. Pilot projelerin 

uygulanmasından elde edilen deneyimler ile prosedürler ve standartların ortaya konulması sağlanır. Başlangıçta 

projeler ve çözümler deneyseldir ancak pilot proje aşaması, uygulamaları kent ölçeğine taşır. Dönüşüm aşaması ise 

sonuçta hizmet sunumunda iyileşmeyi ve rekabet avantajını da beraberinde getirir. 

V
er

i 

Akıllı kentin gelişiminde bir diğer adım veriler ile ilgilidir. Başlangıçta veriler geleneksel usullerle toplanır. Niyet 

aşaması ile toplanan ilk veriler işler hale gelir. Bütünleşme ile pilot uygulamalar başlatılır ancak akıllı çözümlerin 

gerçekleşmesi için dönüşüm aşamasında verilerin tüm boyutlarıyla toplanması gerekmektedir. Örneğin başlangıçta 

verilerin belirli bir hizmet için sunulması söz konusudur. Hatta başka amaçlar için tekrar kullanılması mümkün 

değildir. Ancak niyet söz konusu olduğunda farklı verilerin birleştirilmesi, bütünleşme söz konusu olduğunda ise 
küçük çapta kullanımı mümkün hale gelmektedir. Gerçek zamanlı verilerin toplanması ve kurumlar tarafından 

kullanılması son derece önemlidir. Verilerin toplanması ve halka açılması, akıllı çözümler için kullanılması yanında 

verilerin kalitesi ve güncellenmesi ile ilgili standartların belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte verilerin 

paylaşımı, gizliliği, paraya dönüştürülmesi konuları başlangıcından dönüşüm aşamasına kadar son derece önemli bir 

güvenlik alanını işaret etmektedir. Akıllı kente dönüşümde temel konulardan biri olan verilerin toplanması halka 

açılması, güncellenmesi ve korunması sistemin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. 

T
ek

no
lo

ji
 

Teknoloji akıllı kentlerin gelişmesinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin kullanımı akıllı 

kentin gelişiminde bir başlangıç noktasıdır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri Sensörler, İoT, M2M gibi bazı 

kavramları da beraberinde getirmiştir. Akıllı kentin gelişiminde teknoloji başlangıç aşamasında yalnızca sabit ve 

mobil internet ve geniş bant ağlarını kullanmaktadır. Kısıtlı sayıda hizmet kümelerinde internet kullanımı harekete 

geçirilir daha sonra bütünleşme aşamasında her türlü sensörün yönetimini birleştiren İoT platformu kent çapında 

devreye girer. Dönüşüm aşamasına geldiğimizde kurumlar arası teknolojik mimariler hayata geçmiş olur. Bir diğer 

yönüyle başlangıçta sensörler ve M2M ağlarına sınırlı yatırımlar yapılırken niyet aşamasında özel tahsisli M2M/İoT 

ağları kullanılmaktadır. Her zaman olduğu gibi bütünleşme aşaması standartların belirlendiği ve politikaların hayata 

geçirilmesini kapsar. Dönüşüm aşaması ise teknolojik altyapının hazır hale getirilerek akıllı uygulamaların kent 

çapında kullanılmasını sağlamayı ifade eder. 

Y
en

ili
kl

er
 

Akıllı kentin gelişiminde başlangıç aşamasında bu konuda yeterli beceri ve yetkinliğin olup olmadığı konusunda net 

bir görüş bulunmamaktadır. Ancak girişimler mevcut beceri ve yetkinlikler çerçevesinde hayata geçirilebilir. Niyet 

aşamasında yetkinliğin geliştirilmesi ve gerekli iş gücünün hazırlanması için bir plan ortaya koyulur. Buna göre iş 

gücünün yeni beceriler kazanması sağlanır. Daha sonra eksik olan uzmanlıkların geliştirilmesine yönelik eğitimler 

gerçekleştirilir. Bu sayede dijital iş modelleri konusunda iş gücünün yeni beceriler kazanması sağlanmış olur. 

Dönüşüm aşamasına gelindiğinde gelecek nesillerin esnek bir iş imkânına kavuşabildiği ve kentin yeni durumuna 

uygun yetkinliklerin geliştirildiği görülmektedir. 
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lı

k
 Akıllı kentlerin gelişiminde açıklık altıncı adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Açıklık başlangıçta risk olarak 

görülmektedir. Ancak niyet aşamasında bu konuda yeni düşünceler ve deneyimler kazanılır. Bu konuda dönüşüm ise 
“hızlı yanıl, çabuk yanıl, ucuz yanıl” yaklaşımı ile gerçekleşmiş olur. Bu yaklaşımın kentin DNA’sına yerleştirilmiş 

olması gibi bir ifade kullanılmaktadır. Açıklık açısından tam dönüşüm gerçekleştiğinde hızlı öğrenme ve yeni 

düşüncelerin hızla benimsenmesi becerisi ortaya çıkmaktadır. 

E
ko

si
st

em
 Ekosistem akıllı kentin gelişimindeki son aşamadır. Başlangıçta statik teknoloji sunucularının ağırlıkta olduğu adeta 

istiflenmiş bir yapıdan söz edilir. Daha sonra iç ve dış işbirliği artar. Bütünleşme aşamasında iyi ve kötü, eksik ve 

fazla yönleriyle hiçbir kurum birbirine üstünlük sağlamadan ekosistemin bir parçası haline gelirler. Burada kamu ya 

da özel olmak bir farklılık yaratmaz. Bununla beraber kamu ve özel tarafların hepsi birlikte çalışarak bir değer 

oluşturmaya çalışırlar. Son olarak da dönüşüm gerçekleştiğinde yönetim yeni rollerine uygun bir biçimde başarıyla 

çalışmalarını sürdürür. Sonuç olarak bir ekosistem olarak akıllı kente geçiş sağlanmış olur. 

 Başlangıç Niyet Bütünleşme Dönüşüm 

Kaynak: Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1547-1548. 

 

3. DÜNYADA AKILLI KENT UYGULAMALARI 

Giderek popülerlik kazanan akıllı şehir kavramıyla birlikte birçok şehirde akıllı şehir uygulamaları hız kazanmıştır. 

Şehrin ihtiyaçları ve karakteristik özellikleri doğrultusunda akıllı şehir vizyonunun belirlendiği, strateji ve hedeflerin 

oluşturulduğu şehirlerin, uyguladıkları bütünsel yaklaşımla akıllı şehir olmaya daha yakın olduğu görülmektedir 

(Deloitte, 2016:88). 

2013 yılında dünyada devam eden veya uygulanan 143 akıllı kent projesi tespit edilmiştir. Bu projeler içinde Kuzey 

Amerika (35) ve Avrupa (47) kentlerindeki uygulamalar; enerji kısıtlılığı, trafik sıkışıklığı, yetersiz kentsel altyapı ve 

sağlık ve eğitimdeki çeşitli sorunların çözülmesinde başı çekerken, Asya ülkelerinde Singapur, Hong Kong, Seul, Busan 

ve Songdo’yu da içeren 40’ın üzerinde farklı projenin uygulandığı ve akıllı kent yaklaşımlarının Güney Amerika (11), 

Orta Doğu ve Afrika (10) gibi dünyadaki diğer bölgelere de genişlediği görülmektedir. Avrupa Birliği’nde Barselona, 

Amsterdam, Berlin, Manchester, Edinburgh ve Bath gibi pek çok kentte akıllı kent stratejilerini geliştirme yatırımları 

sürdürülmektedir. Bu uygulamalar içinde; toplu taşıma uygulamalarında kullanılabilen çok uygulamalı akıllı kartlar, 
dijital beceri öğretim programları, e-yönetim uygulamaları, akıllı kimlik kartı, vb. uygulamalar yer almaktadır. Bu 

uygulamalarla birlikte Avrupa Komisyonu da, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek 

ve AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı 

alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülen 7. Çerçeve Programı tematik alanları içinde akıllı kentler konusunu 

gündeme getirmiş ve bu konuda finansal destekler sunmuştur (Varol, 2017:47). 

Dünyada uygulanan akıllı şehir tasarımlarına örnek vermek gerekirse; ilk sırada aklımıza Songdo akıllı şehri 

gelmektedir. Songdo şehri, Güney Kore’de başkent Seul’un 65 km. güney batısında yer almaktadır. Songdo akıllı şehir 

olarak Koreli ve uluslararası konsorsiyum şeklinde oluşan firmalar ile birlikte inşa edilmiştir. Şehirde sayısal coğrafi 

bilgi sistemleri kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, yer altında sayısal network kurulmuş ve bu sisteme, akıllı binalar 

aracılığıyla herkes evinden ulaşabilmektedir. Örneğin, veliler çocuklarının öğretmeni ile evden konferans şeklinde 

görüşme; evden çıkmadan sağlık, devlet ile olan işlemler –vergi yatırma, bilgi sorgulama vb.– yapılabilmektedir. Akıllı 

binalardan ve/veya sokakta bulunan atık kutusuna atılan katı atıklar yer altında kurulan sistem aracılığıyla ayrıştırılarak, 

son katı atık toplama alanına gönderilmektedir. 

Akıllı şehir uygulamasına ikinci örneğimiz, Hindistan’daki GIFT şehridir. GIFT şehri, Ahmedabad Uluslarası 

Havaalanı’nın 12 km. kuzeyinde ve Gandhinagar şehrinin 8 km. güneyinde yer almaktadır. (NH8) Ahmedabad ve 

Gandhinagar şehirlerini birleştiren karayolunun doğusunda ve Sabarmati Irmağı’nın ise batı kısmında kurulması 

planlanmaktadır. Yaklaşık 358 ha büyüklüğüne sahip olması planlanan şehirde toplam alanın yaklaşık yüzde 67’si ticari 

kullanımlara, yüzde 22’si konut kullanımına geriye kalan kısımlar ise sosyal donatı alanları kullanımına ayrılmıştır. 

Yine Hindistan’da inşa edilmesi planlanan Kochi akıllı şehri üçüncü örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kochi 

şehrinde dijital verilerin sisteme uyumlu bir şekilde dâhil edilmesi için Dijital Master Plan Tasarımı yapılmıştır. Şehirde 

verilecek hizmetler akıllı yönetim merkezi ile bağlantısı yapılarak izlenmektedir. Akıllı şehrin yaklaşık 100 hektar alan 

büyüklüğüne sahip bir alan üzerine kurulması planlanmıştır. Şehirde akıllı binalarda enerjinin etkin kullanımı ve 

güvenlik çözümleri önerilmiş ve evlerde etkin enerji yönetiminin gerçekleştirilmesi planlanarak akıllı şehir altyapısına 

bağlantı sağlanmıştır (Kayapınar, 2017:16-17). 
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4. TÜRKİYE’DE AKILLI KENTLERE YÖNELİK POLİTİKA VE STRATEJİLER 

Türkiye'nin nüfusu 2015 yılında 78 milyon 665 bin olurken bu nüfusun % 70'inden fazlası kentsel alanlarda 

yaşamaktadır (Mangır, 2016:24). Bu oran dünyada 2050 yılında olması tahmin edilen orandır. Bu doğrultuda ülkemizin, 

akıllı kent projelerine diğer ülkelerden çok daha hızlı geçmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de karşımıza çıkan akıllı kent ile ilgili uygulamalar, 24.07.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 

başlamıştır (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017:1554). Türkiye’de akıllı kentlere geçiş süreci ve akıllı uygulamaların hayata 

geçirilmesi, 2000’li yıllardan itibaren gerek kalkınma planları ve programlarında gerekse farklı politika ve strateji 
belgelerinde yer alan hedeflerle görülmektedir. Bunlar içinde 10. Kalkınma Planı, Yıllık Programlar ve konuyla ilgili 

strateji belgelerinden olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları, 2003-2023 Strateji Belgesi-Vizyon 2023, Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planları öne çıkanlardan bazılarıdır (Uçar, vd., 2017:1792). 

10. Kalkınma Planı (2014-2018) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme hedefi altındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt 

başlığında, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin 

kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması hedeflenmektedir.
1 Bu doğrultuda öncelikle şehirlerin bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesinin 

desteklenmesi politikası (No. 731) yer almaktadır. Bununla birlikte, Lojistik ve Ulaştırma alt başlığında Trafik 
Elektronik Denetim Sistemlerinin kullanımının Akıllı Ulaşım Sistemleriyle bütünleşik bir şekilde yaygınlaştırılacağı 

politikası (No. 841) yer almaktadır. Bu; Kalkınma Planının Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre hedefi altındaki 

Kentsel Altyapı alt başlığında, başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentte Trafik Elektronik Denetleme Sistemi 

(TEDES) gibi akıllı ulaşım ve trafik yönetim modelleri yoluyla ana arterlerde ortalama araç hızlarında artış sağlandığı 

(No. 973) bunun devamı niteliğinde, kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve 

akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacağı politikası (No. 987) ile desteklenmektedir. Yine Kalkınma 

Planının Öncelikli Dönüşüm Programları içinde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programında da akıllı sistemlerin 

geliştirilmesine yönelik öneriler yer almaktadır (Varol, 2016:47-48). 

Kalkınma Plan ve Programları dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun yayınladığı Ulusal Bilim ve 

Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, diğer adıyla Vizyon 2023 Belgesi’nde; 2023 Türkiye Vizyonunu 

destekleyecek sosyo-ekonomik hedefler içerisinde öncelikle şu dört hedefin stratejik önemde olduğu konusuna 

varılmıştır; Türkiye’nin dünyada rekabet üstünlüğü kazanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilirlik 

sağlanarak kalkınmanın gerçekleşmesi ve bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürecek teknolojik altyapının 

güçlendirilmesi hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflerde akıllı kentlere ilişkin açılımları yakalamak mümkündür.
2 

Özellikle yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda “sağlıklı ve çağdaş kentleşme ve altyapısını kurabilme 

yeteneğinin kazandırılması” ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda “bilgi toplumuna geçiş için teknolojik 
altyapının güçlendirilmesi” ve “enerji ve çevre teknolojileri, doğal kaynakları değerlendirme konusunda yetkinlik 

kazanılması” akıllı kentlere referans veren alt hedefler olarak tanımlanmaktadır (Varol, 2016:48). 

Akıllı uygulamalar konusunda yol gösterici bir diğer önemli belge; 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı’dır. Bu plan, bilgi toplumu altyapısını hazırlamak üzere gerekli stratejileri ve eylemleri içermektedir. Strateji 

belgesinde Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, 

bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel 

rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiştir.
3 2006’da oluşturulan Bilgi Toplumu 

Stratejisi, akıllı kent olgusuna doğrudan değinmemekle beraber, akıllı kent çözümleri bileşenlerinden bazıları strateji 

içinde yer almaktadır. Belgede; toplumun temel öğelerini oluşturan vatandaşlar, kamu sektörü ve işletmeler ile bilgi ve 

iletişim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve Türkiye’nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüşüm potansiyeli 

değerlendirilmekte, belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için 

atılması gereken adımlar tespit edilmektedir. Eylem Planı ise; Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenen stratejik 

amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulama döneminde hayata geçirilecek faaliyet ve 

projelerini içermektedir (Varol, 2016:49). Tüm bu politika belgelerinde de görüldüğü üzere, akıllı kentlere yönelik 

olarak stratejilerin belirli düzeyde geliştirildiği ve eylemlere yönelik adımların oluşturulmaya çalışıldığı 

anlaşılmaktadır. Hükümetçe desteklenen bu politika ve eylemler dışında akıllı kentler konusunda çeşitli tartışma 

platformlarının da ortaya çıktığı görülmektedir. Akıllı Belediyecilik Zirveleri, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler 

Kurultayı, Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi Projesi, Akıllı Kent Fuarı ve Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi kamu ve 

özel sektörü bir araya getiren oluşumlardandır (Varol, 2016:47). 

 

 

                                                           
1    http://kkp.tarim.gov.tr/sp/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1(2014-2018).pdf  
2    https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/Vizyon2023_Strateji_Belgesi.pdf 
3    http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/BT_Strateji/Diger/060500_BilgiToplumuStratejisi.pdf 
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Türkiye’de yürütülen akıllı kent uygulamaları projeleri aşağıda tablo olarak verilmiştir (Akgül, 2013:22): 

Tablo 4. Türkiye’de Akıllı Kent Proje Örnekleri 

Kent Adı Proje 
Çerçevesi 

Proje 
Kaynağı 

Proje 
Süreci Proje Gelişim Aşaması 

Yalova 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte Bilişim Vadisi Projesi tamamlanmamıştır. 

Fatih 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte 
Fatih semtinin GIS ve sayısal haritalama işi tamamlanmış; Akıllı 

Kent proje uygulama grubu kurulmuştur. 

Kadıköy 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte Kadıköy semtinin GIS ve sayısal haritalama işi tamamlanmıştır. 

Beyoğlu 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte 
Beyoğlu semtinin GIS ve sayısal haritalama işi tamamlanmış; e-

belediye uygulamaları ile sistem bütünleştirilmesi yürütülmektedir. 

İzmir 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte 
İzmir’in GIS ve sayısal haritalama işi ile 3D tanımlama işi 

sürdürülmektedir. 

Ankara 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte Ankara’nın GIS ve sayısal haritalama işi sürmektedir. 

Bursa 
E-Belediye, 
Akıllı Kent 

Yerel 
Kaynaklar 

Sürmekte Bursa’nın GIS ve sayısal haritalama işi sürmektedir. 

Kaynak: Akgül, 2013. 

Türkiye’deki ilk akıllı şehir uygulaması, 2000 yılında Yalova’da Bilişim Vadisi Projesi olarak adlandırılan bir eko-tech 
yerleşim yerinin kurulması çalışması ile yapılmıştır (Alkan, 2015:72). 

Türkiye’de akıllı kent uygulamaları konusunda İstanbul başı çekmektedir. Bu çerçevede İstanbul’daki Fatih, Beyoğlu ve 

Kadıköy ilçelerinde akıllı kent projeleri yürütülmektedir. Bu proje kapsamında; 

 Akıllı Sayaçlar, 

 Eu Smart Space, Akıllı Binalar, Fatih Spor Kompleksi, 

 İSKİ, İçme suyu dağıtım yönetimi, 

 İBB, Trafik kontrol merkezi 

 İspark, Akıllı park ücretlendirme ve otomatik parklar, 

 İstanbul kart: Farklı ulaşım araçlarında aynı kartla bütünleşmiş hizmet, 

 İsbak, Akıllı konteyner, Mobese ve Dijital kütüphane, 

 gibi uygulamalar yer almaktadır (Yılmaz, 2016:8). 

Ankara’da da akıllı kent uygulamalarını görmekteyiz. Ankara’daki akıllı kent uygulamaları arasında; 

 ASKİ, Yönetsel denetim ve veri elde etme sistemi, 

 EGO, EGO Cepte, Akıllı Durak, Araç İçi Yolcu Bilgilendirme ve Kamera Sistemleri, 

 Akıllı Yapılar, Endüstri Parkı, 

 Otomatik İtfaiye Komuta Merkezi, 

 gibi projeler yer almaktadır (Uçar, vd., 2017:1793). 

Örneklerin çoğalması, akıllı kentlerimizin artması için biraz özeleştiri yapmak, ekonomik çözümlere odaklanmak ve 

teknolojiden yararlanarak, kaynaklarımızı etkin kullanmamız gerekmektedir. Kentlerimizde yaşam kalitesini 

yükseltmek ana hedefimiz olmalıdır (Tekir, 2017:27). 
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SONUÇ 

Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunu kentlere götüren benzeri görülmemiş göç göz önüne alındığında, sadece bu 

kentlerin bir dizi sosyal, ekonomik ve politik zorluklar karşısında kamuoyu tartışmalarının merkezi haline gelmesine 

neden olduğu söylenebilir. 

Akıllı kentler, gerçek zaman verilerini kullanarak anında müdahale ile yaşam kalitesi yüksek, güvenli, kaynaklarını 

etkin kullanan, sürdürülebilir kentlerdir. Akıllı kentlerde çeşitli birimlerin koordinasyonunda farklı teknolojiler 

yardımıyla dinamik veri girişine bağlı olarak akıllı kararlar üretilmektedir. Hızla kentleşen dünyada kaynakların etkin 
ve verimli kullanımının teknoloji yardımıyla gerçekleştirilmesine destek veren akıllı kentler yaklaşımının, özellikle 

gelişmiş ülkelerde farklı uygulamalarla hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Özellikle kentsel nüfusun yoğunlaştığı 

metropoliten kentlerde, yerel yönetimlerin kısıtlı kaynakların etkin kullanımında ve yaşam kalitesinin artırılmasında 

gerekli teknolojileri kullanarak akıllı kentler yaklaşımı uygulamaları, sürdürülebilir bir dünya yaratılmasında önem 

taşımaktadır. 

Kent yönetimleri açısından mevcut durumu değiştirmek, dönüşmek elbette kolay değildir. Akıllı kent girişimleri; geniş 

bir koordinasyon, maddi ve manevi destek mekanizmalarını gerektirmektedir. Yönetişim sistemleri, sosyal hizmetler ve 

kamu güvenliği ile çevresel etki sistemlerinden, trafik yönetimine kadar geniş bir ölçekteki uygulamaları içeren 

vatandaş odaklı hizmetlere yapılan akıllı kent yatırımlarının geri dönüşünü somut olarak ortaya koymak önemli bir 

mücadele alanıdır. Ancak tüm bu zorluklar, elde edilecek ekonomik ve sosyal faydalarla karşılaştırıldığında göze 

alınabilir düzeyde görülmektedir. 

Ülkemizde, sürdürülebilir gelişme temelli bir kavram olan ve teknoloji temelli bir yaklaşımla ele alınan akıllı şehirler, 

şehirleşmemiz için yeni bir bakış açısıdır. Bu kapsamda, e-belediyecilik hizmetleri ile başlayan ve önemli ilerleme 

kaydedilen akıllı şehirlere doğru uzanan yolda, kamu kurum ve kuruluşlarından teknoloji konusunda çalışan özel 

şirketlere, belediyelerden vatandaşa toplumun her kesiminin ortak çabası ile sağlıklı bir ilerleme sağlanacağı konusunda 

umut etmekteyiz. 
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ÖZET 

Teknolojik gelişmelerin hızlı bir değişim ve dönüşüme etki etmesi, sosyal hayatı ve bu hayatın ihtiyaç 

duyduğu değişimi de etkisi altına almaktadır. Yerel halkın taleplerinde farklılıklar meydana geldiği gibi 

hizmet sunumu yapan yerel yöneticileri de teknolojiye bağlı yeni çözüm aramaya sevk etmiştir. Özellikle 

kalabalıklaşan kentler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kentsel sorunlar dikkate alındığında, daha hızlı, az 

masraflı ve sonuç odaklı kamu hizmetlerinin yapılması zorunlu hale gelmektedir. İşte burada en önemli ve 

anahtar bir rol oynayan teknolojinin, sürdürülebilir bir kent yönetimine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. 

Ayrıca trafik, yangın, etkin iletişim, yönetilebilirlik gibi birçok konu, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler 

üretmeyi gerekli kılmaktadır ki, akıllı kent uygulamaları bu konuda önemli bir fırsat sunabilir. Günümüzde 

birçok kent yönetimleri akıllı kent uygulamalarına geçiş yapma girişimlerde bulunmaktadır. Çünkü akıllı kent 

uygulamaları, kentlerin ihtiyaç ve sorunlarına karşın yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmenin yanında 

belediyelerin hizmet sunum alanlarında ve yöntemlerinde de çeşitlilik meydana getirmiştir. Özellikle sosyal 

belediyecilik anlayışının gelişiminde, kentsel hizmetlere erişimde, yönetim-birey diyaloglarının 

etkinleştirilmesinde, kolay ve yaşanabilir bir kent mekânının oluşturulmasında çok daha önemli hale 

gelmiştir. İşte bu çalışma,  Kahramanmaraş ili ölçeğinde uygulanmakta olan ‘’Akıllı Yaşlı Bakım ve 

Koordinasyon Merkezi’’ örneğinde “akıllı kent uygulamasının nasıl yapıldığını ve akıllı kent uygulamaları 

ile kentlerdeki sağlık hizmetlerinin sunumunda nasıl bir etkinliğin ortaya çıktığını irdelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sağlık Hizmetleri, Kahramanmaraş. 

 

ABSTRACT 

Rapid change and transformation of technological developments also affect the social life and the change 
needed by this life. Differences in the demands of the local people have caused the local administrators who 
are providing the services to search for new solutions depending on the technology. Taking into account the 
crowded cities and the urban problems that arise from this, it is becoming more and more necessary to make 
faster, less costly and result oriented public services. Here it is clear that the most important and key role of 
technology is to provide significant contributions to sustainable urban  administration. In addition, many 
issues such as traffic, fire, effective communication and governability require innovative and sustainable 
solutions, and smart city applications can offer an important opportunity in this regard. Today, many city 
administrations are attempting to shift to smart city practices. Because intelligent urban applications, in 
addition to generating innovative and sustainable solutions to the needs and problems of cities, have brought 
diversity in the service delivery areas and methods of the municipalities. Especially in the development of the 
concept of social municipality, in accessing urban services, in the activation of governance-individual 
dialogues, became more important in creating an easy and livable urban space. This study examines how 
intelligent urban practice is implemented and how smart city practices and the effectiveness of health services 
in cities emerge in the case of "Smart Elderly Care and Coordination Center", which is being implemented 
at the Kahramanmaraş city border. 

Key Words: Smart City, Information and Communication Technologies, Health Services, Kahramanmaraş. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve bu gelişimin beraberinde getirdiği toplumsal dönüşüm, yerel 

yönetimlerin mekanizmalarını da bu teknolojik gelişmelerden yararlanma arayışı içinde bırakmıştır. Yaşanabilir yerleşim 

alanlarının oluşturulması ve bu alanlarda yapılan kamu hizmetlerini nitelik ve nicelik yönüyle kolay hale getirilmesi arzusu, 
akıllı kent uygulamalarını lüks bir yaşam olmaktan çıkarıp ihtiyaç haline dönüştürmektedir ki, bu konuda hızla mesafe 

katedildiği söylenebilir. Öncelikle binaların, konutların ve iletişim araçlarının “akıllı” çeşitlerinin ortaya çıkması ile 

başlayan süreç, yaşam şartlarında meydana getirdiği iyileştirmeler, konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu gibi birçok yönüyle 

insan yaşamına etki etmeye başlamıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte bilgiye sadece erişim 

sağlamakla yetinmeyen insanlar, aynı zamanda bilgiyi işlemeyi ve yönetmeyi de istemiş ve akıllı kent uygulamalarını 

hayatlarının hemen hemen her alanında kullanmaya başlamışlardır. 

Kentlerde giderek artan nüfus ve bunun oluşturduğu yoğunluk, beraberinde barınma, ulaşım, kentleşme gibi birçok soruna 
kalıcı çözümler üretebilmeyi zorunlu kılmaktadır. Kentlerin bu sorunlarına karşın, akıllı kent uygulamalarının ürettiği 

yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere bugün daha fazla şahit olmaktayız. Bu bağlamda  “Akıllı Kent Uygulamalarının” 
kamu yönetiminin geçirdiği dijitalleşme serüveninin bir çıktısı olduğunu ifade etmek mümkündür. Kentlerin akıllı kent 

olma sürecinde dönüşümün temel yapısını oluşturan yerel yönetimlerin, bu süreçte ana aktör rolünü üstlenmiş olması 

şüphesiz sürpriz değildir. Ancak her kentin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler 

üretebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Yerel yönetimlerin alışılagelmiş hizmet alanlarının dışında eğitim, sağlık, 

turizm vb. alanlarda da hizmet sunumlarını mümkün hale getiren akıllı kent uygulamaları, bu yönüyle yerel yönetimleri 
toplumsal hizmetlerin sunumunda merkez konuma taşımıştır. 

Akıllı kentlerin ürettiği yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin, kentin yaşanabilirlik yönünü pekiştirmesi bakımından da 

kaliteli bir kent yaşamına katkı sağlamaktadır. Ulaşım, güvenlik, sağlık, turizm gibi yaşamın birçok alanında insanların 

yaşam kalitesinin artışını mümkün kılan akıllı kent uygulamaları, bu yönüyle kentliler ve kentin ziyaretçileri için bir tercih 

sebebi olmaktadır. Kentin marka değerine olan katkının kentteki ekonomik ve toplumsal faaliyetlere olumlu yansıması, 
akıllı kent uygulamalarının kentlerin markalaşma sürecinde sağladığını diğer bir katkıdır. Bu yönüyle akıllı kent 

uygulamaları yerel yönetimlerin vatandaşla temas kurabildiği sosyal hizmet alanlarının oluşmasını yenilikçi ve 
sürdürülebilir bir forma taşımaktadır. Yerel yönetimlerin klasikleşen fen işleri ağırlıklı hizmetlerinin yanında vatandaş ile 

temas kurabildiği yönetim sürecinde bir araya gelebildiği şartların oluşumunda akıllı kent uygulamalarının aktif rol 

oynadığı söylenebilir. Bu bağlamda yerel yönetimler, özellikle sosyal belediyecilik anlayışının gelişiminde, kentsel 

hizmetlere erişimde, yönetim-birey diyaloglarının etkinleştirilmesinde, kolay ve yaşanabilir bir kent mekânının 

oluşturulmasında çok daha önemli hale gelmiştir. İşte bu çalışma,  Kahramanmaraş ili ölçeğinde uygulanmakta olan “Akıllı 

Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi” örneğinde “akıllı kent uygulamasının nasıl yapıldığını ve akıllı kent uygulamaları 

ile kentlerdeki sağlık hizmetlerinin sunumunda nasıl bir etkinliğin ortaya çıktığını irdelemektedir. Çalışmada literatür 

bilgilerinin yanı sıra Kahramanmaraş ölçeğinde uygulanan “Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi” akıllı kent 

örneği olarak incelenmektedir. 

 

2. KAVRAM OLARAK AKILLI KENT  

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve bu gelişimin beraberinde getirdiği teknolojik dönüşüm kentler 

için sürdürülebilirlik, verimlilik, yenilik gibi temeller üzerine kurulu yeni bir kent kavramının esaslarını belirlemektedir. 
Kentlerin artan ölçekleri ve bu ölçekler üzerinde mevcut olan nüfus yoğunluğunun ortaya çıkardığı kent sorunlarına ve 

ihtiyaçlara karşın insan odaklı, çevre hassasiyeti yüksek, güvenlik ve konfor gibi unsurların belirli düzeyde olduğu yeni 

nesil yaşam alanlarının oluşturulması gerekli hale gelmiştir.  Bu gerekliliklerin kent dokusu ve gereksinimleri göz önünde 

bulundurularak yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle ifa eden sistemler olan “Akıllı Kentler” kentlerin bilgi ve iletişim 

teknolojileri tabanlı dönüşümünde büyük rol üstlenmektedir (Bulut, 2002). 

Dünya’da ve Türkiye’de giderek daha fazla telaffuz edilen bir kavram olan “akıllı kent” kavramının henüz üzerinde 

mutabakat sağlanan bir tanımı olmamakla beraber, akıllı kentlere dair ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kişisel ve 

kurumsal tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin Türkiye Bilişim Vakfı, Deloitte ve Vodafone işbirliği ile hazırlanan Akıllı 

Şehir Yol Haritası adlı raporda; “akıllı şehir, şehrin daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha verimli olması amacıyla 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri odağına insanı alarak, ilgili tüm paydaşların ve kurumların 

sahipliğinde, kişisel verilerin gizliliği ve diğer etik kuralları ihlal etmeden, katılımcı ve şeffaf şekilde uygulayabilen, 

kendini sürekli geliştiren ve öğrenen şehirdir” ifadeleri önemli bir tanım olarak görülebilir (Türkiye Bilişim Vakfı, 

2016:12). Yine Uluslararası Standartlar Enstitü (ISO), “şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını ve akıllı hizmetleri 

kolaylaştıracak nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve entegre coğrafi bilgi sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim 

teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir’’ ifadesiyle akıllı kent tanımına yer vermiştir (Türkiye 

Bilişim Vakfı, 2016:25). Avrupa Komisyonu da akıllı kenti tanımlamıştır. Buna göre; “sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim 

ve yaşam kalitesi faktörlerine bağlı olarak tanımlanan ve şekillenen bir kavramdır. Bu tanımda akıllı şehir hedeflerinin 

fiziki altyapı, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapıları aracılığıyla sağlanabileceği 

vurgulanmaktadır”  (Deloitte, 2016:25). Bu tanımlamalar dikkate alındığında akıllı kentleri, odağına insanı alarak kentin 
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daha yaşanabilir bir forma kavuşması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ile ortaya çıkan yenilikçi ve 

sürdürülebilir çözümler sayesinde sürekli gelişim halinde olan teknolojiyi ve ekolojiyi bir potada eritebilen entegre bir kent 
faaliyeti olarak tanımlamak mümkündür. 

 

3. AKILLI KENTLERİN YEREL YÖNETİMLERDEKİ HİZMET ALANLARINA ETKİSİ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzdeki hızlı gelişimi ve bu gelişimin beraberinde getirdiği dönüşüm, kentsel ölçekte 

yerleşim alanlarını ve bu alanlarda yapılan kamu hizmetlerini de birçok yönüyle etkilemiştir. Akıllı kent uygulamalarının 

kentin sorunları ve ihtiyaçları karşısında ürettiği yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümler yerel yönetimlerde başarılı 
örnekleri de beraberinde getirmiştir. Yerel yönetimlerin klişeleşmiş fen işleri ağırlıklı hizmet karakteristiğini eğitim, sağlık, 

güvenlik, ulaşım, turizm gibi alanlarda etkin olması akıllı kent uygulamalarının yerel yönetimlerin hizmet karakteristiğinde 

inovasyon ve değişim sağladığı ortaya çıkmıştır (Ünlü, 2016:76).   

Akıllı kent uygulamaları ile yerel yönetimlerin kentin fiziksel yapısının yanında sosyal yapısını oluşturan alanlarda varlık 

gösterdiğini ülkemiz üzerinde mevcut olan başarılı akıllı kent uygulamaları ile açıklamak gerekirse; 

Akıllı kentlerin akıllı toplumlar ile etkin olacağı düşüncesi ile Hatay’da akıllı toplum alanında uygulanmakta olan “Step” 
adlı akıllı kent uygulaması ile genç bireylerin kent ve çevre sorunları ile ilgili karar verme süreçlerine aktif olarak 

katılmalarını artırmak ve kentte yerel demokrasi kültürünün pekiştirilmesi amaçlanmıştır (Step, 2016). 

Kişilerin kentte yaşam kalitesine katkı sağlayan önemli bir unsur da güvenliktir. Afyonkarahisar’da akıllı yaşam alanında 

uygulanmakta olan “Afyonkarahisar Afet Bilgi Sistemi” ile afet yönetim süreci akıllı uygulama ile yönetilebilir forma 

kavuşmuştur. Kente dair önemli bilgiler olan kentin deprem haritası, yangına hassas alanlar, heyelan ve sel bölgeleri, 

helikopter pistleri gibi bilgilere verilerin coğrafi bilgi sistemi ve kent bilgi sisteminden kamu yöneticilerine aktarılarak 

etkin koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır (Pektaş, 2009:241-260). 

Kentlerin marka değerlerindeki artış kentin ziyaret edilebilirliğine ve yaşanabilirliğine katkı sağladığı gibi kentteki 

ekonomik faaliyetlerinin hareketlenmesine de katkı sağlamıştır. Mersin’de turizm alanında uygulanmakta olan “VR 

Mersin” adlı akıllı kent uygulaması ile kenti sanal gerçeklik ortamında dijital bir açık hava müzesi platformunda yerli ve 

yabancı turistlerin erişimlerine sunmuştur (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017:44-47). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde bu teknolojiye uygun eğitimlerin bireylere erken yaşta 

verilmesini ve üretken bireylerin yetişmesini amaçlayan eğitim alanında Kahramanmaraş’ta uygulanmakta olan “Stem 

Merkezi” adlı akıllı kent uygulaması genç bireylere robotik kodlama, akıl oyunları, matematiksel modellemeler, bilimsel 

sorgulama gibi eğitimlerin verilmesini amaçlamaktadır (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2018). 

Akıllı kent uygulamaları ile yerel yönetimlerin hizmetlerinin çeşitlilik kazandığı diğer bir alan yaşam kalitesi noktasında 

büyük önem taşıyan sağlık alanıdır. Bursa’da sağlık alanında uygulanan “Sevgi Çipi” adlı akıllı kent uygulamasının temel 

amacı Alzheimer hastalığı ve zihinsel rahatsızlıkları olan vatandaşlar ile yakınlarının takip sistemi sayesinde anlık olarak 

takip imkanı ile bağlantı kurmasını sağlamaktır (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2017). 

Türkiye ölçeğinde yukarıda belirtmiş olduğumuz örneklerden hareketle akıllı kent uygulamaları yerel yönetimlerin hizmet 

alanlarında çeşitlilik meydana getirmiştir. Yerel yönetimlerin alt yapı ve üst yapı dışında topluma doğrudan bakan yönleri 

ile de hizmet alanlarında sağlıktan turizme, güvenlikten eğitime birçok alanda akıllı kent uygulamaları sayesinde yenilikçi, 

teknolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle varlık gösterdiğini ifade etmek mümkündür. 

 

4. DÜNYA’DA SAĞLIK ALANINDAKİ AKILLI UYGULAMALAR 

Dünya’da artan ve yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerinin sunucuları olan özel ve kamu sağlık hizmetlerine olan talebin 

giderek artması karşısında etkinliği yüksek sağlık hizmetlerinin akıllı uygulamalar ile verimliliği ve hizmet kalitesini 

artırırken aynı zamanda maliyetlerde ve kaynak kullanımında iyileştirmeler sağlayabilecek yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. 

4.1. Klinik Uzmanlığı Eve Taşıma Projesi 

Klinik Uzmanlığı Eve Taşıma Projesi, Birleşik Krallık ’da kalp hastalığı, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

gibi kronik hastalıkları olan hastaların evlerindeki televizyonlara standart geniş bant bağlantısıyla bir set üstü kutu 

bağlanarak hastanın uzmanlarla video konferans görüşmesi yapmasıyla evlerinden doktorlara doğrudan danışabilmelerinin 

sağlanmasını amaçlamıştır (Ulusoy, 2017:52). 

4.2. Bolzano Şehri Güvenli Yaşam Projesi 

Bolzano Şehri Güvenli Yaşam Projesi, İtalya’da sağlıklı yaşlanan bir toplum oluşumunu desteklemek, sağlık hizmeti 

kalitesini ve çeşitliliğini artırmak amacıyla yaşlıların evlerine yerleştirilen sıcaklık, hava kalitesi ve su sızıntısı sensörleri ile 
yaşlıların evlerinde yaşanabilecek olası tehlikelerin önüne geçmektir. Aynı zamanda, Bolzano Şehri Güvenli Yaşam Projesi 

kapsamında kent sakinleri hastaların sorularını yanıtlayan, sağlık tavsiyeleri veren sağlık çalışanları ile dokunmatik ekran 

teknolojisi aracılığıyla görüşmeler sağlayıp iletişim kurabilmektedirler (Ulusoy, 2017:51). 
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4.3. Tele-Bakım Hong Kong 

Tele-Bakım Hong Kong projesi ile Hong Kong’da yıl boyunca yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine 

kurulan iletişim cihazı sayesinde tek bir tuşa basarak çağrı merkezinden 24 saat ücretsiz acil durum desteği sağlamaktadır. 

Tele-Bakım Hong Kong Merkezindeki uzman ekip, durumu değerlendirdikten sonra yaşlılara, engellilere ve ihtiyaç 

sahiplerine talimat vermekte ve yardım isteyen kişinin yerini belirleme ve acil durumlarda evlerine yardım ekibi 

yönlendirme gibi süreçleri yönetmektedir (Ulusoy, 2017:52). 

 

5. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDAKİ AKILLI UYGULAMALAR 

Türkiye’de Dünya’da olduğu gibi yaşlanan ve sağlık hizmetlerine olan talebin giderek arttığı bir ülke profiline sahip olduğu 

için sağlık hizmetlerinde etkinliği yüksek sağlık hizmetlerinin akıllı uygulamalar ile verimliliği ve hizmet kalitesini 

artırırken aynı zamanda maliyetlerde ve kaynak kullanımında iyileştirmeler sağlayabilecek yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. 

5.1. Sosyal Alarm ve Esenlik Hizmeti 

Sosyal Alarm ve Esenlik Hizmeti Projesi ile İstanbul’da 75 yaş ve üzerinde olup yalnız yaşayan veya dezavantajlı 

konumda olan vatandaşların evlerine yerleştirilen cihaz ve kişi bilekliği sayesinde cihazın üzerindeki ya da bileklikteki 

düğmeye basıldığı zaman cihazın numarasının çağrı merkezinde görülmesi ve bireyle iletişime geçilmesinin sağlanmıştır. 

Bu doğrultuda kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve yaşam kalitesi ve süresini artırılması amaçlanmıştır (Ulusoy, 
2017:138). 

5.2. Sevgi Çipi 

Sevgi Çipi uygulaması ile Bursa’da Alzheimer hastalığı ve zihinsel rahatsızlıkları olan vatandaşlar ile yakınlarının data 
hattı temelli takip sistemi sayesinde anlık olarak takip imkanı sağlanması ile bağlantı kurmasını amaçlanmıştır (Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, 2017). 

5.3. Kronik Hasta Takibi ve Panik Butonu 

Kronik Hasta Takibi ve Panik Butonu uygulaması ile Antalya’da kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların sağlık durumu 

takibinin yapması ve acil durumlarda hastaya ambulans çağırma eylemlerinin sağlanmasıdır. Kronik Hasta Takibi ve Panik 

Butonu uygulaması ile kronik hastaların şeker, tansiyon ve nabız değerlerinin ölçülmesi ve ölçülen değerlerin tıbben takip 

edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların ölçümlerinin bluetooth üzerinden akıllı 

telefonlara ilettiği ve buradan akıllı ev telefonu uygulaması üzerinden de internet bağlantısı kullanılarak merkeze ilettiği 

değerler sağlık personelleri tarafından takip edilerek kronik rahatsızlıkları olan hastalara tavsiyeler verilmesi amaçlanmıştır 

(Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2016). 

 

6. AKILLI KENTLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ: AKILLI YAŞLI BAKIM VE KOORDİNASYON 

MERKEZİ ÖRNEĞİ 

6.1. Çalışmanın Amacı 

Kahramanmaraş ili ölçeğinde uygulanmakta olan “Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi” örneğinde “akıllı kent 

uygulamasının nasıl yapıldığını ve akıllı kent uygulamaları ile kentlerdeki sağlık hizmetlerinin sunumunda nasıl bir 

etkinliğin ortaya çıktığını irdelemektedir. 

6.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada veri toplama amacıyla analiz ve sahadan gözlem yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

6.3. Çalışmanın Kapsamı 

Çalışma kapsam olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon 

Merkezi adlı akıllı kent uygulamasını ve bunun sonucunda kentteki sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan hizmet 

etkinliğini kapsamaktadır. 

6.4. Çalışma Alanının Sosyo-Ekonomik Özellikleri 

Kahramanmaraş konum itibariyle Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alan 14.346 km²’lik yüzölçümüne sahip 

bir kenttir. Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Nurhak, Pazarcık, Andırın, Ekinözü, Göksun, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ve 

Onikişubat olmak üzere 11 ilçeden meydana gelen Kahramanmaraş kentinin merkez nüfusu 632.487, toplam nüfusu ise 

1.112.634’tür (Kahramanmaraş İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007-2016 
sonuçlarından aktaran: Kahramanmaraş Valiliği, 2016). Kahramanmaraş ili yönetsel olarak 2012 yılında kabul edilen 6360 

sayılı kanun ile il belediyesi büyükşehir belediyesi statüsü kazanmıştır (6360 Sayılı Kanun, 2012). 
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7. AKILLI YAŞLI BAKIM VE KOORDİNASYON MERKEZİ 

Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetleri alanında uygulanan “Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi” adlı akıllı kent 

uygulaması ile amaçlanan yaşlı bireylerin güvenliklerinin sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Akıllı Yaşlı 

Bakım ve Koordinasyon Merkezi uygulaması ile 65 ve üzeri yaş grubunda olup evlerinde yalnız yaşayan vatandaşların 

sağlık durumlarının dijital ortamda takip edilmesi ve gereken durumlarda ilgili sağlık yetkilisine haber verilmesi ile bu 

vatandaşların evlerinde yaşamlarını sürdürmelerine destek verilmesi amaçlanmaktadır (Kahramanmaraş Büyükşehir 

Belediyesi, 2018). 

Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi adlı akıllı kent uygulamasının işleyişi süreci yaşlı bireylerin evlerine kurulan 

akıllı sistemler ile gerçekleşmektedir. Sistemler içerdiği acil durum butonları, sensörler ve akıllı ilaç kullanım kutuları gibi 

birçok akıllı sistem ile yaşlının tansiyon, nabız ve kalp atışı, şeker ölçümü gibi verilerin uzaktan toplanması ve tıbbi 

gereklilik durumunda sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından yetkililere hızla ulaştırılmasından oluşmaktadır. Aynı 

zamanda yaşlının ev içerisinde düşmesi gibi durumlarda titreşimlere duyarlı bel ünitesi ile çağrı merkezine ulaşan sinyal 

yaşlı destek ekiplerini oraya yönlendirilmesini sağlayacaktır (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2016b). 

Fotoğraf 1. Sosyal Alarm Cihazı 

 

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (2017a) 

Yukarıda Fotoğraf 1.’de görülen Sosyal Alarm Cihazı yaşlıların evlerine yerleştirilen üzerinde data hattı, telefon hattı, 

yangın sensörü, su baskını sensörü, acil durum butonu gibi birçok aygıtın entegre edildiği sistemin veri alışverişini sağlayan 

cihazdır. 

Fotoğraf 2. Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi’nin Çağrı Merkezi ve Ekran Takip Ünitesi 

 

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (2017a) 

Yukarıda Fotoğraf 2.’de görülen ekran takip ünitelerinin ve çağrı merkezinin kurulu olduğu Akıllı Yaşlı Bakım ve 

Koordinasyon merkezi adlı uygulamanın koordinasyon merkezidir. 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1135 
 

 

Fotoğraf 3. Yaşlı Bakım Destek Personeli ile Kontrol 

 

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (2017a) 

Yukarıda Fotoğraf 3.’de görülen yaşlı bakım destek personeli tarafından periyodik olarak ve yaşlının istemine bağlı olarak 

evlerine gerçekleştirilen ziyaret ve kontrol işlemi sırasında nabız, tansiyon, şeker v.b. ölçümlerin yapılıp Akıllı Yaşlı Bakım 

ve Koordinasyon Merkezi sistemine sosyal alarm cihazı üzerinde gönderilmesini sürecini içermektedir. 

Fotoğraf 4. Acil Durum Butonu 

 

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (2017b) 

Yukarıda Fotoğraf.4’de görülen acil durum butonu yaşlı bireyin her an ulaşabileceği bir konumda bulundurabileceği 
şekilde tasarlanmış olup acil durum anında kullanması ile Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi’nin çağrı 

merkezine acil durum kodu ile erişmesini sağlamaktadır.  

7.1. Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Uygulaması İle Elde Edilen Kazanımlar 

Akıllı Yaşlı Bakım Ve Koordinasyon Merkezi adlı akıllı kent uygulaması ile Kahramanmaraş kenti toplumsal, yönetsel ve 

mali olmak üzere birçok kazanım sağlamıştır.  

7.1.1. Toplumsal Kazanım 

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi uygulaması ile Kahramanmaraş kenti birçok ‘’toplumsal kazanım’’ elde 
etmiştir. Bunlardan ilki, kültürel ve manevi değerlerimizin ışığında bizleri dünyaya getiren anne-babalarımızın ve onların 

da anne-babalarının bakım, güvenlik, sağlık gibi ihtiyaçlarının bilgi ve iletişim teknolojileri temeli akıllı uygulama ile takip 

edilmesi ve karşılanması hem bir gerekliliğin yerine getirilmesini hem de vefa borcunun ödenmesini sağlamıştır.  
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Toplumsal kazanımlardan ikincisi, Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi uygulaması sayesinde sağlık durumundan 

ötürü özel bakım ihtiyaçları olan yaşlıların bakımlarının ve ihtiyaçlarının karşılanması yaşlının kendisinin ve yakınlarının 

yükünü azalttığı için hem kişiler bazında takdir görmüş hem de yaşlı yakınlarının ziyaretlerinin sıkılaşmasını böylece 

toplumsal dinamiklerin güçlenmesine ayrıca katkı sağlamıştır.  

Diğer bir toplumsal kazanım, yaşlıların kendi bakımlarını yapamaması ve ihtiyaçlarını temin edememesinden ötürü 

huzurevine yerleşme ve yerleştirilme durumlarının yerini evlerinde yaşamlarını idame ettirmelerine katkı sağlayan Akıllı 

Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi uygulaması yaşlı bireylerin toplumdan soyutlanmasının önüne geçmiş onların 

topluma entegrasyonunu sağlamıştır. Söz konusu bu toplumsal kazanımlar, tüm bunlara aracı olan Kahramanmaraş 

Büyükşehir Belediyesi’ne olan aidiyet duygusunun pekişmesini sağlamıştır. 

7.1.2. Yönetimsel Kazanım 

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi adlı akıllı kent uygulamasının “yönetimsel kazanım” boyutu ele alındığında, 

‘’insanı yaşat ki devlet yaşasın’’ anlayışı ile vatandaşına yaklaşan bir yönetim kültürüne sahip olmamız, vatandaşa sunulan 

hizmetin kapsayıcı bir karakteristiğe sahip olmasını sağlamaktadır. 

Akıllı kent uygulamalarının bilişim teknolojileri vasıtasıyla vatandaşların yönetim süreçlerine dahil edilmesine imkan 
sağlaması, vatandaş-yönetim ilişkilerinde pekiştirici bir role sahip olduğunun göstergesidir. Akıllı Yaşlı Bakım ve 

Koordinasyon Merkezi uygulaması ile yaşlı bireylerin, müdahale olmadan evlerinde sürekli olarak çalışır vaziyetteki 
sensörlerin sağladığı bilgi akışının yansıra boyunlarındaki acil durum butonu ünitesi ve sosyal alarm cihazı üzerinden çağrı 

merkezine ilettikleri istemleri doğrultusunda yaşlı bakım ekipleri iş planı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Akıllı Yaşlı Bakım 

ve Koordinasyon Merkezi uygulaması ile yönetim sürecinde vatandaşın aktif rol aldığı ifade edilebilmektedir. 

 Vatandaşların yönetim sürecinde aktif vatandaş olarak yer alması yerel demokrasi kültürünün pekişmesine katkı sağladığı 

gibi yerel yönetimlerin, kentin sorun ve ihtiyaçları hakkında bilgiye erişimi noktasında ayrıca katkı sağlamıştır. Ayrıca kent 

yönetimi sürecinde vatandaş-yönetim arasında oluşan bu organik bağ, vatandaşların akıllı kent uygulamalarına ve yerel 

yönetim kuruluşuna karşın bir aidiyet duygusunun oluşmasını sağlamıştır.    

7.1.3. Mali Kazanım 

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi adlı akıllı kent uygulamasının kentin ihtiyaç ve sorunlarının etkin şekilde 

belirlenmesi ve bunlara karşın etkin çözümler üretmesi birtakım mali kazanımları beraberinde getirmiştir. 

Yaşlı bakım hizmetleri ile görevlendirilmiş ekiplerin haftalık, aylık, dönemlik vs. periyodik olarak ziyaret edip hizmet 
götürdükleri vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarına karşın bilgi edinmeleri ancak bu ziyaretler esnasında anlaşılabilmekteydi. 
Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi uygulaması ile ziyaret edilecek kişilerin ve götürülecek temizlik malzemesi, 

tıbbi araç-gereç, personel vs. kaynaklar, koordinasyon merkezine vatandaş tarafından gelen dolaylı ve doğrudan talepler 

doğrultusunda belirlenerek kaynakların etkin kullanımı sağlanmaktadır. 

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi uygulamasının koordinasyon merkezinde bulunan çağrı merkezinden 

evlerinde sosyal alarm cihazı bulunan vatandaşlara gün içerisinde hal-hatır sorma amacıyla sağlanan görüşmelerden elde 
edilen talep-ihtiyaç bilgilerinin yaşlı bakım personeline ulaştırılması ekiplerin koordinasyonunun sağlamasına yardımcı 

olmakla birlikte bakıma gideceği kişinin ihtiyacına yönelik ekipmanları temin etmesi kaynak kullanımında etkinlik 

sağlamaktadır.  

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi’nin çağrı merkezi ile vatandaşların görüşmeleri esnasında vatandaş 

tarafından belirtilen ifadeler yönetim sürecinin efektifliğine katkı sağlamıştır. Vatandaşların, “bu sefer temizlik ihtiyacım 

yok”, “yemeğim yandı yangın alarmı bu yüzden çalıştı” ve “bu hafta komşularım evimi temizledi temizlik ihtiyacım yok siz 

ihtiyacı olanlara gidin” gibi söylemlerle vatandaşlar, yaşlı bakım personelinin ve yönetimin iş yükünü azalttığı gibi 

gereksiz kaynak kullanımından kaçınarak, kaynakların etkin kullanımına ayrıca katkı sağlamışlardır. 

 

SONUÇ 

Kentlerin hemen her alanda artan ortaya çıkan ve çoğu kez hizmet sunumunu engelleyen birçok sorun, ancak daha hızlı ve 

daha az kaynakla çözülebilen yeni yöntemlerin arayışını beraberinde getirmektedir. Kentlerin bu sorunlarının çözümünde 

yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlere sahip, bilgi ve iletişim teknolojileri temelli akıllı kent uygulamalarının önemli bir 

çözüm sürecini başlattığı görülmektedir. Bugün gerek dünyada, gerekse Türkiye’de akıllı kent uygulamalarına olan ihtiyaç, 

giderek daha belirgin hale gelmiştir.  Akıllı kentler odağında insan olan bir karakteristiğe sahip olmakla birlikte 

uygulamalarının yegâne kullanıcıları olan insanın “akıllı toplum” niteliğinde bir toplumun ferdi olması için varlık 

göstermektedir. 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri temelli akıllı kent uygulamaları kentlerin altyapı ve üstyapı sorunlarının ötesinde turizm, 
eğitim, sağlık vb. alanlarda etkin uygulamalarla varlık göstererek toplum ile yakından bir bağ kurduğu görülmektedir. Yerel 
yönetimlerin altyapı ve üstyapı hizmetleri ile özdeşleşmiş fen işleri ağırlıklı hizmetlerinin yanında vatandaş ile temas 

kurabildiği yönetim sürecinde bir araya gelebildiği şartların oluşumunda belirleyici rol üstlenen akıllı kent uygulamaları 

yerel yönetimlerin hizmet alanlarının çeşitlenmesini ve hizmetlerin etkinlik kazanmasını sağladığı söylenebilir. Nitekim 
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan “Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi” adlı 

akıllı kent uygulaması, yaşlı bireylerin bakımlarının yapılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan akıllı kent 

uygulamalarının yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle etkin hizmet sağlandığının bir göstergesi olmuştur. Yaşlı bireylerin 
bakım, güvenlik, sağlık vb. ihtiyaçlarının akıllı kent uygulaması ile toplumsal, yönetsel ve mali kazanımlar elde edilerek 

etkin şekilde sağlanabilir olması akıllı kent uygulamalarının yerel yönetimlerin hizmet alanlarını topluma bakan yönler ile 

çeşitlendirdiğini ve çeşitlenen bu hizmet alanlarında hizmetlere etkinlik kazandırdığı ifade edebilir. Bu bağlamda, geleceğin 

kent yönetimlerinde akıllı kentin toplumsal hayatın içinde yer alacağı önem dikkate alınarak, insan kaynaklarının, fiziki 

mekanların, yerleşim alanlarının, bilgi teknolojilerinin entegre bir faaliyet olarak algılanması ve bu konuda yasal ve yapısal 

dönüşümler için adımlar atılmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Kentlerin karşı karşıya bulunduğu 

sorunların başında doğal ve teknolojik tehlikelerin neden olduğu afetler gelmektedir. Afetler, insanlığın uzun 

yıllardan beri üstesinden gelmek için çeşitli yollar denediği afet zararlarının azaltılması, yoğun çabalara rağmen 

hala önemini korumaktadır.  

Teknolojideki hızlı gelişme ve değişmelerin kentlerde uygulama alanı bulmasıyla yeni bir kent modeli ortaya 
çıkarmaktadır. Bu kent modeli çeşitli alanlarda kullanılan akıllı yazılım teknolojilerinden kaynaklı olarak akıllı kent 

olarak adlandırılmaktadır. Giderek yaşamın her alanında daha kolay çözümler sunan, sadece dijital ve otomasyon 
kalıplarına sığmayan, verimliliği yüksek bir kent modeli, afetlerin neden olacağı olası zararları azaltma konusunda 
bir çözüm olarak görülebilir. Kentlerdeki yapılaşmanın daha iyi kontrol edildiği, kaçak yapılaşmanın yakından 

izlenip denetlendiği, dijital teknolojinin erken uyarı sistemlerinde etkin kullanıldığı vb. çözümler afetler karşısında 

yaşamsal güvence sunmaktadırlar. 

Bu çalışmada, akıllı kent olarak adlandırılan dijital teknoloji kullanımlı kent modelinin afet zararlarının 

azaltılmasındaki etkisi tartışılmaktadır. Literatür tarama ve uygulama örnekleri incelenerek, akıllı kentlerin afet 
zararlarının azaltılmasında nasıl kullanılabileceği ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Zarar Azaltma, Akıllı Kent. 

 

ABSTRACT 

Today, a large majority of the world's population lives in cities. At the beginning of the problems that cities face, 
disasters are caused by natural and technological hazards. Disasters still remain important despite the intense 
struggle to reduce disaster damage, which man has tried several ways to come from above for many years. 

Rapid development and change in technology finds a new urban model by finding application areas in cities. This 
city model is named as smart city because of the intelligent software technologies used in various fields. 
Increasingly, a city model that offers easier solutions in all areas of life, not only in digital and automation molds, 
but also in a highly productive city can be seen as a solution to reduce the potential damage caused by disasters. 
Better control of construction in urban areas, close monitoring and control of illegal construction, effective use of 
digital technology in early warning systems, etc. solutions offer vital assurances against disasters. 

In this study, the effect of digital technology city model, called smart city, on disaster damage reduction is 
discussed. By examining literature review and application examples, suggestions on how smart cities can be used to 
reduce disaster damage are being developed. 

Key Words: Disaster, Disater Mitigation, Smart City. 
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1. GİRİŞ 

Bugün, dünya nüfusunun % 55'i kentsel alanlarda yaşamakta ve bu oranın 2050 yılına kadar % 68'e çıkması 

beklenmektedir (UN DESA, 2018). Kentlerdeki aşırı yoğun nüfus, çarpık kentleşme sonucunda meydana gelen deprem, 

heyelan veya şiddetli yağışlar gibi doğal afetlerin kentlerdeki yıkıcı etkilerinin artırması yanında, büyük ulaşım kazaları, 

endüstriyel kazalar ve diğer kentsel acil durum sorunları da ortaya çıkarmaktadır. 

Afetler tüm dünyadaki toplulukları etkilemektedir. Sadece 2010 yılında dünya çapında 387 doğal afet yaşanmış ve 

297.000'den fazla insan yaşamını kaybetmiş, 217 milyondan fazla insanı etkilenmiş ve 123,9 milyar dolarlık maddi hasara 

neden olmuştur (Kessel vd., 2015). 2017 yılında EM-DAT verilerine göre ise, 122 ülkeyi etkileyen 318 doğal afet meydana 

gelmiş, 9,503 kişi yaşamını yitirmiş, 96 milyon insan etkilenmiş ve yaklaşık 314 milyar ABD dolar ekonomik zarar ortaya 

çıkmıştır (https://www.emdat.be) Türkiye’de de her yıl çeşitli afetler nedeniyle binlerce insan etkilenmekte, milyonlarca 

dolarlık hasar meydana gelmektedir. Hala Marmara ve Van Depremlerinin etkileri çeşitli şekillerde sürmektedir. 

Afet yönetimi süreçleri ile ilgili paradigma değişikliği sonucu afet olduktan sonra olayın olumsuz etkilerini bir an önce 

gidermeye odaklanmak yerine, olası zarardan kaçınmak, mümkün değilse en aza indirerek, toplumu dirençli hale getirmek, 

temel yaklaşım olarak bütün dünyada benimsenmektedir. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan afet temalı toplantılarda 

alınan kararlardan da anlaşılacağı gibi, zarar azaltma stratejileri geliştirmek, afet sonrası maliyetin azalmasını sağlamasının 

yanı sıra bir sonraki olası afetin de etkisini azaltma anlamına gelmektedir. 

Geleceğin kentleri tartışmalarının tam odağında akıllı kent tasarımları ve uygulamaları durmaktadır. 20. Yüzyılın son 

çeyreğinde yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilişim teknolojisinin kullanım alanını genişleyerek ve gelişerek, 

büyük bir hıza erişmektedir. Bu teknoloji uygulayıcıları ve üreticileri, kendine yeni uygulama alanı olarak kentleri seçerek,  
sadece dijital ve otomasyon kalıplarına sığmayan, verimliliği yüksek bir kent modeli oluşturma çabasına girmişlerdir. Akıllı 

ulaşım sistemleri, algılayıcı ağlar, sosyal ağlar, arabadan arabaya, arabadan altyapıya bilgi ileten teknolojiler yaşamın bir 
parçası haline gelmeye başlamıştır. Kentlerdeki afet risklerinin en aza indirilmesinde teknolojiden yararlanılması, 

günümüzde üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. 

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde, afet zararlarının azaltılmasında bilişim teknolojisinin pek çok alanda kullanılmasına 

tanık olunmaktadır. Zarar azaltma amaçlı teknoloji kullanımı insani ve sosyo ekonomik maliyetleri en aza indirmek için 

çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de de yeteri kadar etkin uygulanmayan kent planlama çabaları, tarım alanlarının 

ve afete maruz alanların imara açılması veya sanayi tesislerine ayrılması, yoğun göçler, izinsiz ve denetimsiz yapılaşma 

yanında, yanlış yer seçim süreçleri kentleri afetlere dayanıksız hale getirmektedir Bu durum ise kentsel afet risklerinin 
azaltılması için yeni çözümlere gereksinim duyurmaktadır. Kentlerdeki bu ve benzeri sorunların çözümünde güncel 

teknolojiden yararlanılması kaçınılmazdır.  

Disiplinler arası bir çalışma alanı olan afet yönetiminde dijital uygulamalar artık vazgeçilmezdir. Birçok belediye 

oluşturduğu coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak Afet Bilgi Sistemleri (ABİS) ve akıllı haritalarla vatandaşlara afet 

ve acil durum konusunda önemli hizmetler sağlamaktadır. Akıllı altyapı sistemleri, kent bilgi sistemleri erken uyarı 

sistemleri de afet zararlarının azaltılmasında diğer dijital projelere örnek olarak verilebilir. 

Bu çalışmada, afet zararlarının azaltılmasında akıllı kentlerin rolü üzerindeki tartışmalar ve uygulamalar, literatür taranarak 
edinilen bilgiler üzerinden tartışılmaktadır. Dünyada giderek artan bilişim teknolojisinin kentsel mekân düzenlemelerinde 

kullanım örneklerinden yararlanarak, Türkiye’de afet risk ve zarar azaltımı süreçlerine nasıl uygulanabileceği üzerinde 

tartışma yürütülmektedir. 

 

2. KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 

Afet ve afet yönetimi kavramı birçok farklı özellikleri öne çıkarılarak tanımlanmaktadır. Afetin en az zararla azaltılması ise 
iyi bir afet yönetimi altyapısını gerekli kılmaktadır. Bilişim teknolojisinin kentsel mekânın hemen hemen her alanında 
kullanılmasıyla akıllı kentlerin yaygınlık kazanması, afet zararlarının azaltılmasında bir umut olarak düşünülebilir. Aşağıda 
sırasıyla bu kavramlar açıklanmaktadır. 

2.1. Afet 

Afet kavramının TDK sözlüğündeki karşılığı çeşitli doğa olaylarının neden olduğu yıkım olarak ifade edilmekte, bu tanım 

ise olguyu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Afetler ortaya çıkış nedenine göre doğal ve teknolojik veya insan kaynaklı 

olarak sınıflandırılmaktadırlar. Diğer yandan insanlığın kaynakları ve doğayı kötü kullanmasının bir sonucu olarak afetlere 

neden olan iklim değişikliği de insan kaynaklı afetler olarak sınıflandırılmaya dahil edilmektedir (Özer, 2017:180).  

Literatürde afetin çok farklı nitelikleri ön plana çıkarılarak tanımlar yapılmaktadır. Üzerinde görüş birliği sağlanmış, 

Birleşmiş Milletlerin de kullandığı tanıma göre afet; insanlar ve insan yerleşimleri üzerinde fiziksel, sosyal, ekonomik, 

çevresel ve insanlar için psikolojik bozulmalara neden olan, süregiden yaşamı bozarak veya kesintiye uğratarak toplulukları 

etkileyen ve etkilenen toplulukların da tek başlarına üstesinden gelemedikleri doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar 

olarak tanımlamak doğru olacaktır (Ergünay, 2007:105, Şengün, 2007:52). 
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Afetler gelişmiş ya da az gelişmiş olsun, meydana geldiği ülkelerde insan kaynağına ve diğer tüm kaynaklara zarar 

vermekte, kalkınma çabalarını geriletmekte, ülkelerin yoksullaşmasına neden olmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin ekonomik 

düzeyleri birer afet olgusu olarak değerlendirilmesine ilaveten bir afet durumunda kaynakların yetersiz olması, eğitimsizlik, 

afetlere hazırlıklı olmamak gibi nedenlerle daha fazla etkilenmektedir. Bu etki sadece az gelişmiş ülke sınırları içerisinde 

kalmamakta, dünyanın girift yapısı, uluslararası ekonomik ilişkilerin aldığı boyut domino etkisiyle diğer ülkeleri de 
etkilemektedir (Yontar, 2017:10) . 

Doğal afetler olarak değerlendirilen jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik dönüşümlerin yol açtığı afetlerin yönetilmesine 

yönelik yaklaşımlar ile teknolojik veya insan kaynaklı afetlerin (terör saldırıları, savaşlar, nükleer patlamalar, büyük 

endüstriyel kazalar gibi) yönetim yaklaşımları birbirinden farklı olmaktadır. O nedenle afet kavramının, sayılan bütün bu 

durumları kapsayıcı nitelikte bir tanımı olması gerekir.  

2.2. Afet Yönetimi  

Afetlerin yönetim biliminin konusu olmasında, gerek ortaya çıkardığı zararların insanlığa etkisi, gerekse insanların afetlere 
yol açacak davranışlarda bulunmaları önemli bir etkendir. Yönetim olgusu basit anlamda toplulukların amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere, öncelikli olarak planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla, tüm kaynakları 

eşgüdüm içerisinde kullanmasıdır (Ergünay, 2007:108). Bu bağlamda afet yönetimi de, afetlerin önlenmesi ve zararların en 

az düzeye indirilebilmesi için gereken yasal, teknik, idari çalışmaları afet olmadan önce almak, alınan önlemleri 

uygulamaya aktarmak, mevcut sistemi uygulamalardan edinilen derslerle geliştirmek, olarak açıklanabilir. Afetlerle sıkça 

karşı karşıya kalan ülkelerde, uluslararası düzeyde de gündeme getirilen asıl konu, afet sonrası yaraların sarılması amacıyla 
sarf edilen yoğun çaba yerine afet olmadan önce alınacak önlemlerle, afet zararların olabildiğince azaltılmasıdır. Bu da iyi 

bir planlama, örgütlenme, eşgüdüm ve kaynakların verimli kullanımıyla gerçekleşebilecek başarılı bir afet yönetimi 

sorunudur.  

Afet yönetimi önlemleri, uygulamaları ve etkileriyle genel anlamda dört aşamada incelenmektedir. Bu aşamalardan ikisi 
afet olmadan önce (zarar azaltma ve önceden hazırlık), biri afetin meydana gelmesiyle (müdahale), diğeri de afetten sonra 

(iyileştirme) uğraşıların yoğunlaştığı aşamalardır. Bu aşamalardan zarar azaltma ve önceden hazırlık risk yönetiminin, diğer 

ikisi de acil durum yönetiminin kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Birbiriyle bağlantılı bu aşamalar, iç içe geçmiş, 

birbirini izleyen faaliyetler olmaktadır. 

2.3. Akıllı Kent 

Herkesin bir kentin ne olduğuna ilişkin bir fikri vardır. Kent, kimi sakinlerine göre sürekli bir etkinlik, yoğunlaştırılmış iş 

enerjisi ve olağanüstü yenilikçilik yeridir. Bazıları da kenti; “tüketim ve keşif için baştan çıkarıcı ve pahalı fırsatların 

olduğu bir oyun bahçesi” (Herzberg, 2017:19) olarak görmektedir. 2050 yılına dek dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi 

kent merkezlerinde ya da yakınlarında yaşıyor olacağı tahmine dilmektedir (www.un.org, 2018). Bu durum ise kentlerin bir 

düzene sokulamaması halinde büyük sorunlar yaşanacağına işaret etmektedir. Geleceğin kentlerinin yoğun nüfus ve olası 

kentsel sorunlara çözüm gibi görülen akıllı uygulamalar, dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapılmak üzere teşvik edilen 

projeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz yeni başlayan kentlerin dijitalleşmesi ve akıllı kent imar edilmesi, aynı 
zamanda bilişim teknolojisinin yeni bir uygulama alanında kendini test etmesine de olanak tanıyacak bir girişim olarak 

görülmektedir. Bunun için donanım, veri depolama, karmaşık ve birbirine geçmiş ağ ve platformlar gerektiren “Nesnelerin 

İnterneti”nin sonuçlarını görmek adına kentlerinin dijitalleşmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır (Herzberg, 2017:13). 

20. yüzyılın son çeyreğinde bilişim teknolojisinde sağlanan gelişmelerin kentsel hizmetlerde kullanımına başlanmasıyla 

beraber “sanal kent”, "bilgi şehri”, “sayısal kent” (Çelikyay vd., 2017:128) gibi tanımlamalar bugün “akıllı kent (smart 

cities)” kavramı ile karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra akıllı kent kavramını karşılayacak çok çeşitli tanımlar yapılmaktadır. 

Tanımların çeşitliliğinde her gün gelişen, yenilenen ve değişen bilişim teknolojisinin kullanımının söz konusu olmasıdır. 

Avrupa Komisyonu akıllı kentleri, sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam kalitesi gibi faktörler çerçevesinde 

tanımlamaktadır. Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) ise akıllı kentleri, “şehrin planlamasını, yönetimini, inşaasını ve 

akıllı hizmetleri kolaylaştıracak nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri (big data), entegre coğrafi bilgi sistemleri 
gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir model” (Akıllı Kentler, Tarihsiz:12), 
olarak açıklamaktadır.  

Akıllı kent kavramının içeriğinde sürdürülebilirlik, refah yaratma, katılımcı bir kent yönetimi anlayışı 

kavramlaştırılmaktadır. Herzberg’e göre akıllı kent, bazen bir kentin parçası olmasına karşın, kent sakinlerinin şehrin 

geleceğinin en önemli parçası olarak dijital teknolojiye kucak açtığı yerlerdir. Akıllı kentler her şeyiyle sıfırdan inşaa 

edildiği gibi, hali hazırda dünyada örneği görülen uygulamalarda da görüldüğü üzere, kamu hizmetlerine, eğitim ve sağlık 

altyapısına akıl ekleyerek oluşturulabilmektedir. 

1990’lı yılların başında ilk olarak ABD’de üzerinde çalışılmaya başlanmış ve kullanılmış olan “akıllı kent” kavramının 

ortaya çıkışında ve gelişmesinde “kentlerin de öğrenen, hafızası olan ve yaşayan varlıklar olduğu” düşüncesinin 

yaygınlaşmasının rolü olduğu söylenebilir (Sadioğlu ve Ağıralan, 2017:76). Dünyada giderek artan kentsel nüfus 

yoğunluğu ve bunun yönetiminde yaşanan sorunlar, çevre kirliliği, aşırı yeşil alan tüketimi karşısında sürdürülebilir 

kentlerin oluşturulabilmesi için bir çözüm modeli olarak akıllı kent uygulamaları önem kazanmıştır. Kentsel 

sürdürülebilirliğin en önemli engellerinden biri olan afet olgusu karşısında daha dirençli kentler yaratma süreçlerinde akıllı 

uygulamalar ve akıllı kent modelleri giderek önem kazanmaktadır. 
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3. AFET YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİ 

Afetin yönetim sürecinde amaç en az zararla olayın üstesinden gelinmesidir. Bunun için de, afeti çeşitli aşmalarda 

incelemek ve yönetim süreçlerini birbiri içine geçmiş ancak farklılaşmış sorumluluk alanlarına göre düzenlemek, yönetim 

işlevini başarısını etkileyen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle afet yönetimi disiplinler arası işbirliğini 

zorunlu kılan bir yönetim anlayışıdır. Afet yönetiminin başarısı afet oluşumuyla birlikte ne kadar az zararla olayın 

atlatıldığı, can ve mal kaybının ne kadar az ortaya çıktığıyla açıklanabilir. Olay anında müdahalenin önemi dikkate 

değerdir. Ancak afet olmadan önce riskin azaltılması, olası zararların en aza indirilmesi, başarılı bir afet yönetiminin 

temelini oluşturmaktadır. 

Afet yönetiminde başarı, toplumun her alanda kalkınmışlığının da bir göstergesidir. Toplumun afetler konusunda bilinçli 

olması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, afete neden olacak davranışlardan kaçınılmasına, afet zararlarının en 

az olumsuz etkiyle atlatılmasına kadar her aşamada etkisini göstermektedir. Afetlere hazırlıklı yönetimlerden ve hazırlıklı 

toplumdan söz edebilmek için, afet zararlarını ne ölçüde azaltabildiğine bakılması gerekmektedir. Çeşitli aşamalar olarak 

çalışmaların gruplandığı afet yönetimi süreci zaman ve mekândan bağımsız, iç içe geçmiş çalışmaları kapsamaktadır. 

3.1. Zarar Azaltma 

Afet tehlike riskinin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, eğer başarılabiliyorsa önlenebilmesi, bu aşamada gerçekleştirilmesi 

gereken çalışmalar arasındadır. En az düzeyde can ve mal kaybına neden olacak şekilde toplumun olası afet tehlike ve 

riskleri konusunda bilinçlendirilmesi yine bu aşamada sağlanmalıdır. Bilinçlendirme tek başına yeterli olmamakta, baş 

edebilme kapasitesinin de arttırılması gerekmektedir. Zarar azaltma aşamasında, afet yönetim süreçlerinde uygulanan yasal 

mevzuatın gözden geçirilmesi, eğer gerekiyorsa yeni mevzuat düzenlemelerinin yapılması, deprem yönetmeliklerinin ve 

yapı denetim mevzuatının güvenli yapı üretimini sağlayacak biçimde düzenlenmesi ve bu kararların yurt geneline yayılması 

gerekmektedir. 

Planlı kentlerin oluşması için kent planlarının afet olgusunu dikkate alan bir planlama çerçevesinde geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu aşamada mevzuatın düzenlenmesinin yanı sıra etkili afet yönetimi uygulayacak kurumsal yapılanmanın 

da örgütlenmesi gerekmektedir. Bu süreç afet zararlarının en aza indirilmesinde kullanılabilecek her türlü akıllı teknolojinin 

de uygulanması ve düzenlenmesi gereken bir aşamayı işaret etmektedir. Zarar azaltma aşaması araştırma – geliştirme 

politika ve stratejilerinin ortaya konması ve uygulamaya aktarılması gereken bir süreç olarak görülmelidir.  

Afetlerle her an karşılaşmak olası olduğundan, afetle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerektiği gibi, toplumun her 

kesimini de ilgilendirmekte ve bu kesimlerin katkı ve gayretlerini gerektirmektedir. Toplumun bütün kesimlerini sürece 

dahil etmek ve bunu yaparken son teknolojinin olanaklarından olabildiğince yararlanmak, çözüm üretmekte kolaylaştırıcı 

olacaktır. 

3.2. Hazırlık Aşaması 

Afet yönetiminin temel amacı can ve mal kaybını önleyecek çabaları gerçekleştirmektir. Alınan bütün önlemlere rağmen 

afet nedeni olabilecek tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması mümkün olmadığı için olası etkilere hazırlıklı olmak 

gerekmektedir. Bu aşamada yapılması gereken en önemli şey, acil duruma hazırlıklı olmayı sağlayacak planlama 

çalışmalarını yapmak, izlemek ve güncellemektir. Olası tehlikenin insanlar açısından olumsuz etkiler doğurabilecek 

sonuçlarına karşı zamanında önlemlerin alınması, uygun ve etkili örgütlenme yapıları oluşturarak bilişim teknolojisinin ve 

diğer teknolojinin bütün olanaklarını kullanılması, en az can ve mal kaybıyla afet olayının atlatılması, bu aşamanın ana 

hedefidir. Zarar azaltma aşamasında yapılan çalışmalara karşın hazırlıklı olmayı gerektirecek acil durum ve yardım 

planlamasının yapılması, güncel tutulması çok önemlidir. Erken uyarı sistemlerinin kurulması, işlerliğinin sağlanması da bu 

süreçte yapılacak işler arasında sayılmaktadır.  

Acil bir durumun oluşması halinde görevlilerin ve halkın nasıl davranacağının güncel pratiklerle ve tatbikatlarla 

pekiştirilmesi gerekir. Afetin oluşması halinde her bir hizmetin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin düzenlemelerin bu 

aşamada yapılması ve bu konudaki eğitimlerin tamamlanması da gereken diğer bir unsurdur (Ergünay, 2008:99). Afete 
hazırlık bağlamında erken uyarı ve alarm sistemlerinin kurulması ve bunların çalışmasının kontrol edilmesi bu aşamada 

yapılması gereken önemli işlerdendir. Gelişen teknolojinin bu alanda kullanılması birçok afetten en az zararla çıkmanın 

başarılmasını da sağlayacaktır. Bu aşamada yapılan çalışmalar insan canını, malını ve ulusal varlığı korumaya yönelik, iç 

içe geçmiş uzun soluklu çalışmalardır. Afet meydana gelse de hazırlık çalışmaları kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğer 

afet depremse artçı depremler, sel ise bir sonraki olası sel afeti dikkate alınmalıdır. Kentsel dönüşüm, dayanıksız binaların 

güçlendirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışmaları sürdürülmek zorundadır. 

3.3. Müdahale Aşaması 

Bir afetin oluşmasıyla başlayıp, afetin büyüklüğüne bağlı olarak 1-2 ay süren faaliyetleri kapsamaktadır. Bu süreçteki 
çalışmaların temel hedefi, en fazla sayıda insan hayatını kurtarmak, yaralıların en kısa sürede tedavilerinin yapılmasını 

sağlamak, evini kaybeden ve açıkta kalanların barınma sorununu çözmek, olası yıkımlara karşı tahliye işlemlerini 

yürütmek, beslenme, mevsim koşullarına göre ısınma, olası yağmalamalara karşı güvenlik sorunlarını çözmek ve afetin 

neden olduğu travmaların psikolojik desteklerle aşılmasını sağlamaktır. Bunları yaparken artık bilişim teknolojisinin 
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olanaklarından yararlanılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Afet hasarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi için en kısa 

sürede tespit yapabilecek hasar tespit yazılımları (HAZUS ve HAZTURK gibi) bu amaca hizmet etmek üzere 

geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. 

3.4. İyileştirme Aşaması 

Afetin ortaya çıkardığı yıkımın topluluklar üzerindeki olumsuz etkisini en kısa sürede azaltmak, ulaşımın, haberleşmenin, 

su, elektrik, kanalizasyon, eğitim gibi zorunlu gereksinimlerin karşılanması için gereken önlemlerin alınması bu aşamada 

yapılmaktadır. Bu aşamada ayrıca, afetin yol açtığı barınma sorunun çözümünün sağlanması (uzun süreli geçici iskân), 
ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden kurulmasına yönelik tüm faaliyetlerin yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 

İyileştirme çalışmaları kapsamında da değerlendirilen yeniden yapım sürecinin ana hedefi, afet nedeniyle olumsuz 

etkilenen ve zarar gören tüm insan aktivitelerinin afetten önceki durumundan daha iyi bir düzeye getirilebilmesidir. Yıkılan 

altyapının ve konutların, hasar gören, yapı ve tesislerinin yeniden yapımı, toplumun bozulan ekonomik, sosyal ve 

psikolojik sisteminin yeniden yapılandırılması bu süreçte yapılması gereken çalışmalardır. 

 

4. AKILLI KENT UYGULAMALARI VE AFET İLİŞKİSİ 

Günümüzde giderek teknolojideki gelişmeler sonucu insanların yaşamında teknolojinin sağladığı kolaylıklar ve konfor, 

vazgeçilemez hale gelmekte, yazılım şirketleri için de pazarlanacak yeni bir alan olarak kentler görülmektedir. Dünyanın 

pek çok yerinde akıllı kent oluşturma çabaları ve bu alana yönelik olarak uluslararası şirketlerin girişimleri yanı sıra 

yatırımları da söz konusu olmaktadır. Akıllı kentlerin son zamanlarda kentleşme için ana akım yaklaşımlar haline geldiği 

söylenebilir. Akıllı kent tasarımında çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, dijital katılım ve yüksek yaşam kalitesi, 

önemli unsurlar olarak görülmektedir. Kısaca, akıllı kent kavramıyla, bilişimin kentlerde daha yoğun, etkin ve verimli 

kullanımından söz edilmektedir. Ancak bilişim teknolojisinin kentsel hizmetlerde kullanılması, kentlerin karşı karşıya 

bulunduğu afet risklerinin neden olacağı olası zararların azaltılmasına olanak sağladığı düzeyde etkili ve verimli olacaktır. 
Bu bağlamda afetler karşısında güvenli kentler oluşturmak için, acil müdahale sistemleri, erken uyarı sistemleri ve akıllı 

altyapının kurulması, sık sık insan kaynaklı ve doğal afetlerin yol açtığı çeşitli aksaklıkların artması nedeniyle akıllı ve 

gelecekteki kentlerin tasarımının önemli boyutları arasında yer almaktadır (Alazawi vd., 2014:2). 

Afetler, dünya genelinde de her yıl büyük ekonomik ve insani kayıplara neden olmaktadır. Günümüzde elektrik şebekesine, 

gaz hatlarına, sokak lambalarına, güvenlik kameralarına ve kentsel kullanımdaki daha pek çok şeye takılan ağ halindeki 

aygıtlar, analiz edilebilecek ve kentin genelinde akıl ve bellek yaratmak için kullanılabilecek bilgiyi toplayıp, 

paylaşabilmektedirler. Örneğin; insanların park yeri aramak için sokak sokak dolaşmak yerine, bir mobil uygulamayla 

bulunulan yere en yakın uygun yerleri görebileceği bir gelişme çok da uzak olmasa gerek. Diğer yandan ulaştırma ve 

telekomünikasyon afet müdahale ve yönetiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

4.1. Afet Zararlarını Azaltmada Akıllı Kent Uygulamalarının Rolü 

Akıllı kentler kentleşmedeki en son trendler olarak görülmektedir. Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, akıllı 

kentler tasarımında temel bileşenler olarak kabul edilmektedir. Akıllı kentler, kaynakların verimli kullanımıyla insanlarına 

yüksek yaşam kalitesi sağlamak için birleştirilmiş, her yerde bulunan bir altyapıya güvenmektedir. Son yıllarda özellikle 17 

Ağustos 1999 Marmara Depremleri, 11 Eylül 2001 New York saldırıları, 7 Temmuz 2005 Londra bombalamaları, 2011 

Japonya tsunami felaketinden sonra acil müdahale sistemlerinin önemi ve kapsamı büyük ölçüde artmıştır. İnsan kaynaklı 

ve doğa kaynaklı afetler, dünya genelinde her yıl büyük ekonomik ve geri dönüşü olmayan insan kayıplarının nedeni 

olmaya devam etmektedir. Bu kayıpların en aza indirilmesi için dünyada bir seferberlik halinin söz konusu olduğunu 

söylemek abartı olmaz. 

Ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), acil durumlara kısa sürede yanıt vermek, kesintileri, insani ve 

sosyoekonomik maliyetleri en aza indirgemek için çok önemli roller oynamaktadır. Son birkaç yılda BİT'te benzeri 

görülmemiş gelişmelere tanık olunmaktadır. Akıllı Ulaşım Sistemlerinde BİT teknolojilerinin rolü büyü bir hızla 

büyümekte, araç kiralama ağları (UBER ve benzeri uygulama ağları) bunun basit bir örneğini oluşturmaktadır. Akıllı 

kentlerde, kentsel ulaşımın temelini oluşturan toplu taşıma, ulaştırma sistemlerini gerçek zamanlı ve yüksek taneli olarak 

izleme ve yönetme yeteneğine sahip bilişim olanakları, muazzam miktarda ve son derece kullanışlı veriler üreten sensör ve 

araç şebekesi nedeniyle büyük ölçüde büyümektedir (Alazawi vd., 2014:3). 

Afet yönetiminin gerek olası zararların azaltılması için gerekli önlemlerin alınması sürecinde bilişim teknolojisinin 

olanaklarından yararlanılarak, kent bilgi sistemi altyapısının oluşturulması, olası hasarların tahmini için hasar belirleme 

yazılımlarının yapılması ve donanımlarının kurulması, kusurlu binaların belirlenmesinde veri tabanı oluşturularak, binaların 

kimliklerinin çıkarılması ve tehlike arz edenlerinin onarım ve güçlendirilmelerinin yapılması sağlanabilecektir. 

Afet zararlarının azaltılmasında toplumun eğitimli ve afetlere hazırlıklı olması birinci öncelikli konudur. Bu alanda 

geliştirilen ve uygulanan yazılımlarla mobil cep telefonlarına eğitim dokümanları iletilebildiği gibi, uzaktan erişimle de 

eğitimler yapılabilmektedir. Bütün verilerin dijital internet ortamında tutulabilmesi, bu verilerin bir afet anında kısa sürede 
ulaşılmasını da sağlamaktadır. 
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Afet olduğunda kayıplara kısa sürede ulaşılmasında mobil ağlar önemli işlev görebilmektedir. Gerek yaralananların cep 

telefonlarıyla yardım ekiplerine ulaşma olanakları, gerekse kayıplarını arayanların bulut bilişim olanaklarından 

yararlanarak yapılan yazılımlarla yakınlarını bulabilmeleri yaşamsal önemde gelişmelerdir. 

4.2. Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamaları ve Afet Zarar Azaltmadaki Rolleri 

Akıllı kentler, toplumsal hayatta birçok fayda ve kolaylık sağlamaktadır. Yoğun bilgi, teknoloji ve iletişim kullanımına 

dayanan (Kaygısız ve Aydın, 2017:59) akıllı kentler artık bir ütopya değildir (Yaman ve Çakır, 2018:1125). Kentlerin 
giderek nüfus yoğunluğunun artması, kentte yaşayanların beklentilerinin de bu doğrultuda artması, kentsel afet risklerinin 

insan can ve malını tehdit ediyor olması, teknolojinin olanaklarından yararlanarak daha iyi yaşam ve daha güvenli kentler 

oluşturmak için yerel ve merkezi yönetimleri zorlamaktadır. Akıllı kentler; akıllı insan, akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı 
yaşam gibi farklı bileşenlerden oluşmakta ve buna ilişkin uygulamaların olduğu, örnek olabilecek pek çok şehir 

bulunmaktadır (Sadioğlu ve Ağıralan, 2017:76). 

Dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi akıllı kentsel uygulamalar Türkiye’nin birçok kentinde de uygulanmaktadır. 

Aynı zamanda dijital teknolojiler, kamu hizmetlerine verimli ve kolay erişim sağlamak için büyük bir potansiyel 

sunmaktadırlar. Örneğin, insanlar kırsal alanda yaşayarak sağlık hizmetlerine uzaktan erişebilmektedirler. Türkiye’de de 

kent yönetimleri ve merkezi yönetim için BİT altyapısının önemi her geçen gün kendini hissettirmektedir. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de birçok afet tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle Türkiye’de depremler büyük can ve mal 

kaybına neden olmuştur. 1999 yılında meydana gelen ve Marmara Bölgesindeki sekiz ili etkileyen depremlerde yaklaşık 

18.000 kişi yaşamını kaybetmiş, yaklaşık 20 Milyon dolar ekonomik ve altyapı hasarı ortaya çıkmıştır. Depremlerin 

ardından en fazla zarar ve can kaybına neden olan seller her yıl onlarca can kaybına ve milyonlarca dolarlık ekonomik 
kayba yol açmaktadır. İklim değişikliği sonucu kentsel sel risklerinin daha da artacağı ve buna hazırlıklı olunması gerektiği 
bilinmektedir. Olası afetlere yönelik alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemelerde gelişen teknoloji birçok olanak 

sunmaktadır. Bu bağlamda dijitalleşen çağda kamu yönetimindeki dijital dönüşümle beraber afet yönetimi gibi bir alanın da 

dijital teknolojiyle uyumlaştırılması kaçınılmaz olmaktadır (Yaman ve Çakır, 2018:1126). 

Kentsel yapı yoğunluğunun artması, buna uygun yeterli altyapı ve drenaj sistemlerinin olmaması kentlerde yaşamı olumsuz 

etkilemeye devam edecektir. Son yıllarda özellikle İstanbul, Ankara İzmir gibi büyük kentlerde ani ve düzensiz yağışlar 

nedeniyle yaşanan su baskınları ileriki yıllarda, kentlerin daha yoğunlaşmasıyla birlikte daha fazla tehlike arz edecektir. Bu 

tür afetlerle baş edilmesi gerekliliği dünyada önemli projelerin geliştirilmesine de gerekçe oluşturmaktadır. Yapılan 

çalışmalar içerisinde, su kaynaklarının sağlanmasında yağmur sularının toplanması, bunların dağıtımında akıllı çözümler 

uygulanması sonucu herkese yetecek ve ihtiyacı olduğu kadar suyun sağlanmasını gerçekleştirecek projeler 

geliştirilmektedir. Örneğin, Kopenhag’da 2011 yılında yaşanan büyük su baskınları sonrasında kentsel altyapı tasarımı ile 

bütünleşen kentsel drenaj çözümleri geliştirilerek. güvenli taşkın alanları yaratılmış ve şehrin bir “sünger” gibi hareket 

etmesi sağlanarak, dalgalanmalar sınırlanmış ve bir yağmur suyundan kaynak olarak yararlanılmaktadır. Böylece gelecek 

100 yıl içinde 722 Milyon ABD Doları sosyo ekonomik fazlalık yaratılacağı tahmin edilmektedir (Melony, 2016). 

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu afet çeşitliliği, afetlere karşı alınacak önlem ve çalışmaların da bu çeşitliliğe uygun 

çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda akıllı kent kavramının hayata geçirilmesinde, her kentin kendine 

özgü politika, hedef, finansman ve kapsamına göre çok çeşitli yollar izlenmesi (Kaygısız ve Aydın, 2017:61) gerektiği de 

akıldan uzak tutulmamalıdır. Teknolojinin kullanımı, akıllı kent uygulamalarının bileşenlerinin nasıl uygulanması gerektiği 

bir planlama sorunudur. Geçmiş afet deneyimleri ve olası afet riskleri de dikkate alınarak bu planlamanın yapılması gerekir. 

Örneğin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni izleyen üç gün içinde deprem bölgesinin pek çok yerinde, yoğun araç 

trafiği nedeniyle, bina enkazlarına ve afet mahalline ulaşılmasında güçlükler yaşanmasından ve bu nedenle arama kurtarma 

ve acil yardım ekiplerinin gerektiği gibi çalışamamasından çıkarılacak dersler bulunmaktadır. Bu gibi olasılıklara yönelik 

olarak bulut tabanlı afet yönetim sistemi kullanılarak, çeşitli senaryolar paralelinde, afet durumunda şehirden tahliye edilen 
insan sayısının belirlendiği, gelişmiş trafik akışını düzenleyen, ulaşım kaynaklarının dengeli kullanımını sağlayan yazılım 

altyapısı modelleri geliştirilmektedir (Alazawi, 2014:4). 

Türkiye’nin afet sonrası müdahale yoğunluklu afet yönetimi anlayışında önemli bir kırılmanın yaşandığı 1999 

depremlerinden sonra yeni yasal düzenlemeler ve yeni bir örgütlenme yapısına olan ihtiyacın belirginleşmesi ve eşgüdüm 

ihtiyacı, afet yönetiminden sorumlu birimlerin tek bir çatı altında toplanmasına yol açmıştır. Afet yönetiminin başarısını 

2009 yılında Afet ve Acil Durum Başkanlığı kurulmuştur. Türkiye’de benzer çalışmalar AFAD’ın koordinatörlüğünde 

yürütülmektedir. Dijital tabanlı bu projelerden AYDES projesi afetin bütün aşamalarında bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarını harekete geçirebilecek, kent bilgi sistemi veri tabanına dayalı bir içerik oluşturmaktadır. Aynı şekilde afet 

anında harekete geçebilecek Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) da dijital tabanlı bir sistem niteliğindedir 

(www.afad.gov.tr, 2018). 

Akıllı şehirdeki afet yönetim sistemleri veya acil durum müdahale sistemleri, felaket koşullarını etkin bir şekilde 

yönetmede çok önemli role sahiptir. Bir afet ve acil durumda yönetim, etkilenen bölgeyi tahliye etmede ve şehrin diğer 

bölgelerindeki trafik tıkanıklığı ve yol tıkanıklıklarından kaçınmada önemli bir rol oynamaktadır (Aqip vd., 2018:142). 
Etkin trafik yönetimi için, trafik verileri, yol ağlarına yerleştirilen sensörler ve kameralardan toplanabilmektedir. Bunun 

yanı sıra, GPS'den toplanan veriler, trafik akışını izlemek ve farklı uygulamalarda insanların güvenliğini sağlamak, 
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tıkanıklıktan kaçınmak ve etkilenen bölgedeki acil durum hizmetlerini verimli bir şekilde sağlamak için alternatif yolları 

kullanmak üzere yönlendirme yapmak için de kullanılabilir. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kentsel hizmetlerde kullanımı, kentsel verinin sensörler, GPS ve diğer veri toplama 

araçlarıyla toplanıp, değerlendirilmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Kentlerin çeşitli noktalarına yerleştirilen donanımlar 

ve bu donanımları işleten yazılımlarla bilgi merkezlerine veriler aktarılarak merkezi bir depolama alanında depolanmakta, 

depolanan bu veriler birer akıllı uygulamalara dönüşmektedir. Akıllı kent kavramıyla karşılanan bu uygulamalar yerel 

yönetimlerce projelere dönüştürülmektedir. 

4.3. Türkiye’de Akıllı Kentler 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan çalışmada, Türkiye’de akıllı kent projesi uygulayan belli başlı altı kent 

sayılmaktadır. Afet riski, özellikle de deprem riski açısından ciddi sorunları olan İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Ankara ve 

Antalya gibi kentler de birçok akıllı uygulamalarının olduğu kentler olarak örneklenebilir. Bu kentlerde afet risklerini 

azaltma bağlamında kentsel altyapının elden geçirilmesi, erken uyarı ve alarm sistemlerinin kurulması yönünde çalışmalar 

yapılmaktadır. Türkiye’deki belli büyüklükteki birçok kent yönetimi parçacıl olarak akıllı uygulamaları kullanmakta, 

yönetim hizmetlerini akıllı uygulamalar üzerinden izlemektedirler. Tek tek akıllı kentlerin uygulamalarına aşağıda 

değinilmektedir; 

Antalya:  Antalya’nın akıllı kent olma sürecinde birbirinden bağımsız projenin kent yönetimi stratejisi kapsamında 

birleştirilmesiyle hız kazandığı görülmektedir. Akıllı kent uygulamaları etaplar halinde sürdürülmekte ve 

halkın kullanımına sunulmaktadır. Akıllı kent uygulamaları olarak kullanıma sunulan diğer projeler; Güneş 

Enerjisi Santrali, Şehir Bilgi Kioskları (Kulübeleri), Akıllı Sağlık Uygulamaları, Antalya Arena: Elektrik 

Üreten Stadyum, Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi gibi projelerdir (Akıllı Kentler, Tarihsiz:20-23). 

İstanbul:  Önemli deprem riski altında bulunan İstanbul’da, afet zararlarını azaltma ve afet olduktan sonra müdahale 

çabalarına katkı koyabilecek çeşitli akıllı kent uygulamaları hayata geçirilmek üzere projelendirilmektedir. 

Bu projeler arasında; Çevre Koruma Kontrol Merkezi, Ekolojik Yay Yolları, Trafik Kontrol Merkezi, Trafik 

Gözlem Kameraları, Trafik Sinyalizasyon Sistemleri, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi, Adaptif Trafik 

Yönetim Sistemi (ATAK), İTaksi Yönetim Sistemi, Büyük Çekmece Gölü Yüzer Güneş Enerji Santrali, 

Doağlgaz Basınç Düşümünden Enerji Üretimi, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, Yaşayan Labotatuvar 

Deneyim Merkezi (Living Lab), Güvenlik/İstanbul TEDES Kontrol Merkezi, Hayal Kart, İot ( İnternet of 

Things- Nesnelerin İnterneti) Taksi Şapkası projeleri bulunmaktadır. Bu sıralanan projelerden bir kısmı afet 

zararlarının azaltılması amacıyla kullanılabileceği gibi bir kısmı da daha kaliteli kentsel yaşamı oluşturmak 

üzere hayata geçirilmeye çalışılan projeler olarak görülmektedir (Akıllı Kentler, Tarihsiz:24-37). 

Kayseri:  Orta Anadolu’da orta büyüklükte bir sanayi kenti niteliği taşıyan Kayseri’de akıllı şehir projelerinde önemli 

aşamalar kaydedildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarda vurgulanmaktadır. Bu projeler; 
Akıllı Şehirler Kayseri Portalı, Akıllı Aydınlatma, Katı Atıktan Enerji Üretimi, Akıllı Sulama Projesi, 

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Pilot Akıllı Şehir Projesi sayılmaktadır (Akıllı Kentler, Tarihsiz:38-39). 

Konya:    Deprem riski bakımından nispeten güvenli sayılan Konya’da farklı riskler söz konusu olmaktadır. Daha iyi 

kentsel hizmet sunumunun sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla teknolojinin 

olanaklarından yararlanarak geliştirilen belli başlı akıllı kent projeleri olarak; Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri, 

Akıllı Kavşak Projeleri, Merkezi Trafik İşletim Sistemi (METİS), Konya Spor Kongre ve Bilim Merkezi, 

Konya Sabit GNSS (Global Navigation Satelite System – Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) Ağı KOSAGA, 

Katı Atık Tesisinde Metan Gazından Elektrik Üretimi, Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Projesi 
(Akıllı Kentler, Tarihsiz:40-43). 

Mersin:   Bir turizm kenti olan Mersin’de doğanın ve çevrenin korunmasını önceleyen akıllı kent projelerinin hayata 

geçirilmekte olduğu görülmektedir. Bunlar; Akıllı Bisiklet Mersin Sahilinde, Akıllı Kavşak Projesi, Çöpten 

Elektrik Üretimi, VR Mersin, Temassız Mastercard (Akıllı Kentler, Tarihsiz:44-47). 

Sakarya: Sakarya, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde yerle bir olan ve binlerce insanın yaşamını 

kaybettiği deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olan kentlerden birisidir. Akıllı kent uygulamaları ile altyapı 

ve bina yıkımları gibi afetlere karşı şehrin hazırlıklı olması ve etkin yönetimi için teknolojinin sağladığı 

olanakları kullanarak, makineler ve sistemler arası iletişimin sağlandığı çözümlerin amaçlandığı 

vurgulanmaktadır. Bu amaçla son teknoloji ile donatılmış afet koordinasyon merkezi, bu projelerin başında 

gelmektedir. Bu merkezle kesintisiz olarak, 24 saat kentin farklı noktalarının izlenebilmesi sağlanmıştır. 

Kesintisiz enerji ve haberleşme olanağı sağlayan yapının, 9 şiddetinde bir depreme dayanacak yapı 

güvenliğine sahip olduğu vurgulanmaktadır (Akıllı Kentler, Tarihsiz:48). 

 Sakarya’ya akıllı kent niteliği kazandıran diğer projeler arasında, Sakarya Şehir Portalı (SAYPORT), Akıllı 

Su Şebekesi, Engelsiz Mesaj, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi, Sakarya Akıllı Ulaşım Sistemleri 

(SAKUS), Sakarya Demokrasi Meydanı projeleri sayılabilir. Olası bir afette, operatörlerin hizmetine ihtiyaç 

duymadan kendi kablosuz iletişim ağını devreye sokan (SASKİ) projesi afet anında önemli işlev görecek bir 

proje olarak görülmektedir (akıllı Kentler, Tarihsiz:48-51). 
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Yukarıda sayılan kentlerin dışında birçok kentte akıllı uygulamalar hayata geçirilmektedir. Dijital çağın olanaklarından 

yararlanarak kentsel hizmetleri daha kolay ve güvenli sağlamak bütün kent yönetimlerinin arzuladıkları sonuçtur. Kentsel 

altyapının, kentsel trafik hizmetlerinin, kentsel yapı stokunun teknolojinin olanaklarını kullanarak akıllı hale getirmek için 

kent yönetimlerinin çaba içerisinde oldukları görülmektedir. Bu çabaların olası afet risklerinde zarar azaltıcı etkilerinin 

olacağı muhakkaktır. Dünyada da akıllı kent uygulamalarını kentsel yaşama uyarlamış belli başlı kentler arasında; Abu 

Dabi- Masdar City, Amsterdam, Barselona, Dubai, Kopenhag, New York, Sandanter, Seul, Singapur, Viyana 
sayılmaktadır. 

 

SONUÇ 

Günümüz dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşıyor olması, yoğun nüfus artışı, göç, küresel iklim 

değişikliği ve doğal afetler, kentlerde insanların yaşamasına uygun ortamları ve çevreyi giderek daha fazla bozmaktadır. 

Sorunların her geçen gün büyümesi, geleneksel kentsel çözümlerin yetersiz kalması, yeni çözüm arayışları noktasında 

teknolojiden yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bilişim teknolojisinin olanaklarından yararlanarak, kentsel sorunlara kalıcı 

çözümler üretmek, bir yandan kentsel riskleri, diğer yandan afet zararlarını azaltma işlevi görmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin gündelik hayatımızın vazgeçilmezi haline getirdiği mobil cihazlar ve 

bunların içerisindeki akıllı uygulamalar, insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. Doğaldır ki insan yaşamını kolaylaştıran bu 

gelişme ve uygulamaları, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 

amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları da rutin, yasal günlük işlerde ve kentsel sorunların çözümünde kullanmaktadırlar. 

Akıllı uygulamaların kentsel yönetime en önemli katkıları hizmette hız, güven ve verimi artırmalarıdır. Kentsel ulaşım, ve 

enerji başta olmak üzere, kentsel altyapıların ve şebekelerin insan müdahalesine gerek duymaksızın, kendi kendini 

yönetebilmesi mantığına dayanan akıllı uygulamalarla hem insanların daha iyi koşullarda yaşamaları amacına hizmet 

edilmiş, hem de afet riskleri karşısında can ve mal güvenliği ve olası zararların en aza indirilmesi gerçekleştirilmiş 

olmaktadır. Afetlerle birlikte yaşamak zorunda olan ülkemizin kent yönetimlerinin afet risklerini dikkate alan projelere 

ağırlık vermeleri, afet olmadan önce, en az can kaybını sağlayacak şekilde önlemler alması gerekir. Bu önlemler arasında; 

bina kimliklerini çıkaracak kent bilgi sistemi altyapısının oluşturması öncelikli yer almaktadır. Tehlike ve riskli alanların 

belirlenmesi ve halka duyurulması, kentsel fiziki yatırımların yakından izlenmesi, bu izlemede BİT teknolojisinden ve uydu 

görüntülü sistemlerden (Google earth, Charter Space vb.) yararlanılarak kaçak yapıların önlenmesi, erken uyarı 

sistemlerinin, sismik veri toplayan kaynakların kurulmasının sağlanması gerekir. 

Bütün çabalara karşın afetleri önlemek mümkün olmayabilir. Afetin gerçekleştiği durumlarda en kısa sürede en fazla insan 

hayatını kurtarabilmek için duyarlı sensör ve arama sistemleri altyapısının kurulması, afet bölgesindeki trafik akış 

sisteminin dijital teknolojinin olanaklarıyla düzenlenmesi, otomatik sensörlerin aktif tutulması (su, elektrik, doğalgaz 

kesintileri için), kişi güvenliğini sağlayacak kimlik kontrol sistemlerinin önceden hazırlanması, haberleşmenin kesintisiz 

çalışmasını sağlayacak sistemlerin kurulması öncelikli önlemler arasındadır. Kentlerin akıllı olmasının önemi, afetler 
karşısında gösterdiği direnç ve başarı ile ölçülebilir. 
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ÖZET 

Akıllı şehir uygulamaları sunduğu modern ve yüksek yaşam kalitesi ile ülke refahının anahtarı olarak 

görülmektedir. Özellikle Endüstri 4.0 odaklı mevcut araştırmalarda, yerel yönetimlerin, yakın gelecekte, bu 

konuda üstlendikleri rollere ve uygulamalara göre derecelendirileceği önemle vurgulanmaktadır. Akıllı 

şehirlerde yerel yönetimlerin kontrolü altında olması gereken birçok hizmet ağı içinde “İş Sağlığı ve 

Güvenliği” (İSG) konusu büyük önem taşımaktadır. Dünya nüfusunun şehirlere kaydığı günümüzde, 

istatistikler de göstermektedir ki, İSG politikaları ve akıllı uygulamalarının acil olarak odaklanması gereken 

en önemli iş kolu inşaat sektörüdür. Özellikle inşaat sektöründe, işçilerin güvenliğe aykırı davranışları iş 

kazalarının başlıca nedeni olarak kabul edilmektedir. Mevcut araştırmalar işçilerin psikolojik durumlarının 

davranışlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu vurgulamakta ve işçilerin psikolojik durumlarının 

izlenmesinin iş alanlarındaki güvensiz davranışların azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtmektedir. Bu 

bilgi ışığında, işçilerin fiziksel verileri (kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, uyku kalitesi vb.) ile psikolojik çıktıları 

arasında korelasyonlar kurulmakta ve önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma, işçilerin fiziksel 

verilerini toplamak için, mevcut araştırma sınırlılığını en aza indirecek, teknolojiye dayalı bir yönteme 

odaklanmaktadır. Dubai’deki bir inşaatta, inşaat işçilerinin fiziksel verileri giyilebilir teknoloji yoluyla 

toplanırken eşzamanlı olarak psikolojik verileri de anket yoluyla toplanmıştır. Veriler bir saha derlemesi 

olarak yeniden düzenlenmiş ve korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, işçilerin fiziksel 

verileri ile psikolojik durumları arasında ilişki olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehirler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Giyilebilir Teknolojiler, İnşaat. 

 

ABSTRACT 

Smart city practices are seen as the key to country prosperity with its modern and high quality of life. In 
current research emphasize that cities and their local governments will be graded according to the 
applications they have created about the smart city in near future. "Occupational Health and Safety" (OHS) is 
great importance in many service networks that should be under the control of local governments in smart 
cities. Today, as the world population moves to cities, statistics show that the OHS policies and smart 
practices need to be urgently focused on the construction sector. Workers' unsafe behaviors have been 
recognized as one of the main causes to construction accidents. Thus monitoring workers' psychological 
status may benefit the reduction of unsafe behaviors on site, thus preventing accident from occurring. In this 
information light, correlations between workers' physical data and psychological output can be established 
and new safety principles can be developed. In this study, psychological data were also collected through a 
questionnaire while the physical data of construction workers were collected via wearable technology at a 
construction site in Dubai. When the results are examined, it is seen that there is a relationship between the 
physical and psychological status of the workers. 

Key Words: Smart Cities, Occupational Health and Safety, Wearable Technologies, Construction. 
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1. GİRİŞ 

1980’lerden itibaren küresel nüfusun kentlere adeta akın etmesiyle yaşanan hızlı ve kontrolsüz demografik değişimler kent 
yönetimleri için her geçen gün büyük ve yeni problemler yaratmaktadır (McCarney, 2015). Özellikle altyapı, barınma, 

istihdam, güvenlik, çevre, enerji, gelir dağılımı ve refah düzeyi gibi ana konularda yaşanan ani kırılmaların kent 

yönetimlerinde yarattığı deprem etkisi etkin çözümler için itici güç olmuştur. Fakat küresel rekabetin endüstriyel üretime ve 
ekonomik anlayışın da tüketim ekonomisine yaklaştığı yenidünya düzeninde kentlerdeki aşırı büyümenin önüne geçilmesi 

pek olası görünmemektedir. Dolayısıyla, sadece ekonomik değil siyasi ve temel insan hakları boyutları da olan bu büyük 

problemi çözmekten ziyade yönetebilmek için “Akıllı Kent” kavramı içinde çözüm önerileri geliştirilmeye başlamıştır. 

Akıllı kentler, yenidünya düzeninin yarattığı olumlu ve olumsuz tüm faktörlerin farkında olup her aksiyonu denetleyebilen, 

kaydedebilen, ölçebilen ve yönetebilen (Batty vd., 2013) bütünleşik bir kent bilgi yönetim sistemi yapısıdır. Temel olarak, 

kaynakların etkin ve daha akıllıca kullanıldığı, maliyet ve enerji tasarrufu, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin 

geliştirildiği, çevre kirliliğinin azaltıldığı ve karbon salınımının düşük olduğu şehirler akıllı şehirler olarak 

nitelendirilmektedir (Deakin ve Waer, 2011). Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG, 2012) kuruluşu ise 

fonksiyonel, rekabetçi, yeni teknolojileri kullanan, yenilikçi ve bilgiyi yönetebilir şekilde kullanan kentleri akıllı kentler 
olarak adlandırmaktadır. Avrupa Birliği içinde uygulanmaya çalışılan “Intelcities Projesi” de bir kentin akıllı bir kent 

olabilmesi için işbirliğini, yerel rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak için bilgi ağlarını etkin bir araç olarak 

kullanabilmeyi öne çıkarmaktadır (Deakin ve Waer, 2011). Akıllı kentler, bilgi yönetimi vizyonu ve teknolojileri sayesinde 

kentin birlikte üretim (co-production), kitlesel kaynak (crowdsourcing) ve dış kaynak (out-sourcing) gibi saklı entelektüel 

sermayesini aktif edip (Anthopoulos, 2015) açık inovasyon (open inovation) ile üretime dönüştüren önemli bir güçtür. Kent 

yönetimleri, bu bilgi sistemiyle ortaya çıkan güç ışığında, geleneksel politikaların ve stratejilerin ötesine geçerek, kent 

yaşam kalitesini artıracak çözümler sunulabilmekte ve yeni problemlere karşı çözüm pratiği geliştirilebilmektedir (Singh, 

2015). Böylece aşırı nüfusa paralel olarak artan, ulaşım, hava kalitesi, sürdürülebilirlik, güvenlik ve sağlık gibi 

problemlerle baş edebilecek veriye dayalı müspet programlar ve planlar yaratabilmektedir (Abella vd., 2015).  

Temel olarak tüm akıllı kentler, kentteki sosyal, ticari ve diğer tüm faaliyetlerin denetlenebilir ve yönetilebilir olmasını 

önemseyen, gelecek odaklı, yönetişimi ön plana çıkaran, sürdürülebilir çevreye önem veren kentlerdir (Giffinger vd., 

2007). Dolayısıyla, kentsel yönetim operasyonlarını yaratacak yönetişim ağını kurmak, yaratılan operasyonları kontrol 

etmek ve sınırlı kaynakların kullanımını optimize etmek için gelişmiş bilgi yönetim sistemlerine ihtiyaç vardır. Akıllı 

kentlerdeki “Akıllı” sıfatının kentlerin sahip olduğu bilgi yönetimi sistemine dayandırılması ve bu sistemin gelişmiş 

teknolojik altyapılar içermesi nedeniyle akıllı kent kavramının temel felsefesi, dijital kent, enformatik kent (Bayar, 2004), 
bilgi kent, kablolu kent, telekent, siber kent (Droege, 1997) gibi popüler kavramlarla bulanıklaşmaktadır. Bu kavramlar 

arasındaki derin farkları keşfeden şehir yönetimleri büyük adımlar atarken keşfedemeyenler yaptıkları yatırımların geri 
dönüşümlerini alamamaktan şikâyetçilerdir. Dolayısıyla akıllı kent kavramı, dijital kent kavramı ve türevlerinden farklı 

olarak BIT ile sadece verimliliği ve ekonomik rekabeti değil sosyal ve çevresel varlıkları öne çıkaran daha ileri ve yüksek 

bir kent stratejisidir (Başakşehir ICT Projeleri ve Uygulamaları, 2012). Akıllı kentlerde bilgi ağları sadece bilgi transferi 

sağlamamakta (Batty, 2013) ayrıca yönetişim yeteneği ile akış halindeki bilginin ehliyet, yetenek ve sosyal adaptasyonla 

özgün çözümler yaratabilmesine olanak tanımaktadır. Akıllı kentler her ne kadar iletişim ağlarına, kablosuz sensör 

teknolojilerine (Clarke, 2013), IoT uygulamalarına, bulut bilişim tabanlı depolama ünitelerine, büyük veri destekli analiz 

sistemlerine ve yapay zekaya dayalı otonom yönetim yazılımlarına dayansa da bu teknolojik temeller sadece araçtır. Bu 

teknolojik yelpazenin bütünleşik olarak çalışabilmesi ve çözüm pratikleri geliştirebilmesi için yazılım ve donanımların 

üstünde akıllı süreçleri yaratacak fütürist ve vizyoner bir zekaya ihtiyaç vardır.  

IDC Government Insights’a göre (Clarke, 2013), akıllı kentler için bilgi sistemi kurulmadan önce bu bilgi sistemleriyle 

çalışacak yapıları inşa etmek gerekmektedir. Öncelikle, akıllı kent vizyonu yaratma misyonunu sürdürülebilir şekilde 

gerçekleştirecek ve yaratılacak vizyonu yönetişime dayalı halkla ilişkiler projeleriyle destekleyecek özel, özerk ve uzman 

bölümler kurulması gerekmektedir. Bu bölümler arasında hem proaktif işbirlikleri hem de fırsatçılığa dayalı rekabet 

modelleri yaratılmalı ve desteklenmelidir. Ayrıca birimlerin yarattığı projeler geleneksel hale getirilerek tekrar 
edilebilirlikleri sağlanmalı ve know-how birikimi için başarı baskısı azaltılmalıdır. Son olarak, proje faaliyetleri 
gerçekleşirken tüm formel ve enformel akışlar, kurallar, iş paylaşımları, performanslar, bütçeler, araştırma yöntemleri 
ışığında elde edilen geri dönütler gibi tüm girdi ve çıktılar öngörülerek bilgi yönetim ağına nasıl entegre edileceği 

belirlenmelidir. Kent yöneticilerine kent yönetim bilgi sisteminin kurulması ve büyük veri sisteminin tam manada çalışması 

sürecinde yardımcı olacak ISO 37120:2014 gibi standart sistemlerinin yanı sıra The Cities Alliance Projesi, Sağlıklı Kentler 

Projesi, Metropolis Projesi, Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Merkezi Projesi, Uluslararası Şehir/İlçe Yönetim Ortaklığı 

Projesi gibi birçok proje bulunmaktadır (Vanolo, 2013). 

Bir kentin akıllı olarak nitelendirilebilmesi için belirli seviyelerde akıllı ekonomi, akıllı hareketlilik, akıllı çevre, akıllı 

toplum, akıllı yaşam ve akıllı yönetişim gibi 6 ilkeyi taşıması gerekmektedir (Alkan, 2016). Kentler bu altı ilke içinde, 

kentin SWOT analizi ışığında, özgün bir bakış açısı geliştirip akıllı kentler arasında yer almaya çalışmaktadır. Bazı kentler 
ekolojiyi öne çıkarırken bazı kentler ise yönetişimi, enerji verimliliğini veya teknolojiyi öne çıkarabilmektedir. Örneğin, 

Kanada’nın 4000 nüfuslu Milton kenti kendi kendine yetebilen bir akıllı ekolojik uydu kent yaratırken Yeni Zelanda’nın 

Waitakere kenti yönetişim odaklı bir akıllı kent yaratmaya çalışmaktadır (CourseHero, 2018). Ottawa, Stockholm, Londra, 
San Diego, Singapur, Abu Dabi, Guang Ming, Oulu gibi kentler kendilerine özgü bakış açılarıyla geliştirdikleri akıllı kent 
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vizyonuyla yol olmaya çalışmaktadırlar (Gün, 2012). Akıllı kent olma yarışındaki her bir kent, ekonomi, toplum, 
yönetişim, ulaşım, çevre ve yaşam kalitesinden oluşan ve şehirlerin gelişmesine katkı sağlayacak “bütüncül” vizyonu 

yaratan etkenler arasından (Giffinger vd., 2007) hangi bileşeni öne çıkaracağına karar vermeye çalışır. Bu çalışmada akıllı 

kent vizyonu çerçevesinde önemli aktörlerden biri olmak için yarışan Dubai’de hayata geçirilmiş Akıllı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetimi uygulamalarına odaklanılmıştır. İnşaat sektörü taşıdığı yüksek risk potansiyeli nedeniyle iş sağlığı ve 

güvenliği literatüründe en fazla ele alınan alanlardan biridir. Ayrıca inşaat güvenliği ile ilgili araştırmalarda inşaat 

alanlarındaki iş kazalarının en önemli sebebi olarak insan faktörü gösterilmiştir (Suraji vd., 2001; Choudhry, 2014).  

Kazaların birincil dereceden mağdurları olan işçilerin iş alanlarında göstermiş oldukları davranışlar, psikolojik durumları ve 

güvenlik bilinçleri iş kazalarının en önemli kaynağı olarak gösterilmektedir (Chi ve Han, 2013; Seokho vd., 2013). 
Günümüzde bu kaynakları kontrol altına almak ve yönetebilmek için sadece güvenlik denetimleri (Lingard ve Rowlinson, 

1997; Choudhry, 2014) ve uygulamalı eğitimler (Guo vd., 2012) değil teknolojik izleme ve görüntüleme sistemleri de 

(Cheng ve Teizer, 2013;  Guo vd., 2012; Liv vd., 2015) kullanılmaya başlamıştır. Böylece kullanılan yeni nesil 
görüntüleme ve takip sistemleriyle hem çalışanların güvenlik bilinçlerinin analizi ve davranışlarının iyileştirilmesi 

gerçekleşmekte hem de çalışma alanında olası kazaların önüne geçebilecek bir erken uyarı sistemi yaratılmaya 

çalışılmaktadır. Özellikle yeni medya destekli görüntüleme takip sistemleri, işçilerin güvenlik eğitimi ve uygulamaları 

yoluyla şantiyelerde güvenli şekilde nasıl hareket edeceklerini bildikleri halde neden güvensiz davranışlar sergiledikleri 

(Guo vd., 2017) hakkında önemli geribildirimler sunmaktadır. Başta akıllı telefonlar, akıllı saatler, hareket temelli Kinect 
uygulamalar, RFID, NFC veya Beacon destekli cihazlar olmak üzere sayısız yeni medya, ek yazılımlar ve sensörler yoluyla 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik bir görüntüleme ve takip sistemine dönüşerek güvenlik yönetimi çalışmalarının 

geliştirilmesine yardımcı olmakta ve güvensiz davranışların altında yatan zihinsel nedenlerini ortaya çıkarabilmektedir. 

Yeni medyalar yoluyla elde edilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik veri setlerinin psikoloji alanında kullanılması temel 
olarak Davranışsal Psikoloji Teorisine dayanmaktadır (Liang, 2013). Teoriye göre insan davranışı temel olarak belirli 

sosyal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tetikleyicilerin pekiştirdiği bir psikolojik durumun dışa dönük sonucudur (Ajzen, 
1991; Christie ve Friedman, 2004). Fakat bu pekiştirici faktörler süreci tetiklese de ancak zihinsel aktiviteler yoluyla bir 
etki düzeyine sahip olurlar. İş güvenliği kapsamında düşünecek olursak, işçilerin güvensiz davranışlarının altında belirli 

sosyal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlar yatmaktadır. Fakat bu reaksiyonlar her zaman aynı davranışları 

yaratmaz. Çünkü işçinin değişken zihinsel aktivitesi bu pekiştirici faktörlere her zaman aynı değeri yüklemez ve dolayısıyla 

işçinin davranışları da değişkenlik gösterir. Örneğin, bireyin olumlu duygu durumları tehlikeyi tanımlama biçimlerini 

değiştirirken (Shin vd., 2014) olumsuz duygu durumları tepki süresini etkilemektedir (Larsson vd., 2008).  Dolayısıyla 

işçinin zihinsel aktivitesini belirleyen olumlu ve olumsuz duygusal iklimine dair veriler güvenlik yönetimi için çok önemli 

değer taşımaktadır. İşçinin çalışma ortamında gösterdiği davranışların çoğunun otomatik davranışlar olduğunu düşünecek 

olursak (Tam ve Fung, 2012; Choudhry, 2014) güvenlik kültürü (Chan vd., 2013) ve çalışma koşullarının yanı sıra 

görüntüleme ve takip sistemleri bu otomatik değişken davranışların iş güvenliği ilkelerine göre hareket ettirilmesinde 
büyük roller oynayabilir.  

İşçilerin psikolojik ve davranışsal verilerinin iş güvenliği yönetimi için aydınlatıcı bir kaynak olduğunda uzlaşılsa da (Guo 
vd., 2017) bu verileri elde etmek ve analiz etmek oldukça zordur. Bu zorlukları yaratan belirli faktörler vardır fakat en 

önemlisi verilerin gerçek zamanlı olma koşuludur. Çünkü dinamik dış etmenlerin yönlendirdiği zihin aktiviteleri sürekli 

değişen bir psikolojik durum yaratmakta ve durumun davranışsal etkilerini öngörebilmek için verilerin gerçek zamanlı 

olarak (işçi çalışırken veya iş gerçekleşirken) toplanması gerekmektedir. Gelişmiş ölçüm cihazları üzerindeki kalp atış hızı, 
PGB kan hacim nabzı, kalori seviyesi, adım sayısı (pedometre), thermopile deri sıcaklığı, GSR (Galvanic Skin Response) 
yani derinin elektiriksel geçirgenliği gibi sayısız sensörlerden elde edilen psikolojik durum tahminleri klinik psikoloji 

araştırmalarında başarılı olsa da (Bolger vd., 2003; Kreibig, 2010) gerçek zamanlı iş faaliyetlerinde uygulanabilir değildir. 

Ayrıca ölçüm cihazının çalışma faaliyetlerinde işçileri rahatsız etme düzeyi iş verimliliğinde düşüşe neden olacağı gibi 

toplanan verileri de manipülasyona açık hale getirecektir.  

Günümüzde özellikle sensör destekli akıllı telefonlar ve akıllı saatler gerçek iş ortamlarında ve gerçek zamanlı iş 

faaliyetlerinin ölçümlenmesinde olası engelleyici fiziksel problemleri ortadan kaldırarak (Guo vd., 2017) iş güvenliği 

yönetimiyle ilgili araştırmalar için önemli veri toplama ve analiz araçları haline gelmiştir. Çok küçük ve hafif olduklarından 

saha çalışanları tarafından giyilebilmekte, taşınabilmekte veya iş kıyafetlerine adapte edilebilmektedir. Ayrıca kablosuz 

iletişim yetenekleri sayesinde veriler anlık ve kablosuz olarak sisteme aktarılabilmektedir. Bu giyilebilir medyalar 

sayesinde hem güvenlik denetimleri ve performansları anlık olarak kontrol edilmekte hem de davranışların altında yatan 

psikolojik nedenlere ilişkin verilere ulaşılabilmektedir. Örneğin, kalp atış hızı değişkenliği ve GSR verileriyle pozitif ve 

negatif duygu durumları ayırt edilebilmekte ve hatta kişilik hakkında bir desen çıkarılabilmektedir (Hofmann vd., 2014). 
Bunun yanı sıra PGB kan hacim nabzı, thermopile deri sıcaklığı ve pedometre verileri yoluyla yorgunluk ve kas-iskelet 
sistemi bozukluklarıyla ilgili durumlar anlaşılabilmektedir (Lee ve Migliaccio, 2014). Bu giyilebilir teknolojiler sadece 
kazaların tipi, zarar düzeyi ve nedenleri ilgili bilgilere veya işçinin psikolojik durumuyla kaza nedeni arasındaki ilişkiye 

ışık tutmakla kalmayıp bunun yanı sıra zamanla biriken büyük veri aracılığıyla gelecekte iş güvenliği erken uyarı sistemiyle 

ilgili yapay zekanın oluşmasına katkıda bulunacaktır. 
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2. AKILLI ŞEHIRLER IÇIN YENI MEDYA DESTEKLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI 

UYGULAMALARI 

2.1. Araştırma Yöntemi 

Bu araştırma giyilebilir teknolojilerden olan akıllı saatler kullanılarak çalışanların fiziksel ve biyolojik verilerini toplamak 
için gerçek zamanlı bir yöntem kullanmaktadır. Elde edilen dijital veriler ışığında geliştirilen psikolojik tahminlerin 

tutarlılığı ise anket yoluyla elde edilen veriler arasındaki korelasyonla hesaplanmıştır. Böylece fiziksel ve biyolojik 

verilerin doğrudan psikolojik durumun ölçümlenmesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Fiziksel ve biyolojik verilerin 
psikolojik durumla ilişkisini kurabilmek ve analiz edebilmek için çalışanların psikolojik verileri anket ve görüşme 

tekniğiyle toplanmıştır. Psikolojik verileri oluşturan sayısız değişken olmasına rağmen bu çalışmada sadece olumlu ve 

olumsuz duygu durumu seçilmiştir. Bu verileri toplamak için psikoloji alanının en klasik ölçeklerinden olan Olumlu ve 

Olumsuz Etki Ölçeği (Watson vd., 1988) kullanılmıştır. Ölçek kısa ve açık bir formatta olup 5 olumlu duygu değişkeni 

(memnun, enerjik, kendinden emin, heyecanlı, özenli) ve 5 olumsuz duygu değişkeni (üzgün, suçlu, endişeli, kindar, 

gergin) içermektedir. Duygu durum değişkenleri işçilerin belirttiği 1 ile 5 arasındaki durum skalasıyla (hiç, biraz, orta, 

oldukça, aşırı derecede) derecelendirilmiştir. İşçiler günde iki kez bu formu doldurarak teslim etmektedir. Bu ölçeğin yanı 

sıra psikolojik durumla ilgili daha net veriler elde etmek ve analizi güçlendirmek için bir günlük kayıt yöntemi olan DRM 

Yöntemi kullanılmıştır (Kahneman vd., 2004). Bu yöntem mesai sonunda görüşmeye dayalı gerçekleştirilmekte olup gün 

içinde meydana gelen olayları ve olayla ilgili duyguları hatırlama ve kaydetme esasına dayanmaktadır. Araştırmada fiziksel 

ve biyolojik verileri toplamak için akıllı saatler kullanılmıştır. Bunun için kalp hızı, ten sıcaklığı, kalori, PGB, GSR ve 

pedometre verilerini sunabilecek akıllı saatler incelenmiş ve Şekil 1’de gösterilen E4 Wristband adlı cihaza karar 

kılınmıştır. Veriler E4 Realtime Mate App adlı aplikasyon aracılığıyla gerçek zamanlı olarak ve CSV formatında 

toplanmıştır. 

Şekil 1. E4 Akıllı Bileklik ve Veri Takip Sistemi 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Anket ve görüşmeye dayalı veriler ve akıllı bileklik ölçümüne dayalı fiziksel ve biyolojik veriler arasında korelasyon olup 

olmadığı test edilerek giyilebilir teknolojiler yardımıyla elde edilen verilerin psikolojik durum temsili gücü ortaya 

koyulmuş olacaktır.  

2.2. Veri Toplama 

Çalışanların fiziksel ve biyolojik verileriyle psikolojik durum temsilini araştırmak için tasarlanan deney 01 Şubat – 28 
Şubat 2018 tarihleri arasında (Pazar günü hariç toplam 24 gün) Dubai’deki bir kamu binası inşaatında gerçekleşti. Veriler, 

inşaatın en tehlikeli iş süreçlerinden biri olan dış cephe cam iskelet sisteminin kurulmasında çalışan 11 işçiden toplandı. 
Bütün işçiler numaralandırıldı ve akıllı bilekliğin takip sisteminde bu numara kimliklendirilerek anlık olarak izleme sistemi 

içinde aktif edildi. Bileklikler mahremiyet sorunları nedeniyle günlük olarak mesai bitiminde toplanıldı ve mesai 

başlangıcında tekrar işçilere dağıtıldı. Bileklik verileri 60 saniyede bir veri paketi oluşturacak şekilde ayarlandı ve 5205’i 
geçersiz toplam 125910 veri paketi toplandı. Ayrıca mesai arasında (12.00) ve sonunda (17.00) Olumlu ve Olumsuz Etki 
Ölçeği ve DRM formu uygulanmış ve toplam olarak 21’i geçersiz toplam 528 veri örneği toplandı. 
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2.3. Veri Analizi Ve Sonuçları 

Veri analizi öncesi analize girecek verilerle ilgili belirli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Öncelikle mesai arasında ve 

mesai sonunda toplanan işçilerin duygu durumlarıyla ilgili psikolojik verilerin ortalaması alınarak ortalama skorlar 

oluşturuldu. Daha sonra bu duygu durumların toplandığı Olumlu ve Olumsuz Etki Ölçeği formundaki 10 farklı duygu 

durumu 4 farklı gösterge altında toplandı ve analiz edildi. Birinci gösterge olan Olumlu Duygu Göstergesi, “memnun, 

enerjik, kendinden emin, heyecanlı, özenli” adlı beş göstergenin toplamından oluşmaktadır. İkinci gösterge olan Olumsuz 

Duygu Göstergesi, “üzgün, suçlu, endişeli, kindar, gergin” adlı beş göstergenin toplamından oluşmaktadır. Üçüncü 

gösterge olan Duygu Yoğunluğu Göstergesi yukarıdaki 10 duygu göstergesinin skor toplamından oluşmaktadır. Dördüncü 

gösterge olan Duygu Eğilim Göstergesi ise Olumlu Duygu Göstergesi skorundan Olumsuz Duygu Göstergesi skorunun 

çıkarılmasından oluşmaktadır. İşçilerin fiziksel ve biyolojik verilerle ilgili gösterge değerlerinde de analiz öncesi 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 11 işçinin fiziksel ve biyolojik göstergeleri şüphesiz ki kişisel özellikler dolayısıyla 

farklılık gösterir. Kişisel farklılıkların fiziksel ve biyolojik göstergeler üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için veriler 
merkezileştirilmiştir (Guo vd., 2017). Araştırmada yer alan 11 işçinin tümü aynı işi yaptığından çalışma durumu faktörünün 

fiziksel veya biyolojik göstergeleri etkileme olasılığı göz ardı edilmiş ve kümelenme analizi yapılmamıştır.  

Fiziksel ve biyolojik verilerin psikolojik duygu durum göstergeleriyle olan korelasyonunu ortaya koymadan önce verilerin 
normal dağılıma uygunluğu ölçülmüştür. Kolmogorov-Smirnov Testi sonuçları aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de 
sunulmuştur.  

Tablo 1. Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları (Psikolojik Gösterge Kategorileri) 

N= 507 Olumlu Duygu 
Olumsuz 
Duygu 

Duygu 
Yoğunluğu 

Duygu 
Eğilimi 

Ortalama 19.57 11.21 30.78 8.36 

Standart Sapma 3.701 2.031 4.361 4.124 

Kolmogorov-Smirnov 1.274 1.410 1.103 1.219 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

Tablo 2. Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları (Psikolojik Göstergeler) 

N= 507 Memnun Enerjik 
Kendinden 

Emin 
Heycanlı Özenli Üzgün Suçlu Endişeli Kindar Gergin 

Ortalama 3.76 3.47 4.39 3.18 4.77 2.41 1.87 2.79 1.28 2.86 

Standart 
Sapma 

3.701 2.031 4.361 4.124 4.124 4.124 4.124 4.124 4.124 4.124 

Kolmogorov 
Smirnov 

2.117 2.232 2.569 2.703 2.983 2.617 2.474 3.159 4.290 2.845 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Fiziksel ve biyolojik verilerin psikolojik duygu durum göstergeleriyle olan korelasyonu Spearman Sıra Koralesyon 
Analiziyle ortaya koyulmuştur. Bu göre fiziksel veya biyolojik veriler ile psikolojik durum göstergeleri arasındaki 

korelasyonu kanıtlayan anlamlı ilişkiler aşağıdaki Tablo 3’de görülmektedir. 
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Tablo 3. Spearman Sıra Korelasyonu Analizi Sonuçları 

Fiziksel ve Biyolojik Göstergeler Olumlu Duygu Olumsuz Duygu Duygu Yoğunluğu Duygu Eğilimi 

Kalori (mean) 
Corr. Coeff. 0.095 - 0.209* - 0.012 0.271** 

Asymp. Sig. 0.350 0.039 0.829 0.019 

Kalori (std) 
Corr. Coeff. -0.112 - 0.129 - 0.158 0.121 

Asymp. Sig. 0.276 0.185 0.111 0.193 

Kalp Hızı (mean) 
Corr. Coeff. 0.130 - 0.213* 0.090 0.263** 

Asymp. Sig. 0.190 0.041 0.397 0.023 

Kalp Hızı (std) 
Corr. Coeff. -0.210 - 0.109 - 0.276 -0.129 

Asymp. Sig. 0.052 0.301 0.015 0.184 

Deri Sıc. (mean) 
Corr. Coeff. 0.120 0.199* 0.270** 0.110 

Asymp. Sig. 0.194 0.085 0.020 0.280 

Deri Sıc. (std) 
Corr. Coeff. -0.191 0.100 -0.130 - 0.210 

Asymp. Sig. 0.093 0.327 0.161 0.036 

GSR (mean) 
Corr. Coeff. 0.090 0.202* 0.260** 0.010 

Asymp. Sig. 0.369 0.057 0.028 0.840 

GSR (std) 
Corr. Coeff. -0.129 0.187 -0.156 - 0.110 

Asymp. Sig. 0.185 0.101 0.118 0.297 

Adım Say. (mean) 
Corr. Coeff. -0.013 -0.097 -0.007 -0.005 

Asymp. Sig. 0.827 0.370 0.957 0.969 

Adım Say. (std) 
Corr. Coeff. -0.031 -0.155 -0.111 -0.091 

Asymp. Sig. 0.769 0.126 0.290 0.365 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. [(*) Sig. Corr. 0.05  -  (**) Sig. Corr. 0.01]. 

Fiziksel ve biyolojik dijital verilerin psikolojik gösterge kategorileriyle ilişkilerini gösteren korelasyon analizinde yakılan 

kalori, kalp hızı ortalamaları olumsuz duygu göstergeleri kategorisiyle negatif bir ilişkiye sahiptir. Kalori ve kalp hızı 

ortalamalarının negatif bir ilişkiye sahip olması mevcut literatürle uyumludur (Lee ve Migliaccio, 2014; Guo vd., 2017). Bu 
ilişki durumunun nedeni olarak olumsuz duygulara sahip çalışanın motivasyon ve çalışma isteğinin az olmasına bağlı 

olarak daha az çalışma hareketine yönelmesi gösterilmektedir. Böylece yüksek olumsuz duygu göstergelerine sahip bir 

çalışanın daha az harekete bağlı olarak daha az kalori harcaması ve daha düşük bir kalp atış hızı ortalamasına sahip olması 

varsayılabilir. Bu varsayım ışığında yani “olumsuz duygu arttıkça hareket eğilimi azalır” hipotezinde, birincil derecede 

hareket fiiline dayanan “Adım Sayısı” verisinin bir ilişki oluşturmaması şaşırtıcı gelebilir. Çünkü hareket eğilimiyle kalori 

harcaması ve kalp hızı ilişkilendiriliyorsa adım sayısı verisinin de ilişki göstermesi gerekir. Fakat bu çalışmada verilerini 
topladığımız işçiler iskele üzerinde kısıtlı bir alanda cam montajıyla ilgilenmektedirler. Yani çok sınırlı bir alanda cam 

montajı gerçekleştirdiklerinden performanslarıyla adım sayısı arasında bir ilişkinin olmaması normaldir.  

Fiziksel ve biyolojik dijital verilerin psikolojik gösterge kategorileriyle ilişkilerini gösteren korelasyon analizinde olumsuz 

duygu göstergeleri kategorisi deri sıcaklığı ve GSR ortalamalarıyla pozitif bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişkinin temeli aslında 

vücudumuzun en büyük organı olan derideki sıcaklık ile GSR tepkilerinin biyolojik olarak birbirini tetikleyen süreçler 

olmasından gelmektedir (Alder, 2007). Genel olarak filmlerde ajanların kullandığı yalan makinesi veya poligraf cihazı 

olarak aşina olduğumuz Galvanik Cilt Tepkisi (GSR) Ölçümü yani derinin elektriksel iletkenliğinin büyüklüğünün ölçümü, 
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duygusal uyarıcının birey üzerinde yarattığı yoğunluğu ve şiddeti gösterir (Lykken, 1959; Bechara vd., 1994). 
Electrodermal Activity (EDA), Psychogalvanic Reflex (PGR) ve Skin Conductance (SC) gibi ölçüm türleri ve farklı 

adlandırmaları olan (Erdemir, Kılınç ve Yavuz, 2016) bu hassas ölçüm temel olarak, duygusal uyarımların şiddeti arttıkça 

otonom sinir sisteminin ter bezleri üzerindeki aşırı yüklenmesi ilkesine dayanır (Picard ve Scheirer, 2001). Yani duygusal 

uyarım yoğunluğu veya şiddeti arttıkça, organizma ile çevre arasındaki temel bir arayüz olan deri üzerindeki yaklaşık 3 

milyon ter bezi istemsiz olarak otonom sinir sistemiyle tetiklenmekte ve yaklaşık 5 saniye içinde (Park vd., 2014), özellikle  
avuç içi, el ve ayak parmakları üzerinde yoğun ter aktivitesi görülmektedir (Van Dooren vd., 2012; Erdemir vd., 2016). 
Vücudun otonom sinir sistemiyle tetiklenen ter bezleri aktivitesi eğer güçlüyse, deriye verilen küçük elektriksel akım 

aktiviteleri o kadar kolay (düşük dirençle karşılaşma) ve geniş şekilde yayılım gösterir (Villarejo vd., 2012). Yani 
salgılanan ter, vücuttaki pozitif ve negatif iyonların dengesini değiştirerek, elektrik akımının daha kolay akmasını sağlar, 

artan deri iletkenliği deri direncini azaltır bu da deri iletkenliğinde ölçülebilir değişikliklere neden olur. GSR ölçüm araçları 

EEG gibi milisaniyelik tepki ölçüm hızına sahip olmasa da bu elektriksel yayılımı ve direnci ortaya koyarak duygusal 

durum hakkında aydınlatıcı verilere ulaştırabilmektedir. Fiziksel ve biyolojik verilere dayalı bu ölçümü mükemmel ve 

müspet yapan temel nokta bu ter bezi aktivitesi bizzat insan bilincinin dışındaki otonom sinir sistemi tarafından kontrol 

edilen bir reaksiyondur (Lykken, 1959; Picard ve Scheirer, 2001). Yani bir insanın bu reaksiyonu bilerek veya isteyerek 
etkilemesi veya manipüle etmesi mümkün değildir. Bu bilgiler ışığında, GSR değeri ortalaması yükseldikçe bireyin duygu 

durum göstergelerinin şiddetli olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu araştırma sonunda ortaya çıkan, GSR değeri ortalaması 

ile duygu yoğunluğu kategorisi arasındaki pozitif ilişkinin literatüre paraleldir ve analiz sonuçları literatürü 

desteklemektedir (Kreibig, 2010; Cheng ve Teizer, 2013; Guo vd., 2017). Analizde GSR ortalamalarının sadece olumsuz 

duygu göstergeleri kategorisiyle ilişki olup olumlu duygu göstergeleri kategorisiyle ilişki oluşturmamasının çok fazla 

sayıda nedeni olabilir. Bu çalışmanın amacını ve kapsamını aşacağından ve farklı analizlere ihtiyaç olduğundan bu detaylar 

üzerine gidilmemiştir. Analizde ayrıca deri sıcaklığı ortalaması ile duygu yoğunluğu arasında pozitif ilişki görülmektedir. 

GSR tepkisi aslında derinin termoregülatif bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve paralel bir tepkiler silsilesiyle 

ilerlemektedir. Otonom sinir sistemi öncelikle galvanic cilt tepkisini yaratan ter emisyon faaliyetlerini başlatabilmesi için 

aktif ter bezleri bölgelerindeki periferik kan dolaşımını yeniden düzenleyerek ısıyı artırır (Park vd., 2014). Böylece bu ısı 
artımına tepki olarak diğer sinir bölgeleri aktif olarak piloereksiyonu tetikler (Picard ve Scheirer, 2001) ve ter bezleriyle 
vücut sıcaklığı kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu bilgiler ışığında, deri sıcaklığının artışı GSR tepkisinin bir öncülü olarak 
görülebilir ve analiz sonucu ortaya çıkan duygu yoğunluğu ile deri sıcaklığı arasındaki pozitif ilişkisi mevcut literatürü 

desteklemektedir (Cheng ve Teizer, 2013; Guo vd., 2017).  

Son olarak duygu eğilimi ile kalori ve kalp hızı ortalaması arasında pozitif bir ilişki görülmektedir. Özellikle duygu eğilimi 

içinde olumsuz duygu göstergelerinin oluşturduğu değerler eğilimi gösteren eğriler üzerinde daha belirleyicidir. Bu analiz 

sonuçları, kalori ve kalp hızı ortalamalarının sadece olumsuz duygu göstergeleriyle ilişkili olduğuyla ilgili bir algı 

yaratabilir. Fakat şüphesiz ki kalori ve kalp hızı ortalama değerleri sadece olumsuz duygu göstergeleri üzerinde değil 

olumlu duygu göstergeleri üzerinde de etkilidir. Fakat bu araştırma sosyal bir ortamda değil de bir iş ortamında 

gerçekleştiğinden verilerin olumlu duygu göstergeleriyle ilgili net ilişkiler göstermemesi normal kabul edilebilir. Sonuç 

olarak kalori ve kalp hızı değer ortalamaları arttıkça duygu eğilimi de artmaktadır. Fakat bu eğilimde temel belirleyici 

duygu olumsuz duygu göstergeleridir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde kırsal alanlardan kentlere doğru gerçekleşen nüfusun yarattığı hızlı ve kontrolsüz demografik değişimler 

kentlerin altyapı, barınma, istihdam, güvenlik, çevre, enerji, gelir dağılımı ve refah düzeyi gibi ana konularda önemli 

sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Yenidünya sisteminin getirdiği karşı koyulmaz koşullar ve baskıların yanı sıra 

popülist iç politikalar nedeniyle bu sorunun çözümünden ziyade zararlarının yönetilmesi konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar içinde günümüzde çıkan en modern ve etkin çözüm önerileri Akıllı Kent Projeleridir. Akıllı 

kentler, yenidünya düzeninin yarattığı olumlu ve olumsuz tüm faktörlerin farkında olup her aksiyonu denetleyebilen, 

kaydedebilen, ölçebilen ve yönetebilen bütünleşik bir kent bilgi yönetim sistemi olup hem kaynakların etkin ve daha 

akıllıca kullanıldığı hem de yaşam kalitesinin geliştirildiği bir kent modelidir. Bu modelde kent yönetimleri ortaya 

koydukları bilgi yönetimi vizyonu ve sahip oldukları doğru teknolojiler ile kentin birlikte üretim, kitlesel kaynak ve dış 

kaynak gibi saklı entelektüel sermayelerini aktif edip açık inovasyon ile üretime teşvik etmektedir. Akıllı kent olma 

yarışındaki her bir kent, öncelikle SWOT analiziyle kendini tanıyarak, ekonomi, toplum, yönetişim, ulaşım, çevre ve yaşam 

kalitesinden oluşan bütüncül vizyon faktörlerinden birini öne çıkararak planlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada akıllı kent 

olma yarışında önemli bir aktör olmaya çalışan ve bu konuda çok ciddi yatırımlar gerçekleştiren Dubai’deki akıllı iş sağlığı 

ve güvenlik uygulamalarına odaklanılmıştır. Kent içinde gerçekleşen bir kamu binası inşaatında kullanılan akıllı saate 

dayalı iş sağlığı ve güvenliği uygulaması inşaatta çalışan işçilerin psikolojik durumlarıyla ilgili önemli fiziksel ve biyolojik 
veriler sunmaktadır.  Bu giyilebilir yeni medya sayesinde hem güvenlik denetimleri ve performansları anlık olarak kontrol 

edilmekte hem de davranışların altında yatan psikolojik nedenlere ilişkin verilere ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu giyilebilir 

teknoloji sadece kazaların tipi, zarar düzeyi ve nedenleri ilgili bilgilere veya işçinin psikolojik durumuyla kaza nedeni 

arasındaki ilişkiye ışık tutmakla kalmayıp medya üzerinde zamanla biriken büyük veri aracılığıyla gelecekte iş güvenliği 

erken uyarı sistemiyle ilgili yapay zekanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır.  
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Bu çalışmada giyilebilir teknolojilerden olan akıllı saatler kullanılarak çalışanların kalp hızı, ten sıcaklığı, kalori, PGB, 
GSR ve pedometre gibi fiziksel ve biyolojik verileri toplanırken psikolojik veriler için Olumlu ve Olumsuz Etki Ölçeği ve 

bir günlük kayıt yöntemi olan DRM Yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen dijital veriler ışığında geliştirilen psikolojik 

tahminlerin tutarlılığı ise anket yoluyla elde edilen veriler arasındaki korelasyonla hesaplanmıştır. Dubai’deki bir kamu 

binası inşaatında en tehlikeli iş süreçlerinden biri olan dış cephe cam iskelet sisteminin kurulmasında çalışan 11 işçiden 

toplanan fiziksel ve biyolojik veriler psikolojik durumun tahmininde önemli katkılar sunmaktadır. Öncelikle fiziksel ve 
biyolojik dijital verilerin psikolojik gösterge kategorileriyle ilişkilerini gösteren korelasyon analizinde yakılan kalori, kalp 
hızı ortalamaları olumsuz duygu göstergeleri kategorisiyle negatif bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişki durumunun nedeni olarak 
olumsuz duygulara sahip çalışanın motivasyon ve çalışma isteğinin az olmasına bağlı olarak daha az çalışma hareketine 

yönelmesi gösterilmektedir. Böylece yüksek olumsuz duygu göstergelerine sahip bir çalışanın daha az harekete bağlı olarak 

daha az kalori harcaması ve daha düşük bir kalp atış hızı ortalamasına sahip olması varsayılabilir. Bu açıdan bakıldığında 

olumsuz duygu durumun verimlilik üzerindeki etkisi açık olup dijital veriler yoluyla bu psikolojik duygu durumun 

tespitinin mümkün olabileceği öne sürülebilir. Fiziksel ve biyolojik dijital verilerin psikolojik gösterge kategorileriyle 

ilişkilerini gösteren korelasyon analizinde olumsuz duygu göstergeleri kategorisi deri sıcaklığı ve GSR ortalamalarıyla 

pozitif bir ilişkiye sahiptir. Bu korelasyon sonuçları ışığında, GSR değeri ortalaması yükseldikçe bireyin duygu durum 

göstergelerinin şiddetli olduğu söylenebilir. Analizde ayrıca deri sıcaklığı ortalaması ile duygu yoğunluğu arasında pozitif 

ilişki görülmektedir. Çalışmada sunulan literatür ışığında, GSR tepkisi aslında derinin termoregülatif bir sonucu olarak 

ortaya çıkmakta dolayısıyla deri sıcaklığının artışı GSR tepkisinin bir öncülü olarak kabul edilmektedir. Bu sonuçlar 

özellikle olumsuz duygu durum yoğunluğu tespitinde deri sıcaklığı ve GSR’ın önemli geribildirim verisi olduğu 

görülmektedir. 

Bu çalışmaya akıllı saat gibi tek bir yeni medyanın sunduğu önemli ilişkiler ekseninde bakıldığında yeni medyaların iş 

sağlığı ve güvenliğinde ne denli büyük potansiyeller barındırdığı açıktır. Başta akıllı telefonlar, hareket temelli Kinect 

uygulamalar, RFID, NFC veya Beacon destekli sensörler olmak üzere sayısız teknolojinin bütünleşik olarak çalışabildiği 

yeni medyalar bulut bilişim depolama, büyük veri analiz teknikleri ve yapay zeka otonom yazılımlarını arkasına alarak çok 

daha geniş ve önemli katkılar sunabilmektedir. Dijital dönüşümün ön plana çıkarıldığı endüstri 4.0 çağında iş sağlığı ve 

güvenliği uygulamaları da yeni medyalarla birlikte önemli bir dijital dönüşüm geçirebilir. Böylece hem iş sağlığı 

konusundaki insan hakları problemleri ve iş kazaları sonucu oluşan hayati riskler sorunu çözülebilir hem de endüstri 4.0 

çağının en önemli odağı olan bilgiye dayalı verimlilik konusunda önemli rekabet gücü elde edilebilir. 
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ÖZET 

Günümüzde kentsel mekânlarda yaşayan nüfus yoğunluğunun artması beraberinde birtakım sorunları 

getirmektedir. Ortaya çıkan bu sorunların üstesinden gelmek ve kentsel yaşam alanlarının daha yaşanabilir 

kılınması adına kentsel yaşamda bilgi iletişim teknolojilerinin yenilikçi bir anlayışla kullanılmaya başlanması 

“akıllı kent” kavramını gündeme getirmiştir. Akıllı kent kavramının tanımlamaları dikkate alındığında 

literatürde genel kabul görmüş ortak bir tanımı olmamakla birlikte, akıllı kent, kent yaşamıyla ilintili, çevre 

ve yaşam alanlarındaki performansı bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla ileriye taşımaya çalışan bir anlayışı 

ifade etmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması kentlerin akıllı bir yapı kazanmaları, politika 

oluşturmaları ve büyümeyi organize etme gibi fonksiyonlarında çeşitli roller üstlenmesini mümkün 

kılmaktadır. Ayrıca akıllı kent uygulamaları ile kent sakinlerine sunulacak kentsel hizmetlerin kaynaklarının 

en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak, yönetme ve uygulama konusunda ve kent sakinlerinin kente 

adaptasyonunu mümkün kılacak stratejiler de sunmaktadır. Ancak akıllı kent uygulamalarının başarıya 

ulaşabilmesi ve kentin akıllı bir yapı kazanabilmesi akıllı kent teknolojilerinin kent sakinleri tarafından 

benimsemesi ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; akıllı kent kavramının analizini 

yaparak, kentlerin akıllı kentlere dönüşümünde yönetişim, birey, ulaşım gibi akıllı kent bileşenlerini içeren, 

kent sakinleri tarafından benimsenebilecek akıllı kent teknolojilerinin neler olabileceğini incelemek olarak 

belirlenmiştir. Çalışma nitel bir yöntemle ele alınıp oluşturulacaktır. Bu doğrultuda çalışmada akıllı kentler 

açısından iyi örnekler arasında gösterilen Barcelona’daki akıllı kent uygulamaları incelenip, Konya’da bu 

konuda yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Akıllı Teknolojiler, Bilgi İletişim Teknolojileri, Barcelona, Konya. 

 

ABSTRACT 

Today, increasing population density in urban areas brings with some problems. To overcome these emerging 
problems and make urban living spaces more livable, the introduction of an innovative approach to 
information communication technologies in urban life has brought about the concept of "smart city". 
Considering the definitions of the intelligent city concept, there is no recognized common definition in the 
literature, but the intelligent city expresses an understanding of moving forward through the information 
communication technologies, performance related to the city life, environment and living areas. The use of 
information communication technologies makes it possible for cities to play a variety of roles in their 
functions, such as building a smart structure, creating policies and organizing growth. It also provides 
strategies to enable urban residents to adapt to urbanization by providing and using smart urban practices and 
resources of urban services that will be offered to urban residents in the best possible way. However, the 
ability of smart city applications to succeed and the city to gain an intelligent structure is closely related to the 
adoption of smart city technologies by urban residents. The main purpose of study in this context is; 
analyzing the concept of smart city and examining what might be the smart urban technologies that can be 
adopted by the inhabitants of the city, including smart urban components such as governance, individual, 
transportation in the transformation of cities into smart cities. The study will be dealt with in a qualitative 
way.   In this direction, smart urban practices in Barcelona, which are shown as good examples in terms of 
smart cities, will be examined and efforts will be made to determine in which stage the studies are done in 
Konya. 

Key Words: Smart Cities, Smart Technologies, Information Communication Technologies, Barcelona, 
Konya. 
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1. GİRİŞ 

“Akıllı kent vizyonunda inşa edilmiş bir eviniz olduğunu, uyandığınızı ve sabah duş almak için kullanacağınız suyun geri 

dönüşümlü endüstriyel atıklardan sağlandığını, gece boyunca evinizin düşük maliyet ile ısındığını düşünün. Kahvaltınızı 

yaparken ağ teknolojileri ve bilgi tabanı ile desteklenmiş televizyonunuzda almış olduğunuz kaloriyi diğer yiyecekler ile 
kıyaslayabildiğinizi, doktorunuz ile görüntülü iletişim ile randevunuzu kontrol ettiğinizi, gün içinde kullanacağınız 

yiyecekleri sipariş edebildiğinizi ve sonrasında da çocuğunuzun öğretmenine mesaj bırakabildiğiniz bir hayat ne kadar 
kolay olacaktır. Devamında elektrikli aracınızı bir önceki gün size uygun olarak tarif edilen park alanından aldığınızı, 
aracınıza bindiğinizde akıllı ulaşım ve kavşaklar ile en rahat yolu tercih ederek işinize ulaşabildiğinizi” (Hollands, 
2014:63), söylersek ilk başta uzak bir yaklaşım gibi gelmektedir. Ancak ilk başta akıllı bir yaşam için fütüristik bir senaryo 

gibi gelse de aslında günümüzde hiç de uzak bir senaryo olmadığı, ilerleyen zamanlarda karşılaşılma olasılığı yüksek 

durumlardan söz edildiği rahatlıkla söylenebilir.  

Daha rahat yaşam, sorunlara çözüm bulma istekleri ve kaynakları daha etkin kullanabilme düşüncesi akıllı kentler üzerinde 

daha fazla yoğunlaşmayı sağlamıştır. Bu süreçte her kent kendi akıllı kent yolculuğuna başlamış ve tüm sistemlerini bu 

doğrultuda revize etme ihtiyacı hissetmiştir. Son yıllarda politika aktörleri, iş dünyası, vatandaşlar ve yerel yönetim 

birimleri tarafından üzerinde çalışılan bir kavram olan akıllı kentler, insana değen, etki bırakan kent yaklaşımlarının 

teknoloji vasıtasıyla etkin bir şekilde nasıl geleceğe taşınabileceği fikrini sürdürülebilir “akıllı” bir yaklaşımla ortaya 

koymaktadır. 

Sürekli dönüşüm ve gelişim içeresinde olan kentler günümüzde küresel ağ kapsamında bir değişme serüveni yaşamaktadır. 

20. Yüzyılın sonlarına doğru teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan bilgi toplumu, sonuçlarını kentler 

üzerinde de göstererek kentleri sosyal ve ekonomik düzenin bir bileşeni haline getirerek kentlerin önemini daha da 

arttırmıştır. Bununla birlikte kentsel mekânların son yıllarda cazibe merkezleri haline dönüşmesi ile kentlerdeki nüfus 

yoğunluğunun artması beraberinde birtakım sorunların doğmasına neden olmuştur. Kentlerde ulaşımdan ekonomiye, 

sağlıktan eğitime, yönetim sorunlarından çevresel etkilere yeni sorun alanları ortaya çıkmıştır. Vatandaşların kentlerden 

beklentilerinin değişmesi ve kentlerde ortaya çıkan bu sorunların çözüm bulunması noktasında her geçen gün yerel 
birimlere daha fazla sorumluluk yüklenmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanmak ve teknoloji yardımıyla 

sorunlara çözüm bulma çabaları; yapılan hizmetlerin teknolojiye entegre edilmesi neticesinde kentlerin “akıllı” bir yapıya 

bürünmesini sağlamıştır. Ancak akıllı kent süreci ilk olarak teknolojik bir altyapıyı gerektirse de akıllı bir kent oluşturmak 

için sadece teknolojik gelişmeleri merkeze almak sorunların kısa süreli çözümünde etkili olacaktır. Karşılaşılan sorunların 

çözülebilmesi; sorunun iyi tahlil edilmesini, gelişmiş bir teknolojik yardım ve kent paydaşlarının etkili yönetişimi 

gerektirmektedir.  

Akıllı kent kavramına ilişkin kabul görmüş net tanımlamalar olmamakla birlikte, çeşitli boyutları ele alınarak bilgi iletişim 
teknolojileri ile entegre kent uygulamaları yaşantımızı kolaylaştırmak adına hizmete sunulmaktadır. Akıllı kent kavramının 
çoklu bir paydaş grubu içeren bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla sorunlara değinmeyi amaçlayan bir anlayış olarak 
tanımlanması mümkündür. Akıllı kentlerin ortaya çıkması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, toplanması ve değerlendirilmesi 

süreç alan bilginin aktarımı ile mümkündür. Kentin daha iyi yönetilmesi ve uygulamaların akıllı bir yapıya bürünerek 

kentin sakinlerince kullanılması ve yaşamı kolaylaştırması ancak mevcut bilginin yönetilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Elde 

edilmesi gereken bu bilginin kaynağını incelediğimizde ise karşımıza iki yol çıkmaktadır. Bunlardan birincisi açık veri 

olarak nitelendirilen kamu sektörü bilgileridir. Diğer kaynak ise gelişen teknolojiler ile karşımıza çıkan dijital ayak izi, 

sosyal medya ve kent ile ilişkilendirilebilecek herkesten gelen kalabalık bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bu kaynakların 
dikkatli kullanılması kentin akıllı teknolojilerinin uygulanabilmesinde aksaklık yaşamadan örnek teşkil edecek bir yapıya 

bürünmesine yardımcı olacaktır. 

Kentlerin akıllı bir yapıya dönüşümü birçok bileşeni ve özelliği gerektirmektedir. Karşılaşılan kronik sorunlara ağ 

teknolojileri ile etkin çözüm bulma arayışı olarak ifade edilebilen akıllı kent uygulamalarının başarılı olabilmesi için kent 
paydaşları tarafından koordineli ve etkin çalışmanın benimsenmesi gerekmektedir. Üretilen teknolojik yaklaşımların ve 

yeniliklerin kent hayatına entegre edilme süreci akıllı kentlerin önemli bir aşamasıdır. Bu bağlamda akıllı teknolojilerin 
kentlerin kendi sistemlerine entegre edilmesi akıllı kent yaklaşımının ilk adımını oluşturmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; akıllı kent kavramının analizini yaparak, kentlerin akıllı kentlere dönüşümünde 

yönetişim, birey, ulaşım gibi akıllı kent bileşenlerini içeren, kent sakinleri tarafından benimsenebilecek akıllı kent 

teknolojilerinin neler olabileceğini incelemek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın cevap aradığı sorular; “Akıllı 

kent kavramının tanımının ve kapsamının ne olduğu?”; “Akıllı bir kent için gerekli teknolojik yaklaşımlar ve bu 

teknolojilerin nasıl uygulanması gerekliliği”; “Sadece teknolojinin akıllı kentleşme sürecini sağlayıp sağlayamayacağı?”; 

“Dünyada iyi uygulama örnekleri arasında gösterilen Barcelona akıllı kent uygulamaları ile Konya’daki akıllı kent 

uygulamalarının benzerlik ve eksik yanlarının neler olduğu?” olarak formüle edilmiştir.  

Bu kapsamda öncelikle çalışmada akıllı kent kavramının üzerinde uzlaşılmış bir tanımının olmamasının vermiş olduğu 

zorluğu aşmak adına literatürde sıklıkla yapılan tanımlardan yola çıkarak akıllı kentleri bileşenlerine ayırarak tanımlama 

yoluna gidilmiştir. Ardından çalışmada, akıllı kentlerin kavramsal bir çerçevesinin çizilmesinin ötesinde, akıllı kent 

uygulamalarının dünyada ne aşamada olduğunu analiz edebilmek için iyi uygulama örnekleri arasında sıklıkla atıfta 

bulunulan; uzun bir süredir akıllı kent fikrini benimseyerek, stratejik bir yaklaşımla çok yönlü yönetişim modelini hayata 
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geçirmiş ve nitekim akıllı kent uygulamalarında başarılı bir örnek ortaya koyabilen Barcelona Akıllı Kent Uygulamaları ele 

alınmıştır. Çalışmanın devamında Türkiye’de akıllı kent uygulamaları çerçevesinde Konya akıllı kent yaklaşımı ele alınıp 

Barcelona’daki akıllı kent uygulamaları ile karşılaştırma sonucunda, Konya’da bu konuda gerçekleştirilen uygulamaların 

hangi aşamada olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

2. AKILLI KENT KAVRAMI 

Kentler, farklı çıkarlara sahip paydaşların sürdürülebilir bir çevrede yeterli bir yaşam kalitesi sağlayarak iş birliği içerisinde 

yaşamaya zorlanan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentler dinamik yapıları ile her zaman büyümeye, üretime, 

yeniliğe, akla ve bilgiye ev sahipliği yapmıştır. Sayısal artış neticesinde kentlerin hayatımızda önemli bir yer edinmesiyle, 
markalaşması ve sembol haline gelmesinin sonucunda kent kelimesinin önüne “siber”, “akıllı” veya “dijital” gibi ön ekler 

getirilerek önemi tüm dünyada vurgulanmaya çalışılmaktadır. Bu süreç özellikle bu ön eklerle kentlerin ekonomik sosyal, 

kültürel, küresel değişim araçlarına bilgi iletişim teknolojileri ile dönüştüğünün bir göstergesidir (Graham ve Marvin, 
1999:110). Bu dönüşüm temel olarak kentlerin karşılaştığı çok yönlü sorunlara çözüm arayışı neticesinde teknolojiye 

başvurması ve kent yönetim sistemine teknolojiyi entegre etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Her ne kadar bazı noktalarda eleştiri konusu olsa da akıllı kent kavramı değişen dünyada yaşam standartlarını modernize 

etme ve sürdürülebilir bir kent ortaya koyma adına uygulanan ve uygulanması gereken bir anlayıştır. Gerek ülkelerin 

gerekse de yerel yönetim birimlerinin akıllı kent vizyonunu tam şekilde algılayarak kentlerini revize etmeleri birçok açıdan 

daha sağlıklı kent yaşamını kentin sakinlerine sunmaları günümüzde beklenmektedir. 

Kentlerin dönüşüm sürecinde Dünya nüfusu sürekli artış göstermektedir. Şu an ki dünya nüfusu 7,6 milyar civarındadır. Bu 
sayı 2030 yılına gelindiğinde 8,6 milyar, 2050 yılına gelindiğinde ise 9,8 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Birleşmiş 

Milletler, Dünya Kentleşme Beklentileri 2016 raporuna göre 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun %66’sının 
kentlerde yaşaması beklenmektedir (https://www.un.org, 2017). Nüfus yoğunluğunun yanında dünyadaki kaynakların 

sınırlı olması efektif çözüm yolları aranmasına sebep olmaktadır.  

Kentlerde artan düzeyde karşımıza çıkan bilginin transferi ve teknolojinin kullanımı sayesinde sorunlara hızlı çözümler 

sunma yöntemi, akıllı kent kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yerel birimler bünyesinde oluşturulan web siteleri, 

mobil uygulamalar, telekomünikasyon uygulamaları, altyapı ve üstyapı sorunlarına karşı teknolojik çözümler kentlerin 
sayısal kent olma perspektifinden uzaklaşmasına, bilgi şehri ve neticesinde teknoloji ile iç içe akıllı kente dönüşümüne 

yardımcı olmuştur (Çelikyay, 2013:1316). Akıllı kent kavramı ile bir modernleşme süreci başlamış bu süreçte kentlerin 

nasıl bir yerde olması gerektiği düşüncesi ve yaşam kalitesini arttırma fikri akıllı kentlerin düşünsel alt yapısını 

oluşturmuştur. 

Yaşanan bu değişim sürecine bağlı olarak hızlı şekilde gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri kent kavramının çeşitli 

boyutlarını ele alınarak açıklanmasına ve bu çok boyutlu incelemenin bir tezahürü olarak da “akıllı kent” kavramının 

tanımlanması sorununa yol açmıştır. Bu noktada henüz genelleşmiş net bir tanımı olmamakla birlikte bilimsel literatürde 

akıllı kent kavramına ilişkin olarak teknoloji merkezli bir anlayış çerçevesinde multidisipliner bir bakış açısını kazandırma 

amacı hâkimdir (Anez, 2016:157). Tanımlamaların ortak yönünü kentlerin ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarına çözüm 

bulma yaklaşımının akıllı teknoloji ve verilerin kullanımı yoluyla yaklaşması ve kentlerin kaynaklarını daha etkin 

kullanmaları bu sayede kent sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlayan bir “modernleşme” çabası oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda literatürde yapılan akıllı kent tanımlamalarından Hall’ın tanımı önemli olarak burada zikredilebilir. Hall’a 
göre akıllı kent; “yollar, köprüler, tüneller, raylar, metrolar, havaalanları, limanlar, iletişim, su, güç ve hatta büyük 

binalar da dahil olmak üzere tüm kritik altyapılarının koşullarını izleyen ve bütünleştiren, bunun yansıra kaynakları 

optimum kullanma çabasını gösteren son olarak da güvenlik ihtiyacını karşılarken önleyici hizmetleri kentin sakinlerine 

sunan bir anlayış”tır (Hall, 2000:1). 

Giffenger (2017) akıllı kenti; “bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının ötesinde, bir kentte yaşamla bağlantılı olarak 

ekonomi, insanlar, yönetişim, hareketlilik, çevre ve yaşam alanlarında ileriye dönük performans gösteren bir kent” olarak 
tanımlamaktadır (Giffenger, 2017:10-11). Bu tanımlamaya benzer şekilde Lombardi ve diğerleri akıllı kent kavramının 

tanımını akıllı kentlerin bileşenleri üzerinden yapmayı tercih etmişlerdir. Bu tanıma göre Lombardi ve diğerleri akıllı 

kentleri; “akıllı yönetişim, akıllı ekonomi, akıllı insan sermayesi göstergeleri, akıllı yaşam, üniversite, hükümet, sivil toplum 

ve sanayi gibi önemli aktörleri içeren akıllı çevre olmak üzere beş kümeden oluşan bir yenilik sistemi” olarak 
nitelendirmiştir (Lombardi ve diğerleri, 2012:139). Bir başka tanımda Harrison ve diğerleri akıllı kenti, “kentin bileşenleri 

olan fiziki altyapısı, bilgi iletişim teknolojileri altyapısını, sosyal altyapısını ve iş altyapısını kolektif zekayı kullanma adına 

birbirine bağlandığı ve bu şekilde de verimliliği ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir konsept” olarak görmektedir 
(Harrison ve diğerleri, 2010:352). 

Tanımlar incelendiğinde akıllı kent tanımlama biçimlerinin, akıllı kent bileşenlerinin üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
Akıllı kentlerin kapsamı göz önüne alındığında, günümüz sorunlarına çözüm bulabilmek ve daha rahat yaşam sürebilmek 

adına kentin altyapı, üstyapı, bilgi iletişim teknolojileri ve diğer tüm etmenleri kapsayan büyük bir organik sistem olarak 

düşünülmesi gerekmektedir. Kentin içerisinde bulunan sistemlerin karşılıklı ilişkileri neticesinde sistem arası korelasyon 

artmakta ve akıllı olarak tanımlanan bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda; akıllı kent; bir kentin sakinleri için 

sürdürülebilir, müreffeh ve tüm paydaşlarını kapsayıcı şekilde geleceğe hazırlamak adına fiziksel altyapı araçlarını bilgi 
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iletişim teknolojileri ile geliştirerek, kentin sakinlerinin özümsemesini sağlaması ile ortaya çıkan yenilikçi ve teknolojik 
yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Ayrıca akıllı kent kavramı bünyesinde birçok sorumluluğu ve iş birliğini de 
barındırmaktadır. Akıllı kentin etkili bir şekilde uygulanabilmesi altyapı, insan ve bilginin etkili ve koordineli iş birliği ile 
mümkün olacağını kabul etmek gerekmektedir. Bir kentin geleneksel yapısından sıyrılarak akıllı bir yapıya bürünmesi 

gerek zaman gerekse de diğer alışkanlıklar bakımından zorlu bir süreci bünyesinde barındırmaktadır.  

 

3. AKILLI KENTLERİN BİLEŞENLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Yaşanan demografik değişimler ve kentlerin nüfuslarının sürekli artış göstermesi kentleri akıllı kent yaklaşımına 

yaklaştırmıştır. Bu değişim sürecini daha iyi açıklayabilmek için akıllı kent anlayışının temellerini oluşturan bileşenlerinin 
incelenmesi gerekmektedir. Çünkü akıllı kent kavramını oluşturan faktörler akıllı kentin temel yapıtaşlarıdır. Bileşenler 

ekseninde akıllı kent kavramının incelenmesi tanımlama sorununun önüne geçerek kavramın açıklanmasına da yardımcı 

olacaktır.  

Akıllı kent kavramı zihinlerde teknolojik boyutu baskın bir çağrışım yapmaktadır. Oysaki tanımlamalar ve bileşenlerinden 

de anlaşılacağı üzere akıllı kent sadece teknolojik temelli değil, toplumun niteliklerini de göz önünde bulundurarak geniş 

bir perspektif ile ele alınmalıdır. Akıllı kentlerin sürdürülebilirliğini ve kabul edilebilir olmasını farklı fonksiyonel sektörler 

ve taraflar arasındaki koordinasyon sağlamaktadır. Özellikle akıllı kentin ortaya çıkması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi 

üniversiteler, özel sektör ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışması ve ortaya konulan sonuçların kent sakinlerine doğru 

aktarılması ve onlar tarafından benimsenmesi ile sağlanacaktır. 

Kentlerin benimsediği bu fonksiyon ile akıllı bir yapıya dönüşme sürecinde sadece rutin bireysel hizmetler, binalar, trafik 
sistemleri, hizmet işlevleri değil aynı zamanda vatandaşların yaşam verimliliği, eşitlik ve kalitesini artırmak için izleme, 

anlama, analiz etme ve kent planı açısından faaliyetler yürütülmektedir. Akıllı kentlerin hedefi etkinliğin sağlanması ve 

kalitenin arttırılmasıdır (Bolívar, 2015:2). Akıllı kentler farklı bölgelerde faklı yaklaşımlar ile karşımıza çıksa da; akıllı 

kent teknolojileri ile kentin entegrasyonunu sağlama, yapmış olduğu faaliyetlerde toplumun faydasını gözeten bir yaklaşımı 

benimseme ve karar süreçlerine paydaşların etkin katılımının sağlaması gibi benimsediği temel ilkeler bulunur.   

Bir kentin, akıllı kent olarak tanımlanabilmesi için bileşenlerinin sürdürülebilir, bilgi iletişim teknolojilerine uyumu ve 

akıllı tasarım fikri çerçevesinde oluşturulması gerekmektedir. Bir kenti akıllı kent olarak sınıflandırabilmek için aşağıda 

sayılan bileşenlerden en az birine sahip olması gerekmektedir. Bu bileşenler sayesinde bir kent bilgi iletişim teknolojileriyle 

paydaşlarının kullanabileceği bir sürdürülebilir akıllı kent oluşturma yolunda ilerleyebilir (Manville vd., 2017:24): 

 Akıllı Yönetişim: Yönetişim ilkesi gereğince e-devlet, sosyal medya, gönüllülük yoluyla oluşturulan katılım 

örgütleri vasıtasıyla karar verme süreçlerine mümkün olduğunca şehrin tüm aktörlerini dahil etme (Letaife, 
2015:1416) anlayışı akıllı yönetişim kavramınının açıklanmasında yardımcı olmaktadır. Karar mekanizmalarının 

kolektif çalışması kaynakların daha akıllı kullanılarak uzun vadeli toplumsal faydanın oluşturulmasına katkı 

sağlamaktadır. 

 Akıllı Bireyler: Akıllı birey kavramı 21. yüzyıl eğitim modeline uygun şekilde kendisini yetiştiren, akıllı 

yönetişim modeline katılma noktasında eğilimli olan, yenilikleri destekleyen bireyleri tanımlamada 

kullanılmaktadır. Bireyler bu süreçte bilgi iletişim teknolojilerine uyum sağlama noktasındaki istekli tavırları 

verilerin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlayarak sorunlara hızlı çözümlemeler sağlamaktadır (Anthopoulos, 

2017:12). 

 Akıllı Yaşam: Bireylerin yaşam biçimlerinde, davranışlarında ve tüketim alışkanlıklarında bilgi iletişim 

teknolojilerinin etkin olduğu bir modeldir. Aynı zamanda kaliteli konut ve konaklama imkânları ile bireylere 

sağlıklı güvenli ve kültürel olarak kendisini sürekli geliştiren canlı bir kent imkanı sunmaktadır. Akıllı kentlerin 

sosyal uyum ve sermaye bağlantısını sağlamaktadır (Manville ve diğerleri, 2017:28). 

 Akıllı Hareketlilik/Ulaşım: Akıllı hareketlilik kavramı bilgi iletişim modelleri destekli nakliye ve lojistik 

hizmetlerini kapsamaktadır. Kentin lojistik akışını geliştirmek adına trafik koşullarını, coğrafi ve çevresel 

etmenleri etkin bir şekilde kentin hareketlilik düzenine entegre edebilme kabiliyetidir. Kentin hareket kabiliyetinin 

arttırılması için, yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin kurulması, çevre ile dost yakıtlara dayalı toplu 

taşıma sistemlerinin geliştirilmesi bu kavram içerisinde değerlendirilebilir (Neirotti ve diğerleri, 2014:28). 

 Akıllı Ekonomi: Akıllı kentlerin girişimcilik, işgücü piyasasının esnekliği, uluslararası piyasaya entegrasyon ve 

dönüşüm kabiliyeti ile bağlantılı yönlerini açıklamaktadır (Lombardi ve Vanolo, 2015:151). Bu şekilde 

girişimcilik ruhu ile şekillenen verimli, üretken bireyler ile oluşturulan yerel ve küresel bağlar kentlerin akıllı 

ekonomilerine katkıda bulunmaktadır. 

 Akıllı Çevre: Kirlilik oranlarının azaltılması ve çevrenin korunması sayesinde kentin doğal güzelliklerinin 

arttırılması hedeflenir. Akıllı kentlerde yeni teknolojik gelişmeleri enerji kullanımına entegre ederek kaynakların 

kullanım oranlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırılması sayesinde yeşil bir kentin 

sürdürülmesi planlanmaktadır (Colldahl
 vd., 2013:5). 
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Sayılan bu ilkeler birbirine bağlı ve karşılıklı destekleyici bir şekilde tasarlanan çok boyutlu bir oluşuma işaret etmektedir. 
Başarılı bir akıllı kent inşa sürecinde bu ilkelerin belli denge içerisinde birbirlerini tamamlayıcıyı şekilde oluşturulması 

gerekmektedir. Tek bir kavramın etkisinin arttırılarak diğer kavramlara gerekli önemin verilmemesi kentlerin akıllı bir 

yapıya bürünmesi sürecine ciddi zarar vererek uzun vadeli bir akıllı kent yaklaşımının ortaya konulmasını engelleyecektir. 

Kentlerin akıllı kent olma süreçleri yukarıda bahsedilen temel ilkeleri fikirsel olarak kabul etmesi ve bu ilkeleri 

uygulamaları neticesinde paydaşları tarafından benimsenmesiyle birlikte hedefe ulaşmaktadır. Akıllı kentler bilgi iletişim 

teknolojileri yoluyla yukarıdaki temel ilkeleri kendisine rehber edinerek kenti daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha 
verimli kılma gayesi taşır. Bu amaçla akıllı kentler, odağına insan kavramını yerleştiren, ilgili tüm paydaşlarının 

sahipliğinde, katılımcı ve şeffaf bir anlayış içerisinde kendini sürekli geliştiren ve öğrenen kent olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Akıllı Şehir Yol Haritası, 2017:12).  

Akıllı kentlerin önemli özelliğinin kentin paydaşlarına sağladığı katılım hakkı olduğu söylenebilir. Geleneksel kentleri 

tahayyül ettiğimizde vatandaşların kısıtlı katılım imkanlarının olduğunu, katılımın diğer boyutunda ise şehrin 

imkanlarından optimum olarak yararlanamadıklarını görürüz. Akıllı kentler ve bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı 

veriler ile vatandaşların hizmetlere erişim olanağı oldukça artmıştır. Ayrıca kurulan akıllı teknolojiler ile vatandaş ve devlet 
arasındaki iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılmak üzere açılmıştır. Toplumun bilinçlenmesi ile memnuniyet 
olgusunun artması adına vatandaş odaklı yaklaşımların benimsenmesi yaklaşımını ortaya koymuştur. 

Veri paylaşımı noktasında geleneksel kentlerin karakteristik özelliği olan kapalı yapısı kurumların gerekli veri ve 

dokümanları vatandaşlar ile paylaşılmasını kısıtlamaktadır. Oysaki akıllı kentler iyileştirilmiş sonuçlar ortaya koyabilme ve 

toplumsal bir entegrasyonu ve fikirlerin geliştirilme beklentisi ile verileri gerek kurumlar arası gerekse vatandaşlar ile 

paylaşma yoluna gitmiştir (Smart Cities Readiness Guide, 2018:21).  

Geleneksel kentlerden akıllı kentlere dönüşüm süreci akıllı yönetim ve insanlar ile mümkün olmaktadır. Salt teknoloji 

anlayışı, akıllı kentlere yönelik eksik bir yaklaşımdır. Kentin paydaşları olan insanlar eğer bulundukları kenti akıllı bir 

forma dönüştürmek istiyorlarsa dikkat etmeleri gereken husus hayal ettikleri durumları ortaklaşa biçimde 

gerçekleştirmeleridir (Özdil, 2017:20). Akıllı kentin potansiyelini ortaya çıkarabilmek için kentin sakinlerinin yenilik, 

öğrenme ve ortaklık kültürü ile bilgi paylaşım sürecini devam ettirerek akıllı kent kavramının oluşum sürecine katkı 

sağlamaları beklenir. 

Akıllı kent oluşum sürecinin tamamen sorunsuz yürütülebilmesi söz konusu değildir. Temelde karşılaşılan sorun finansman 
eksiğidir. Ne yazık ki pek çok yatırımcı ve kurum, akıllı kentlerin ekonomik büyümeye yaptığı katkılara ve vatandaşların 

yaşam standartlarını olumlu etkilemesine rağmen, kentlerin akıllı hale dönüştürülmesinde, sermayelerini aktarma 
konusunda gönülsüz yaklaşım sergilemektedir (Murray vd., 2011:20). Ayrıca finansman sorunun yanında, akıllı kent 

uygulamalarının başarıya ulaşmasını akamete uğratacak ağ teknolojileri ile bilgi ve verilerin tümünün bir noktada 

toplanması neticesinde yaşanabilecek olumsuz durumlar veya tehdit anında eldeki kaynağın tamamının etkilenebileceği 

fikridir. Nitekim siber bir saldırı durumunda akıllı kentlerin veri tabanında bulunan yazılımların zarar görmesi birçok 

hizmetin aksamasına neden olabilecektir. Ancak günümüzde hayatımızda etkin olan her teknolojinin ağ tabanlı olduğunu 

göz önüne aldığımızda bu durumun olumsuz bir sonuç olmadığı, gerekli önlemlerin alınması durumunda olumsuz 
sonuçların asgariye indirilebilmesi aşikârdır. Akıllı kent uygulamalarında karşılaşılan başka olumsuz bir husus ise, 

benimsenen akıllı kent yaklaşımlarının vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştırarak daha rahat ve sürdürülebilir bir etki 
oluşturmayı hedeflese bile, genellikle “akıllı” uygulamalar yöneticiler tarafından yukarıdan aşağıya olacak şekilde 

inisiyatifler çerçevesinde yürürlüğe konulmaktadır. Akıllı kent kavramı vatandaşları temel alsa da genelde kurumlar 

tarafından tasarlanan uygulamalar da vatandaşlar üretici ve yenilik kaynağı olmak yerine tüketici ve kullanıcı olarak kabul 
edilmesi gibi zaman zaman yanlış düşünceler ortaya konulmuştur. Oysaki akıllı kentleşme süreci tüm paydaşları özellikle 

de kentin sakinlerini temel etkileşim öznesi kabul eden bir süreci barındırmaktadır. 

   

4. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AKILLI KENTLER 

Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde akıllı kent uygulamalarının günlük yaşantımızda büyük değişikliklere yol açacağı 

şüphesizdir. Bu doğrultuda akıllı kentin kavramsal analizinin ardından iyi uygulama örnekleri ile ileriki süreçte kent 

yaşamına nasıl etki ettiğinin veya edebileceğinin daha iyi anlaşılabilmesi için dünyada bazı iyi akıllı kent uygulamalarına 

göz atmak, akıllı kent perspektifini genişletmek adına önemli bir husustur. Bu sayede akıllı bir kentin ne olduğu ve 

amacının nelerden oluştuğunun tasavvuru daha rahat ortaya konulabilecektir. Bu bağlamda çalışmanın bu bölümünde 
öncelikle Avrupa kent yapılanmasında örnek oluşturan, Avrupa Birliği destekleri ile akıllı kent sistemlerini entegre eden 

Barcelona akıllı kent yapısı ele alınıp incelenmekte, ardından Türkiye ve Konya’daki hayata geçirilen akıllı kent 

uygulamaları karşılıklı analiz edilmektedir. 

4.1. Barcelona Akıllı Kent Uygulamaları 

Barcelona İspanya’nın özerk bölgelerinden bir tanesi olan İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya’nın 

başkentidir. Barcelona kentinin merkez nüfusu 1,6 milyon civarındadır. Turizm açısından önemli merkezlerden olan kentte 

yenilikçi küçük ve orta ölçekli yerel şirketlerin yanı sıra çok uluslu şirketler de faaliyet yürütmektedir. Bu kapsamda 

Barcelona kent yaşamına dair son derece kompakt bir kent izlenimi sunmaktadır. Ancak, gürültü, trafik sıkışıklığı ve 

kirlilik gibi ciddi kentsel sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu tarz sorunların üstesinden gelebilmek ve daha 
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sürdürülebilir bir kent ortaya koyma fikri, kentin tüm paydaşlarını bilgi iletişim teknolojileri etrafında birleşmesini 

sağlayarak bilgi toplumu ağı oluşturmasını ve sonuç olarak kentin akıllı bir yapı kazanmasını sağlamıştır. 

Barcelona kentinin 1980 yılında uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm planı geniş bir paydaş katılımını esas almıştır. 

Planlanan kentsel dönüşüm sürecinde konut, çevre sorunları, su, ulaşım ve enerji ile ilgili stratejik planlamada yaşanan 

eksiklikleri ortadan kaldırmak için şehrin tüm unsurlarının dâhil olduğu ortak bir eylem planı gerektiği kabul edilmiştir. Bu 

planlama ile birlikte şehir yetkilileri, Barcelona’yı Avrupa çapında bir Akıllı Şehir olma yolunda lider konuma getirmek 
amacıyla 1990’larda “Akıllı Kent Stratejik Planını” hazırlayarak yürürlüğe koymuşlardır (Bakıcı vd., 2013:138-139). 
Ortaya konulan bu değişim sadece kent planlamasından veya kentin dışa yansıyan yüzündeki değişiklikten ibaret olmayıp 

kent sakinlerinin yaşam kalitesini de geliştirmek amacıyla ulaşımdan, eğitime ve sağlığa her alanda hizmetlerin daha iyi 
ulaştırılmasını sağlamak için akıllı bir kent hedefidir (Capdevila ve Zarlenga, 2015:269). Görüldüğü üzere günümüzde 

akıllı kentler arasında önemli bir noktada bulunan Barcelona akıllı kent kimliğini kazanma çabalarına çok uzun bir süre 
önce başlamış ve çok ciddi planlamalar yapmıştır. 

Barcelona’nın akıllı kent vizyonunda karşımıza çıkan ilk önemli husus geniş bir perspektif ile ileriye dönük adımların 
atılması; kentin tüm paydaşlarının bu sürece dâhil edilmesinin amaçlanarak, akıllı projeler üretilmesi ve uzun vadeli bir 
anlayışın ortaya konulmuş olmasıdır. Akıllı kent modellemesi ile Barcelona, yönetim sürecinde erişilebilir, verimli, etkili 

ve şeffaf bir yaklaşım ortaya koyabilmek için bilgi ileişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanmaya çalışmaktadır. 

Barcelona özellikle kent sakinlerinin yerel katılım fikrini esas alarak akıllı kent projelerine doğrudan veya dolaylı 

katılmasını önemseyen bir yapıya sahiptir (Angelidou, 2016:23-24). Benimsediği bu yaklaşımla Barcelona kenti, akıllı kent 

bileşenlerinden akıllı birey ve akıllı yönetişim faktörlerini etkili bir şekilde uygulanmasını ve neticede akıllı bir yaşam 

kalitesi ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Barcelona’nın akıllı kent stratejisini, verimli bir ortam içerisinde yaşayan, sıfır emisyon ile çevreye zarar vermeden kendi 

kendine yetebilen kent olma hedefi olarak tanımlamak mümkündür (http://ajuntament.barcelona.cat, 2018). Yenilikçi, 

sürdürülebilir, daha yeşil, bilgi ve kent unsurlarını birbirine bağlayan, ileri teknolojiyi benimseyen ve tüm paydaşlarına 

hitap etme düşüncesine sahip Barcelona kenti 2012 yılında oluşturduğu “Akıllı Kent Barcelona Programı” ile kentin 

yatırımlarını kategorize ederek tek vizyon ve strateji altında toplamıştır (Akıllı Şehir Yol Haritası, 2017:89). Etkin, etkili, 
şeffaf bir yönetim anlayışı sunma düşüncesini bilgi iletişim teknolojileri ile birleştirerek ortaya koyduğu yaklaşım 

Barcelona’nın akıllı kent olma yolundaki düşünsel temellerini oluşturur. Akıllı Kent Barcelona Programı ile oluşturulmaya 

çalışılan akıllı kent yaklaşımı esasen bilgi iletişim teknolojileri, altyapı ve insan üçlü sacayağına sahiptir. Bu bileşenlerden 
sadece bir tanesine yönlenerek diğer bileşenleri görmezden gelmek bir kenti akıllı kent yapmaz aksine bir tarafı aksayan 

eksik bir form kazanmasına neden olur. Bu durumun farkında olan Barcelona, akıllı kentleşme sürecini bu faktörlerin ortak 

katılımı ile sağlamaktadır. 

Akıllı telekom ağları, veri tabanları, akıllı aydınlatma sistemleri, akıllı eğitim araçları, akıllı ulaşım, açık hükümet gibi 
ortaya koyduğu yaklaşık 20’ye yakın faaliyet alanı ve uygulama aşamasında olan 200’e yakın projesi ile Barcelona 

(http://ajuntament.barcelona.cat, 2018) dünyada akıllı kentlileşmenin iyi örnekleri arasında ilk sıralarda gelmektedir. 
Barcelona kentinin bilgi iletişim yaklaşımının pozitif olması kenti 2023 yılına kadar “Mobil Dünya Başkenti” olmasını 

sağlamıştır (https://www.chip.com.tr, 2018). 2014 verilerine göre akıllı kent dönüşüm sürecinde 53,7 milyon € yatırım 

yapılmıştır. 25 bin kişiye iş gücü sağlanmış, yapılan yatırımların yarısı kadar belediye bütçesi ek kaynak elde etmiştir. 

Ortaya konulan hedefler dahilinde 2025 yılına gelindiğinde kümülatif olarak 832 milyon € kent ekonomisine fayda 

sağlanacağı tahmin edilmektedir. Tüm bunların ötesinde ortaya konulan çevreci yaklaşımla birlikte her yıl 9.700 ton CO
2 

ve 600.000 litre su tasarrufu sağlanması planlanmaktadır (http://smartcity.bcn.cat/en, 2018). 

Barcelona kenti benimsediği paydaş merkezli anlayışı yeni akıllı kentlileşme sürecinde bulunan ülkemizdeki kentlerimize 

örnek teşkil etmektedir. Barcelona kentini kısa süre içerisinde akıllı kent olma yolunda ilerlemesini farklı uygulamaların tek 
çatı altında birleştirilerek, belirlenen vizyona uygun olarak yapılması yardımcı olmuştur. Oluşturduğu protokoller ile kamu, 

özel sektör, üniversiteler ve vatandaşlar ile yakalanan iş birliği uzun süreli politikaların uygulanmasını sağlamıştır. 

Akıllı kent olma yolunda Barcelona, uygulamaya koyduğu, 180 milyon € yatırımı ile iki yüz hektarlık alanda örnek 

oluşturan akıllı kent uygulamalarının faaliyete konulduğu 22@Barcelona projesi, kentsel yenileme ve bilgi toplumunu 

zorluklarına çözüm bulması adına yeni kent modeli ile örnek teşkil etmektedir (http://www.22barcelona.com, 2018). Bu 
alan, kentsel alanın ve e-hizmetlerin akıllı yönetimi ile ilgili araştırma faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Başarılı 

sonuçlar elde etmek için belediye meclisi, konuya, boyuta ve öneri ilgisine bağlı olarak insan kaynakları ve araçları 

sağlayarak bu kent araştırmalarını desteklemektedir. Bu nedenle, ana hedef, kentsel yönetimi iyileştirirken yeni ürün 

geliştirme çalışmaları için şirketler ve enstitülerle iş birliği için bir alan sağlamaktır (Bakıcı ve diğerleri, 2013:142). 
22@Barcelona, akıllı kent standartlarını akıllı altyapı, ekonomi, kapsayıcılık, bilim ve teknoloji, hareketlilik ve yaşam 

kalitesi ile kapsayan bir bilgi kenti modelini ortaya koymaya çalışmaktadır. Barcelona kentinin akıllı kent vizyonunun bir 

yansıması olan bu proje ile kentsel alan yönetimindeki iyileştirmelerle ilgili yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde 

özel sektörün ve diğer kentin tüm paydaşlarının katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sağlanan çok fonksiyonlu katılım 

ile şehir konseyi ve örgütleri, kentsel araştırma ve kentsel laboratuvar arasında karşılıklı koordinasyon ve akıllı bir çözüm 

ortaya konulması amaçlanmaktadır (https://ajuntament.barcelona, 2018). Benimsenen bu yöntem ile birlikte akıllı kent 

yönetiminin geliştirilmesinde iş birliği alanının oluşturulması amaçlanmaktadır. Ortaya konulan çok yönlü etkileşim 

projenin uygulanmasını kolaylaştırarak toplum tarafından benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. 
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Barcelona kentinin uygulamaya koyduğu 22@Barcelona projesinin tamamlayıcısı proje olan “22@Urban Lab” ile kentin 

yaşanabilirliğini arttırarak akıllı bir yapıya kavuşabilmesi için kentin benimsediği ilkelere bağlı kalmak koşulu ile akıllı 

uygulama ve teknolojilerin test edilebildiği ve pilot uygulamaların yürütülebildiği bir yaklaşımı ortaya koymaktadır (Gea 

ve diğerleri, 2013:552). Yenilikçi ürünlerin test edilebildiği bir uygulama olarak gelecek riskleri azaltarak, toplumunun 

daha fazla akılı uygulamalara kabulünü sağlar. Bu proje ile Barcelona kenti inovasyon teknolojilerini teşvik etmekte, kent 

sakinleri hayatlarını kolaylaştıracak yeni teknolojiler ile erken tanışma ve tatbik etme fırsatı yakalamaktadır. Kent için ise 

sürekli yeni teknolojiler ile birlikte çözümlenememiş sorunların çözüm bulması kolaylaşmaktadır. 

Barcelona kenti, akıllı kent hedefine ulaşabilmek adına geleneksel altyapılarının tamamını bilgi iletişim teknolojilerin 

uygun hale getirmek amacıyla yeniden tasarlamıştır. Kentin altyapısı içerisinde yer alan iletişim altyapısını geliştirmek 

adına 1994 yılından itibaren kentin tamamına yakınını fiber optik ağlar ile örme çalışması başlatmış ve ortaya koyduğu bu 

hizmet şu ana kadar kentin tamamına yakınını kapsamaktadır (Marshall, 2004:288). Bilgiye erişimin kolay hale getirilmesi 

ile birlikte, Barcelona kenti, kamu hizmetlerini yerine getiren çalışanların bilgiye rahat ulaşmasına ve dağıtım yapmasını 

sağlamış, kent sakinlerinin günlük hayatlarında daha rahat bilgiye erişim imkânı ile birlikte, katılımı teşvik eden bir 

modelleme ortaya konulmuş son olarak da iş birliğini artıran bir yaklaşımın kent paydaşları tarafından benimsenmesine 

yardımcı olmuştur. 

Barcelona’yı ziyaret eden veya kentin sakinlerine, kent imkânlarına daha kolay erişim imkânı sunmak adına, “Barcelona in 

your pocket” mobil uygulamaları kullanıma sunulmuştur. Uygulama içerisinde kent sakinlerine hizmet etmek için 

tasarlanmış kültür ve eğlence, hareketlilik ve ulaşım, teknoloji, turizm ve diğer hizmetler gibi çok çeşitli konuları içeren 

kullanışlı uygulamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda kentin kültürünü yansıtan yemeklerin tavsiyeleri, kentin görülmesi 

tavsiye edilen yerlerin tarihi bilgileri ve konumlarına erişimini sağlayan, kentte dolaşırken harita bilgisi ile gerekli bilgileri 
kullanıma sunan, araç kullanalar için uygun otoparkları gösteren, rahatlıkla kent ulaşımı için gerekli bileti alma imkânı 
veren, özellikle toplu ulaşım hakkında bilgileri kullanıcıya rahat sunan mobil uygulamalar 

(https://ajuntament.barcelona.cat, 2018) ile kentin akıllı bir yapı kazanması ve kentin sakinleri ve misafirleri için 

kolaylaştıran bir teknolojik yaklaşımı mevcuttur.  

Barcelona kenti akıllı bir yönetişim sunabilmek adına da açık veri hizmeti sunmaktadır. Sunulan bu hizmet ile kamusal 

bilgiler, istatistiksel veriler, yapılan çalışmaların analiz sonuçları gibi vatandaşların erişme isteğindeki birçok bilgiyle 

oluşturulan veri tabanları kullanıma sunulmuştur (http://opendata-ajuntament.barcelona.cat, 2018). Bu sayede yönetişim 

kavramı etkin şekilde uygulanmakta, verilerin açık ulaşımı ile tüm dünyadan yatırım yapmak isteyen işletmelere kaynak 
bilgi verisi sağlanmaktadır. Akıllı Kent modeli temel alınarak hazırlanan bu program, kentsel alan yönetimindeki 

gelişmelere ilişkin yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde özel sektörün katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Tüm sakinlerini akıllı kent teknolojileri ile tanıştırmayı amaçlayan Barcelona kenti ortaya koyduğu “Vincles BCN” projesi 

ile yaşlıların sosyal bağlarını güçlendirerek, yeni teknolojiler yoluyla refah düzeyini arttırıcı bir etki sağlamayı 

planlamaktadır. Kendilerini yalnız hissetmemeleri ve iletişim kanallarını açık tutabilmek adına, arkadaşları ile veya 

bölgedeki diğer yaşlı kişiler ile video veya sesli iletişime geçebilecekleri bir uygulama hizmete sunulmuştur 

(http://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-empowerment, 2018). Kentin tüm sakinlerini dikkate alan bir anlayışı 

içerdiği için önemli bir akıllı uygulama olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

Kentin ilgili bölgelerine yerleştirilen sensörler ile hava ve gürültü kirliliği ölçümleri yaparak gerekli önemlerin alınması, 

oluşturulan uzaktan eğitim portalları ile her yaştan kent sakinlerinin eğitimine katkı sağlayan teknolojileri, sağladığı 

internet erişim imkânları gibi akıllı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Akıllı kentin teknoloji boyutunda Barcelona, akıllı 

ölçüm sistemi ile gaz, elektrik ve elektriğin verimli kullanılmasını sağlamakta, akıllı aydınlatma sistemleri ile kentin daha 
verimli aydınlatmasını sağlamaktadır. Ayrıca kendi kendine yeterli ısıtma ve soğutma sistemleri ve atık su arıtması bulunan 

akıllı binalar yeni yaklaşımlar ortaya koymaktadır.  

Akıllı kent uygulamalarının katılım yönü için Barcelona, kurmuş olduğu “Decidim” platformu ile şeffaf, katılımcı bir 

yönetim anlayışının ortaya koyulmasını sağlamaktadır. Bu uygulama ile kent için yapılan hizmetlerde açık kaynaklar ile 

izlenme ve takip edilme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca “Open Bugdet” uygulaması ile Barcelona meclisinin yapmış olduğu 

harcamalara ve bütçenin kalemlerine erişim imkânı bulunmaktadır. Bu uygulamalara ek olarak “Ethical Mailbox” ile kentin 

sakinleri yönetim ile karşılaştıkları olumsuz davranış modellerini anında iletme imkânına sahip olmuşlardır 

(http://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-transformation, 2018). Akıllı kent yönetim anlayışını yansıması olan 
şeffaflık ve açıklık anlayışı benimsenen bu tarz uygulamalar ile Barcelona kent yönetiminde uygulanmaya konulmuştur. 

Barcelona kentinin benimsediği akıllı kent düşüncesinin merkezinde bilgi iletişim teknolojilerinin akıllı kent sürecinin 

amacı olmadığı, sadece ortaya konulan sürdürülebilir bir akıllı kentin oluşması için araç olduğu fikri yatmaktadır. Yani 

teknoloji, düşüncenin ana değişkeni değil ortaya konulan düşüncenin sağlayıcısı durumundadır. Teknoloji verimli ve 

sürdürülebilir kentsel hareketlilik, iş dostu cazip bir sermayenin oluşması, çevresel sorunların çözüme kavuşması, sosyal 

uyumun ortaya konulması, üretken ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması, şeffaf ve demokratik bir kültürün oluşması ve 

kültür-eğitim-sağlık gibi konularda açık erişimin sağlanması adına gerekli bir araç konumundadır (International Case 

Studies on Smart Cities, 2013:41-42). 
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Resim 1. Barcelona Akıllı Kent Yönetişim Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ferrer, 2017:74. 

Akıllı kent teknolojileri insan yaşamını kolaylaştırıcı birçok çözüm sunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken noktaları 

elbette bulunmaktadır. Teknolojik yenilikler her zaman cazip gelse de mutlaka fayda ve maliyet analizlerinin dikkatli 

yapılması gerekmektedir. Çünkü akıllı teknolojilerin birçoğunun maliyeti oldukça fazladır. Bunun yanında ortaya konulan 

teknolojilerin mutlaka kentin paydaşlarına bildirilmesi gerekmektedir. Neticede teknolojik olarak yeni uygulamaların 

altyapısı kurulsa da uygulanmayan, vatandaşlar tarafından benimsenmeyen uygulamalar geçerliliğini yitirecek ve kamusal 

yarar sağlamaktan uzaklaşacaktır. Bu yaklaşımlar ışığında geçmiş tecrübeleri ve geleceğe yönelik aldığı kararları 

sabırlılıkla uygulayan bir yönetim anlayışı ile Barcelona kenti akıllı kent modeline uygun bir örnek kent izlenimi 

sunmaktadır.  

4.2. Türkiye’de Akıllı Kentler: Konya Örneği 

Kentlerin akıllı bir vizyon kazanarak dönüşümlerini sağlamaları uzun bir süreç içerisinde olmaktadır. Kentlerin içinde 

bulundukları zorlukları aşarak yaşam standartlarını arttırma istekleri, kentleri akıllı teknolojilere yönlendirmektedir. Ancak 
salt teknoloji anlayışı kapsamında kurulan yenilikçi uygulamalar kentlerin akıllı hale gelmesini sağlamayaz. Kentlerin, 
dönüşüm sürecini başarıya kavuşturabilmeleri kentin paydaşlarının katılımının sağlanması ile mümkün olacaktır. 

Türkiye’de akıllı kent uygulamaları incelendiğinde, genel olarak çeşitli bakanlıkların ortaya koyduğu strateji ve 
çalışmalarda akıllı kent uygulamalarına yer verildiği görülmektedir. Nitekim 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 

Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023, Trafik Güvenliği Eylem Planı, Ulusal Bilişim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi, 

KENTGES, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı gibi ulusal düzeyde ortaya konulmuş çalışmalar mevcuttur (Varol, 

2017:47). 

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı, kentleşme ve kentsel dönüşüm konularında birçok maddeyi ele 
almaktadır. 10. Kalkınma Planının 731. Maddesinde, “Akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su 

yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere kullanımının yaygınlaştırılacağı; kentlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 

altyapı, kapasite ve beceri düzeylerinin artırılarak akıllı kentlere dönüşmesinin destekleneceği” yer almaktadır (Onuncu 
Kalkınma Planı:97). Bu doğrultuda akıllı uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla akıllı enerji ve su, akıllı bina ve akıllı sağlık 

yönetiminden faydalanılabileceği belirtilen planda bilgi ve iletişim teknolojileriyle ekonomik ve sosyal faydanın elde 
edileceği ve böylece yaşam kalitesinin artırılabileceği vurgulanmaktadır. 

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından, büyükşehir belediyeleri ve birçok kamu kurumunun katkısıyla hazırlanan “Türkiye Akıllı 

Kentler Değerlendirme Formu”nda ulaşım konusunun akıllı kent uygulamalarının %36’sını oluşturduğu ifade edilmiştir 
(Türkiye Bilişim Vakfı, 2017:17). Bu kapsamda 10. Kalkınma planında ulaşım konusuna çeşitli maddelerde vurgu 

yapılmıştır. 841.madde de akıllı ulaşım sistemleri tanımlanarak, Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması 

hedef olarak belirlenmiştir. 973., 975. ve 987. maddelerinde de ulaşım konusunda altyapıların geliştirilmesi akıllı 

uygulamaların kurulması gibi çeşitli konular belirtilmiştir (Onuncu Kalkınma Planı:111). 10. Kalkınma planı 2018 

Programında Tedbir 358. maddede “Büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamalarına yönelik fizibilite çalışmaları 

desteklenecektir” ibaresine yer verilmiştir. Yaşanan göç sorunu için çözüm bulabilmek adına, göçmenlere sunulan hizmet 
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takibini sağlamak için akıllı uygulamalar geliştirileceği eylem raporunda yer almaktadır (2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı:149). 

Bakanlıklar hazırladıkları strateji planlarında akıllı kent bileşenlere katkı sağlayabilecek uygulamaları ilerleyen yıllarda 

hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Örneğin, Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı kurmak istediği akıllı ulaşım sistemleri ile 

ihtiyaç duyulan mevzuat sistemlerini ve sorunları tespit etmek istemektedir. Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi sistemlerinde 

denetimi kolaylaştırmak adına e-imza, akıllı kart gibi uygulamaları işleme koymayı planlamaktadır. İçişleri Bakanlığı 

güvenlik konusunda entegre sınır güvenliği için teknolojik gözetleme altyapısı kurmayı hedeflemektedir (Akıllı Şehir Yol 

Haritası, 2017:149). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir 

gelişmenin sağlanması ve Türkiye’nin AB müktesebatına uyum programı kapsamında kentleşmeye ilişkin stratejileri 
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) ile uygulamaya koymaya çalışmaktadır (Bütünleşik 

Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı:3-5). 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca (Kalkınma Bakanlığı) çalışmaları yürütülen 2015-2018 Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler başlığında akıllı 

kentlere dönüşüm ile alakalı uygulamaların desteklenmesi üzerine tavsiye kararlar mevcuttur. Akıllı kentler, çevre, enerji 
ve yeşil bilişim, e-sağlık gibi konular öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kent Bilgi 

Sistemlerinin yerel yönetimlerde yaygınlaşması, akıllı ulaşım sektörünün desteklenmesi, akıllı kentleşme sürecinde 

kurumlar arasında eşgüdümün sağlanabilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevrenin korunması gibi birçok konuda 

adımlar planlanmaktadır. 

Politika belgelerinde görüldüğü üzere, akıllı kentlere yönelik stratejilerin belirli düzeyde geliştirildiği, dönüşüm sürecine 
katkılar sunduğu görülmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından desteklenen politikaların haricinde akıllı kent konusunda 

çeşitli tartışma platformları da oluşturulmuştur. Akıllı Belediyecilik Zirveleri, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler 

Kurultayı, Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi Projesi, Akıllı Kent Fuarı ve Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi kamu ve özel 

sektörü bir araya getiren oluşumlardandır (Varol, 2017:51). 

Türkiye’de akıllı uygulamanın ilk örneği 2000 yılında başlatılan, kavramsal olarak “Bilişim Vadisi Projesi” olarak 

adlandırılan bir eko-tech yerleşim yerinin Yalova’da kurulması projesidir (Kamu Teknoloji Platformu, 2018: 38). 
Sonrasında Türkiye’de bu kapsamda yürütülen akıllı kent uygulamalarına baktığımızda: Yalova, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu, 

İzmir, Ankara ve Bursa’da e-belediye ve akıllı kent olma yolunda projeler yürütülmektedir. Yerel kaynaklar ile finanse 

edilen bu hizmetler devam etmektedir (Akgül, 2018). 

Akıllı kent uygulamalarında İstanbul kenti başı çekmektedir. Şu an faaliyet gösteren; “Akıllı Sayaçlar, Eu Smart Space, 

Akıllı Binalar, Fatih Spor Kompleksi, İSKİ, İçme Suyu Dağıtım Yönetimi, İBB, Trafik Kontrol Merkezi İspark, Akıllı Park 
Ücretlendirme ve Otomatik Parklar, İstanbul Kart: Farklı ulaşım araçlarında aynı kartla bütünleşmiş hizmet İsbak, Akıllı 

Konteyner, Mobese ve Dijital Kütüphane (Yılmaz, 2016:8) uygulamaları ile akıllı kent olma yolunda önemli adımlar 

atmıştır. 

Kentlerin belirli kısımlarında ve fonksiyonlarında oluşturulan akıllı sistemlerin aksine Karaman kenti bütünleşik olarak 
entegre akıllı kent sisteminin uygulanacağı ilk kentimiz olacaktır. Karaman’da trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden 

enerji tasarrufuna kadar kentin tüm ihtiyaçları, “Akıllı Kent Operasyon Merkezi”nden yönetimi planlanmaktadır. 

Uygulamaya konulan akıllı aydınlatma ile yılda %30 tasarruf sağlanması beklenmektedir. Akıllı Kent sistemi; emniyet, 

valilik, belediye, ulusal ve uluslararası teknoloji firmaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını ilk kez bu kadar 

kapsamlı bir platform etrafında bütünleşmeyi sağlamaktadır. Hizmetlerde verimlilik sağlayabilmek adına veriler tek 

merkezde toplanacak ve erişim imkânını kolaylaştırması beklenmektedir. Bu sayede acil durumda vatandaşların yetkili 

mercilere ulaşma sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2015:48). 
Karaman ilinin yanında Antalya ve Kars illerinde de akıllı kentleşme için çeşitli adımlar atılmıştır. 

Türkiye’de özellikle Avrupa Birliği sürecinde akıllı kentleşme süreçleri de hızlanmıştır. Hem örnek teşkil edecek 

uygulamaların ve politikaların transferi hem de maddi olarak yapılan desteklemeler kentlerin akıllı dönüşümüne katkı 

sağlamıştır. Ayrıca günümüzde hemen hemen bütün kentler akıllı kent olma yolunda faaliyetlerini hızlandırmak ve daha 

verimli hizmet vermek adına akıllı sistemleri kent yönetimine dahil etmeye başlamışlardır. Nitekim Kent Bilgi Sistemleri, 
trafik düzeni, otoparklarda uygulanan doluluk-boşluk bilgisi, kamusal alanların (park vb) kamera ile görüntülenmesi gibi 
uygulamalar kentlinin hayatını kolaylaştıran akıllı uygulamalardır.  

Yaşanan akıllı kent dönüşüm süreci Konya ilinde de kendisini göstermiştir. Konya Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en 
büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir. Kent merkezinde yaklaşık olarak 1.2 milyon kişi yaşamaktadır 

(http://konya.com.tr/genel-bilgiler, 2018). Konya kent sakinlerine daha rahat bir yaşam sunabilmek adına akıllı kent 

uygulamalarını hayata geçirmiştir.  

Akıllı kentleşme sürecinde ortaya konulan akıllı uygulamalara göz attığımızda ilk olarak akıllı ulaşım konusunda hizmete 

sunulan, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS) mevcuttur. ATUS uygulaması ile mobil cihazlardan, ek olarak telefon ile 

iletişim kurarak toplu ulaşım cihazlarının nerede olduğunu, tahmini geliş ve varış sürelerini öğrenebilmek mümkündür. 

Sadece toplu ulaşım değil Konya iline ait taksi tarifesi, demiryolu ulaşım bilgileri, ulaşım ücretleri, kayıp eşya hizmeti gibi 
birçok konuda ATUS uygulaması ile bilgiye ulaşmak mümkün kılınmıştır. Toplu ulaşım konusunda ATUS uygulamasını 

tamamlayıcı olarak akıllı durak sistemi de entegre edilmiştir. Ancak bu sistemin kent merkezinde 150’ye yakın durakta 
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uygulanması sayısal olarak az görülmekte diğer durakların da akıllı sistemler ile dönüşümü akıllı ulaşım sürecinde gerekli 
olmaktadır (http://atus.konya.bel.tr, 2018). Uygulama ulaşım konusunda verilerin kolayca ulaşımını sağlasa bile kent 

sakinlerinin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi ve tanıtımının yapılması ulaşımda kolaylaştırıcı sonuçlar elde 
edilmesini sağlayacaktır. 

Akıllı ulaşımın uygulamalarında biri olan akıllı bisiklet sistemi Konya’da uygulanmaktadır. 447 km’ye ulaşan ulaşım ağı 

ile bisikletler herhangi bir görevliye ihtiyaç duyulmadan teslim alınabilmekte ve iade edilmektedir. Akıllı bisiklet 

istasyonları ve uygun bisiklet olup olmadığının bilgisi mobil Konya uygulaması ile kullanıma sunulmaktadır (Akıllı Şehir 

Konya Uygulamaları, 2018: 10). Akıllı ulaşım adına, akıllı kavşak sistemi Konya kent merkezinde akıllı trafik sistemi 

olarak kurulmuştur. Araç yoğunluğu ve ortalama hız gibi verileri kullanarak trafik ışıklarını yönetilmesini sağlamaktadır. 

Böylece trafikte bekleme süreleri, azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 

Akıllı çevre için Konya, atık yönetimine önem vermiştir. Kurmuş olduğu katı atık tesisi ile çevresel duyarlılık ve 

farkındalığı arttırarak elektrik üretmektedir. Bunun yansıra kentin belirli merkezlerine kurmuş olduğu hava kalitesi izleme 

tesisleri ile kentin havasını analiz etmektedir. Enerji kullanımı noktasında, park alanları ve otobüs duraklarında güneş 

enerjisi ile aydınlatma panelleri ile verimlilik sağlamaktadır. Akıllı bir çevre için kaynakların kullanımı önemlidir. 

Konya’da kurulan SCADA sistemi ile içme suyunun takibi yapılmaktadır. Bu sayede şebeke üzerinde kayıpların önüne 

geçilmiş ve ciddi oranlarda tasarruf sağlanmıştır (Akıllı Şehir Konya Uygulamaları, 2018:25-30). 

Konya kenti kullanımda olan mobil uygulaması ile proje, etkinlik ve hizmetlere erişim kolaylaştırılmıştır. Konya’da 

gezilecek yerler, nöbetçi eczane gibi birçok bilgi ve fonksiyon erişime sunulmuştur. Ulaşım ile alakalı olarak, ATUS, akıllı 

bisiklet sistemi, elkart, otopark bulma gibi birçok bilgiye erişimi sağlamaktadır. Bunun yanında e-devlet uygulamasında yer 

alan Konya kenti, beyan bilgisi sorgulama, bilgi edinme başvurusu ve sorgulama, tahakkuk bilgisi sorgulama, sicil bilgisi 

sorgulama ve tahsilat bilgisi sorgulama (http://www.konya.bel.tr/ebelediye, 2018) gibi hizmetleri sakinlerine sunmaktadır. 

Ancak sunulan hizmetlerin sadece belge sorgulama niteliğinde olması işlem yapabilmek için evrak takibi ve resmi bürolara 

başvurma zorunluluğu akıllı dönüşüm kriterleri ile tam olarak uyuşmamaktadır. 

Kent Bilgi Sistemi kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde etkin karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, 

mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacı ile oluşturulan kent 

bazında bir uygulamadır. Kente ait nüfus, mülkiyet, yapı, sosyo-ekonomik durum, adres vb. bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma 
imkânı sunulmaktadır (http://www.konya.bel.tr/sayfa, 2018). 

Konya kenti akıllı kent olma yolunda benimsediği yaklaşım ile bilgi iletişim teknolojileri yoluyla bazı uygulamaları hayata 

geçirmiştir. Ancak akıllı kentlerin inşası sürecinde paydaşların etkin katılabileceği katılım meclislerinin olmaması Konya 

için eksiklerden biri olarak göze çarpmaktadır. Barcelona kent örneğinde karşımıza akıllı yönetişimi sağlamak adına 

uygulanan katılım uygulamalarının örnek alınarak Konya ilinde de uygulanması akıllı kent sürecini hızlandıran ve kent 

sakinlerinde süreci benimsenmesine yardımcı bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Konya gibi turistik değeri olan kentlerin akıllı uygulamaları turistler için güncellemesi gerekmektedir. Sanal rehber özelliği 
sağlayan bilgi merkezleri ile kent hakkında gerekli bilgilendirmeler sağlanması tavsiye edilmektedir. Akıllı kent dönüşüm 

sürecinde diğer faktörlerden olan akıllı eğitim açısından konuyu değerlendirdiğimizde, her ne kadar belediye bünyesinde 

çeşitli eğitim imkânları sağlansa da gelişen bilgi iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim kanallarının daha etkin 

kullanılması akıllı kent için sürdürülebilirliğin artmasına yardımcı olacaktır. 

Akıllı kentin temel yaklaşımı için bilgilerin tek merkezde toplanabileceği akıllı kent koordinasyon kurulu gibi üst kurullar 

oluşturulmalıdır. Bu sayede kentin tüm verilerinin analizi ile alanının da yetkili kişilerin görevlendirilmesi ile uzman 

gözetiminde sorunlara anında çözümlerin bulunması sağlanabilir. Ayrıca fayda maliyet analizi ile gerektiği durumlarda 

kurulan akıllı sistemler rasyonel fayda esas alınarak kaldırılabilmelidir. Bu sayede kentin yönetiminde etkin ve tüm 

konulara hâkim bir yapılanma kurulabilir.  

Akıllı kentlerin katılım boyutunda etkili olan ve vatandaşların kendilerini önemli hissederek projeleri benimsemelerine 

yardımcı olacak açık bütçe, kararlara katılım yollarının açık olması, bilginin açık olması gibi imkânların sunulması akıllı 

kent sürecini hızlandırıcı etkide bulunacaktır. Özellikle akıllı kent sürecini salt teknolojiden ibaret görmeden ve akıllı 

teknolojilerin sadece ulaşım alanında kısıtlı kalması fikrinden sıyrılarak, eğitimden, kültüre, sağlıktan çevreye birçok 
alanda koordineli entegrasyonunun sağlanması akıllı kent stratejilerinin gelişmesinde ve daha kalıcı bir akıllı kent modeli 

oluşturulmasında oldukça etkili olacaktır. Akıllı kentlerin, temeli her ne kadar akıllı teknolojiler olarak karşımıza çıksa da 

sadece akıllı teknolojiler üretmek bunları sürekli geliştirmek sadece bilginin bir alanda kısıtlı kalmasını sadece teknolojinin 

üreticilerinin etkili olmasını sağlayacaktır. Oysaki bir teknolojinin gelişmesi ve sorunlara çözüm bulabilmesi arz talep 

dengesi ekseninde tüketicinin de akıllı teknolojileri benimsemesi ve bu teknolojilerin kentte karşılaştıkları temel sorunlara 
çözüm bulabildiğine inanması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda Konya ilinin Barcelona örneği ekseninde kent sakinleri 

daha fazla bilgilendiren ve akıllı kentleşme sürecine dâhil eden planlamalar ortaya koyması gerekmektedir. Ortaya konulan 

yaklaşımlar ve benimsenen ilkeler ışığında benimsediği akıllı kentleşme yaklaşımı ile Konya yakın gelecekte bütünleşik bir 

akıllı kent olarak karşımıza çıkmak adına çalışmalar yürütmektedir. 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1167 
 

 

SONUÇ 

Akıllı kent çağın gereklerine uygun şekilde bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak anında müdahale imkânı sunan, ürettiği 

çözüm ve yaşam standartları ile gelecek nesillere kaynakların aktarımını etkin yapabilmemizi sağlayan bir anlayıştır. Akıllı 

kentler oluşum süreçlerinde kentin paydaşlarını kapsayan bütüncül bir anlayış benimsemişlerdir. Akıllı kent düşüncesi 
çeşitli kent birimlerinin ortaya koyduğu teknolojik uygulamalar ile eyleme dökülmektedir. Kentlerin insan yoğunluğunun 

arttığı ve kaynakların sayıca fazla olan kent sakinlerine en fazla doyumu sağlayacak, verimli kullanılarak tasarruf sağlanan 

modellemeler akıllı kent uygulamamaları ile mümkün olmaktadır. Akıllı kent yaklaşımı çerçevesinde faaliyete dökülen bu 

uygulamalar ile kentlerin sürdürülebilirliği artmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan büyük veri 

kavramı neticesinde; kentlerin ulaşımı, çevre sorunları, ekonomisi, yaşamı, bireyleri ve yönetişimi farklı bir boyut 

kazanmıştır. Akıllı kent ile birlikte, sağlık, turizm, güvenlik, binaların kalitesi, eğitim koşulları, kentin ulaşım imkânları, 
alternatif ulaşım yolları, toplu taşıma hizmetleri, ulaşımın etkin sağlanması adına trafik yoğunluğunun azaltılması, artan 

çevre sorunlarına çözümler üretme gayreti, atıkların geri dönüştürülerek sürdürülebilir bir yaşam ortaya koyma çabası, 

yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin seçeneklerin arttırılması, kentin sakinlerinin katılım noktasında etkin bir 

rol üstlenmesi sağlanarak bilgi iletişim teknolojileri ve açık veri ekseninde akıllı teknolojiler ile kentlerde yaşamın her 
alanında önemli dönüşümler sağlamıştır. 

Kentsel sorunların arttığı nüfusla birlikte eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, iletişim gibi hayata ilişkin her konuda kısıtlı 

kaynakların etkin kullanımı ve kent yaşamının kalitesinin arttırılarak sürdürülebilir bir kent için akıllı uygulamalar ve akıllı 

kent yaklaşımları önem taşımaktadır. Kentlerin akıllı kent süreçlerinde öncelikle dikkat etmeleri gereken husus, kentin 
kendi vizyonuna uygun sürdürülebilir proje ve teknolojileri uzun vadede belirlemesi olmalıdır. Belirlenen projelere uygun 

olarak her kentin kendi kurumsal kapasitesine uygun gerçekleştirebileceği ve kentin sakinlerinin sorun çıkarmadan 

benimseyerek yaşamlarına tatbik edebilecekleri akıllı uygulamalar seçilmelidir. Uygulamaların kentin kimliğine uygun 

planlanması için özellikle kentin tüm paydaşlarının bu sürece dâhil edilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca kentsel sorunlara çözümlerin daha etkili bulunması adına, kentin laboratuvar ortamına uygun hale 

getirmek için yatırım ve altyapı hizmetlerini arttırması, ortaya konulan yasal düzenlemeler ile bu durumunu güvence altında 

olması akıllı kent yaklaşımının daha sürekli ve kalıcı bir hal almasını sağlayacaktır. 

Akıllı bir kentin ortaya çıkması ve yaşamın standartlarını arttırarak, kent sakinlerine daha iyi imkânlar sunabilmesi ortaya 
konulan uygulamaların ve akıllı sistemlerin birbirleri ile entegre olması ve çalışması ile alakalıdır. Ortaya konulan 

uygulamalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise özellikle kent sakinlerinin benimseyebileceği, karşılaştıkları 

sorunlara üsten inme bir yaklaşım ile değil, vatandaş gözü ile çözümler sunan akıllı uygulamalar yaparak ve tanıtımını 

yapmaktır. Bu kapsamda akıllı yaşam olanakları arttırılmalı ve neticede akıllı kent vizyonu ortaya konulması sağlanmalıdır. 

Çeşitli sorunlara çözüm bulması ve gelecek adına etkili adımlar atılmasını sağlaması nedeniyle akıllı kent yaklaşımı dünya 

üzerinde birçok kentte benimsenmeye başlanmıştır. Kentlerin akıllı anlayışı benimsemelerine rağmen dönüşüm ve değişim 

tedricen yaşanmaktadır. Akıllı kentleşme esas olarak kentin geçmişten getirdiği alışkanlıklarının kent ekolojisine zarar 

vermeden, yeni teknolojilerin uyumlu bir entegrasyon sürecidir. Ancak kentlerde yaşanan değişim birçok faktörün 

koordineli çalışmasını içinde barındırır. Uygulama örneklerinde de gördüğümüz üzere kentlerin akıllı teknolojilerde 

başarıya ulaşmalarını sağlayan sebep, ilgili teknolojilerin halkın isteği üzerine kenti ilgilendiren konularda yönetişim ilkesi 
çerçevesinde katılımı beklenmektedir. Bu anlayışı akıllı kent vizyonuna yansıtarak, akıllı kentin bileşenlerinin tamamına 
yönelik politikalar ortaya koyan ve akıllı teknolojileri insan, kurum ve teknoloji üçgeninde yaşama entegre eden Barcelona, 

sürdürülebilir bir akıllı kent modelini ortaya koymaktadır. Başarılı bir akıllı kent modeli ortaya koymasında Barcelona’nın 

kentin kimliğini iyi analiz etmesi ve sorunları katılım mekanizması ile tespit ederek ihtiyaca uygun çözümler sunması etkili 

olmuştur. 

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de de akıllı kentlere yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına 

destek verildiği ve çeşitli düzeylerde politika ve stratejilerin geliştirilmeye başladığı görülmektedir.  Dünya’da etkin 

örnekleri olsa da Türkiye’de akıllı kent çalışmaları istenen ölçülerde değildir. Tam olarak akıllı bir kent kurulamadığı için 

bazı kentlerimizde akıllı teknolojilere sadece yatırım aracı olarak yaklaşım mevcuttur. Dünyada yaşanan akıllı kent 

dönüşümü örneği olarak analiz edilen Barcelona’da akıllı kentleşme süreci uzun soluklu ve stratejik planlamalar ekseninde 
ilerlediği görülmektedir. Akıllı kent stratejisi ekseninde kentin bir yaşayan laboratuvara dönüştürülmesi akıllı katılım adına 

kentin tüm paydaşlarının fikirlerini aktarabileceği platformların oluşturulması sayesinde Barcelona kalıcı ve sürdürülebilir 

bir akıllı kent modeli örneği sunmaktadır. Akıllı kent kavramına sadece teknolojik açıdan yaklaşmayarak çok yönlü bir 

yönetişim modeli ile her konuda yaşanan eksikliklere çözüm bulabilme düşüncesi Barcelona’yı akıllı kent noktasında 

izlenecek konuma koymaktadır. 

Türkiye’deki akıllı kent çalışmaları politika düzeyinde gelişme sağlamaktadır. Ancak henüz ortaya konulan yaklaşımların 

teknolojik boyutun ötesine geçmediği ancak çabaların bulunduğu izlenimi vermektedir. Konya ili örneğinde akıllı kent 
modelini benimseyen teknolojik uygulamalar yapılmaya çalışılsa da kentin belirlediği vizyona uygun ve kapsamlı bir akıllı 

kent modeli ortaya konulmadığı görülmektedir. Akıllı kent teknolojilerin tek bir alanda yoğunlaştığı akıllı yaşamın gerekli 

kıldığı diğer alanlarda akıllı teknolojilerin uygulamaya konulmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun oluşmasında kentin 

eksikliklerinin ötesinde kavram üzerinde yeni çalışmaların başlanması ve Türkiye’de uygulamaların daha pilot olarak 

denenmesi nedenleri arasındadır. Ancak Konya ilinin kendi vizyonunun geniş olması ve kentin sorunların çözüm bulma 
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noktasında akıllı teknolojilerden faydalanma gayreti önemli aşama kaydetmiş olmasına karşın bilgi iletişim teknolojilerinin 

uygulanabileceği altyapıların geliştirilmesi ve uygulayıcı olan ve hizmeti alan vatandaşların akıllı yaklaşımları benimseme 

noktasında eksiklileri mevcuttur. Unutmamak gerekir ki akıllı kent süreci tüm akıllı kent teknolojilerini farklı kentten 

transfer edilerek tamamlanacak bir durum değildir. Bu kapsamda Konya ilinin eksikliklerinin olması gayet beklenir bir 

durumdur. Netice itibari ile akıllı kent stratejisinin ortaya konulması kentin kimliğine uygun ve sorunlarına çözüm bulacak 

teknolojilerin tespit edilmesi, üretilmesi ve eksikliklerinin tamamlanmasını içeren uzun soluklu bir süreçtir.   

Sonuç olarak, Konya akıllı kent uygulamaları ile Barcelona akıllı kent uygulamaları kıyaslandığında, Konya akıllı kent 

dönüşümünü sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için, uzun vadeli planlamalar ekseninde özellikle paydaş katılımına önem 

veren vatandaş endeksli bir yaklaşım ortaya koyması gerekmektedir. Ayrıca Konya gibi Türkiye’de teknolojik olarak belli 

bir altyapısı olan ve sanayisi gelişmiş bir kentin Barcelona örneğinde olduğu gibi yaşayan bir laboratuvar ortamı kurmaktan 

uzak olması akıllı teknolojilerin gelişmesinin önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Konya sanayisinin ve 
girişimcilerine yerel yönetim birimlerin sağlayacağı teşvikler ve altyapı imkânları akıllı teknolojilerin daha hızlı 

gelişmesini ve daha etkili çözümler sunulmasına yardımcı olacağı aşikardır.  
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ÖZET 

Ülkemizin Endüstri 4.0 devrimine hazır olmasını sağlamak çağın gerekliliklerini yerine getirecek nesiller 

yetiştirmesine bağlıdır. Çocuklarımızı nitelikli yetiştirmenin yolu ise düzenlenecek eğitim programları ve bu 

programlara bağlı olarak gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerini etkili ve sürekli gelişime açık nitelikte olarak 

yapılandırmaktan geçmektedir. Bu amaçla Balıkesir İli Karesi İlçesinde, eğitim öğretime devam eden 

öğrencilerin çağımızın olmazsa olmazı olan siber-fiziksel sistemler (robotik), nesnelerin haberleşmesi (sensor 

programlama, açık kaynak kodlu donanım kullanma), modelleme ve yazılım konularında gelişimlerini 

sağlamak hedefiyle Karesi Belediyesi ve Karesi Kaymakamlığı işbirliğiyle “Kod 10.0” isimli proje 

geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler sonunda öğrencilerin akıllı 

ürünler ile üretim bantlarındaki maliyeti düşürmek, patent çalışmaları yaparak bölge ve ülke ekonomisine 

katkı sağlamak ve sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için ilk adımlarını atmış olmaları gibi kazanımlar 

beklenmiştir. Çalışmanın amacı ilgili projenin sınırlılık, fayda, zaman, mekân, uzamsal boyutlar, 

sürdürülebilirlik, çarpan etki, bütçe, plan ve etkinlik düzeyi gibi unsurlarının detaylı bir şekilde incelenmesi 
ve sonuçların ilgili alan mensuplarına örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Yerel Yönetimler, Kodlama, Yazılım Geliştirme, Eğitim. 

 

ABSTRACT 

To ensure that our country is ready for the Industry 4.0 revolution depends on training generations who can 
fulfill the necessities of the time. And training our children as qualified individuals depends on structuring the 
education programs and educational activities depending on these programs as efficient and constantly open 
to development. For this purpose, in the city of Balıkesir Karesi district, in order to ensure that our students 

who are receiving education can develop themselves in essentials of our age like cyber-physical systems ( 
Robotics), communication of objects (sensor programming, using open source hardware), modeling and 
software, with the cooperation of Municipality of Karesi and district governorship of Karesi, project ‘Code 

10.0’ was developed and put into practice. At the end of the activities that are going to be conducted within 
the scope of the project, acquisitions of students such as lowering the costs on production lines with the help 
of smart products, contributing to national and regional economy by conducting patent works and taking their 
first steps for sustainable and habitable environment are expected. It was aimed with this study to analyze 
project’s elements such as limitedness, benefit, time, place, spatial dimensions, sustainability, multiplier 

effect, budget, plan and activity level in details and to set an example for the related field members with the 
results. 

Key Words: Industry 4.0, Local Administrations, Programing, Software Development, Education. 
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1. GİRİŞ 

Sanayi devriminin dördüncüsü olarak bilinen ve son zamanlarda isminden çokça bahsedilen Endüztri 4.0, teknolojik 

gelişimlerin etkisi sonucu ortaya çıkan uluslararası bir kavramdır. İlk sanayi devrimi buharlı makinelerle, İkinci Sanayi 

Devrimi ise elektrik elektronik alanında yapılan yenilik ve gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Üçüncü Sanayi devrimi daha çok 

bu çağa da yatkın şekilde bilişim, otomasyon, robot gibi kavramların ilk aşamalarının ortaya çıkması ve bağıl 

değerlendirilmesi ile gerçekleşti. 

4. Sanayi devrimi ya da bugünkü adıyla Endüstri 4.0  otomasyonun gelişmiş versiyonu ve yazılım kullanılarak geliştirilen 

akıllı sistemler ile insan gücünü bir kenara bırakıp yapay zekalar yordamıyla üretimi amaçlayan bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 2012 yılından beri Avrupa Devletleri öncülüğüyle oluşumuna başlanan dijital fabrikalar ve insansız üretim 

sahalarının; eski üretim biçimlerini geri dönüşü olmaksızın değiştirmeye başlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

dijital fabrikaları ve insansız üretim sahalarını sanayiye kazandıran bu oluşum “Devrim” olarak nitelendirilmektedir.  

Endüstri 4.0 Türkiye için ve Türk Milleti için hayati bir öneme sahiptir. Yapılan çalışmalar bunu destekler niteliktedir. 

Nitekim günümüz teknolojisi kullanılarak uygulanan üretim etkinlikleri verimlilik, maliyet, enerji, çevre kirliliği gibi 

dezavantajları beraberinde  getirmektedir. Bu dezavantajları avantaja çevirmek kalkınmanın önündeki engelleri aşıp 

kalkınma hızını ve işlevselliğini kat kat artıracaktır. Bu bağlamda hem devletin uygulayacağı politika ve stratejiler hem de 

uygulanan sistem ve troriler buna göre yapılandırılırsa bu olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak, üretim toplumu olma 

yolunda ilerleme katedilmesi mümkün olacaktır.  

Bu adımların sürdürülebilir olması ve sonucuna ulaşması için atılması gereken adımlar şöyle sıralanabilir;  

1. Eğitim Desteğiyle Profesyonelleşme 

2. Emniyet ve Güvenlik 

3. Haberleşme ve İletişim 

4. İş Organizasyonları ve Dizayn 

5. Farklı Sistemlerin Optimizasyonu (Link 1, 2018) 

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak eğitimin bu gelişmelere zemin hazırlaması, güncel teknolojilerin yakından takip 

edilmesi ve eğitim programlarının içerisine bu gelişmelerin dahil edilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim Kurumları Tasarlanırken içinde bulunduğumuz çağda yaşayan çocukların epitim gereksinimleri dikkate alınmalı ve 

eğitim materyalleri onları bir sonraki çağa hazırlayacak, gelişimine katkıda bulunacak ve ön becerilerini destekler nitelikta  
geliştirilmelidir. Yalnızca nitelikli materyal değil nitelikli uzman, nitelikli materyal, nitelikli eğitim politikası üçgeninde 

bunu başarmak mümkün olacaktır. Bu altyapı, çocuklarda aşağıdaki becerilerin geliştirilmesine doğrudan katkı 

sağlamalıdır; 

 Hayal gücü ve yaratıcılık 

 Zenginleştirilmiş teknoloji ortamlarında problem çözme metodolojisi 

 Yalnızca sonucu değil süreci değerlendirme 

 Ekip çalışması ve profesyonelleşme 

 Risk alabilme, riskin farkında olma 

 Hayal gücünde süreklilik 

 Kodlama ve yazılım ile ilgili dikkat çekme, merak uyandırma (Sener ve Elevli, 2017) 

 

2. AMAÇ 

Balıkesir İli Karesi İlçesinde, eğitim öğretime devam eden öğrencilerin çağımızın olmazsa olmazı olan siber-fiziksel 
sistemler (robotik), nesnelerin haberleşmesi (sensor programlama, açık kaynak kodlu donanım kullanma), modelleme ve 

yazılım konularında gelişimlerini sağlamak hedefiyle Karesi Belediyesi ve Karesi Kaymakamlığı işbirliğiyle “Kod 10.0” 

isimli proje geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler sonunda öğrencilerin akıllı 

ürünler ile üretim bantlarındaki maliyeti düşürmek, patent çalışmaları yaparak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak 

ve sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için ilk adımlarını atmış olmaları gibi kazanımlar beklenmiştir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı ilgili projenin sınırlılık, fayda, zaman, mekân, uzamsal boyutlar, sürdürülebilirlik, çarpan 

etki, bütçe, plan ve etkinlik düzeyi gibi unsurlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve sonuçların ilgili alan mensuplarına 
örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. 
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3. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden Örnek Olay İncelemesi (Case Study) kullanılmıştır. Örnek olay incelemesi bir 

veya az sayıda denek üzerinde yapılan detaylandırılmış çalışma şeklinde tanımlanabilir. Yapılan ayrıntılı çalışma 

neticesinde bir kişi, grup yada kurum hakkında veriler analiz edilerek ne, niçin ve nasıl sorularına cevap aranır. Örnek olay 

incelemesinde veri toplama aracı olarak anket ve mülakat kullanılabileceği gibi gözlem ve doküman analizleri de 

kullanılabilir. (Altunışık ve diğerleri, 2007) Verilerin toplanmasında adı geçen proje ile ilgili dokümanlar incelenmiş, 

toplantılara doğrudan katılarak gözlem yapılmış ve konunun yetkilileri ile projeye dair kısa görüşmeler yapılarak veri 
toplanmıştır. 

 

4. BULGULAR VE YORUM 

4.1. Projenin Amacı  

Ülkemizi Endüstri 4.0 devrimine hazır olmasını sağlamak çağın gerekliliklerini yerine getirecek nesiller yetiştirmesine 

bağlıdır. Çocuklarımızı nitelikli yetiştirmenin yolu ise düzenlenecek eğitim programları ve bu programlara bağlı olarak 

gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerini etkili ve sürekli gelişime açık nitelikte olarak yapılandırmaktan geçmektedir. Bu 

amaçla projemiz, ilçemizde eğitim öğretime devam eden öğrencilerin çağımızın olmazsa olmazı olan siber-fiziksel 
sistemler (robotik), nesnelerin haberleşmesi (sensör programlama, açık kaynak kodlu donanım kullanma), modelleme ve 

yazılım konularında gelişimlerini sağlamaktır. Proje ile yapılacak etkinlikler sonunda öğrenciler akıllı ürünler ile üretim 

bantlarındaki maliyeti düşürmek, patent çalışmaları yaparak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sürdürülebilir ve 

yaşanabilir bir çevre için ilk adımlarını atmış olacaklardır.  

4.2. Hedef Grup/Yararlanıcılar 

İlçe Milli Eğitime bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen ve öğrenciler projenin yararlanıcılarını 

oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik: Proje sayesinde kurumlarımıza kazandırılacak eğitsel materyaller ve gerçekleştirilecek 

eğitimler projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

4.3. Çarpan Etki 

Günümüzde rekabet üstünlüğü sağlamada en etkili yöntem teknolojik yatırımlarla kaynakların en etkin kullanımı, ürün 

çeşitliliği sağlanması ve bunları yaparken uygun ve doğru yere yatırım yapmaktır. Somut çıktıları olan bu proje ile 

öğrencilerimiz ürün temelli kazanımlarını ortaya koyacaklardır. Gelecekte ülkemizin ihtiyacı olacak nitelikli personel 

ihtiyacını karşılamaya dönük olarak hazırlanan projeye aynı amaçla kurulan farklı illerdeki kurumlarda sahip çıkarak kendi 

bünyelerinde de uygulayacaklardır. Bu sayede uzun vadede ülkemiz ve insanımız adına anlamlı birer yatarıma 

dönüşecektir.  

4.4. Projenin Temel Faaliyetleri  

1.  Proje Ekibinin Kurulması: İlçe Milli Eğitim bünyesinde proje faaliyetlerini organize edecek, projenin süreç ve 

sonuç değerlendirmesinde görev alacak proje ekibinin oluşturulması. 

2.  Okullara 3D Yazıcı ve Robot Set Alımı: Yazıcı ve robot özellikleri proje ekibi tarafından belirlenecek olup hizmet 

satın alma işlemleri Karesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. 

3. Okullarda Mini Maker Atölyeleri Kurulumu: Yazıcı kurulumu yapılacak okullara Arduino Robotik faaliyetlerinin 

de gerçekleştirilmesi için küçük çapta atölyelerin alt yapısının hazırlanacaktır. 

4.  Yaz Seminer Döneminde Öğretmenlere Yazıcı Tanıtımı Ve Basit Modelleme Eğitimi: Seminer döneminin ilk 

haftasında ortaöğretim kurumlarında görevli gönüllü öğretmenlere yönelik yazıcı tanıtımı, kurulumu, kullanımı ve 

temel düzeyde modelleme eğitimi verilecektir. 

5.  Ulusal ve uluslararası robotik etkinliğine katılım: İlçemizde görev yapan öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir 

grup ile ülkemizde ve dünyada robotik alanda yapılan yeni çalışmaların tanıtıldığı bir etkinliğe katılımın sağlanması.  

4.5. Proje Ortağı Kurum ve Okullar 

Proje ortağı olan kurum ve okullar şunlardır; 

1. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

2. Karesi Belediyesi 

3. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi 

4. Balıkesir İMKB Anadolu Meslek Lisesi 

5. Hacıilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
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6. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

7. Karesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

8. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

9. Şehit Turgut Solak Fen Lisesi 

10. İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi 

11. Rahmi Kula Anadolu Lisesi 

12. Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi 

13. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 

14. Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 

15. Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi 

16. Albay Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi 

17. Balıkesir Lisesi 

18. İnebey Anadolu Lisesi 

19. Adnan Menderes Anadolu Lisesi 

20. T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi 

21. Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi 

22. Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi 

23. Şamlı Çok Programlı Lisesi 

24. Balıkesir İzci Evi  

4.6. Proje yükümlülükleri 

Proje çerçevesinde kurulacak atölyelerin donatımı ve materyal desteği belediye tarafından ya da belediye öncülüğünde 

kamu kurum ve kuruluşlarına yazılacak projelerden alınacak desteklerle sağlanacak, projenin altyapısı ve ilgili izinler, 
kurum ve kuruluşların işbrilikleri kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin destekleriyle tamamlanacaktır. Bu 

bağlamda kamu kurumları arasında tam işbirliği sağlanmış olacak ve projenin yürütülmesi esnasında sanayi ve ticaret 

odaları, üniversiteler ile de danışmanlık noktasında iş ve işlemler yürütülecektir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma çerçevesinde yapılan örnek olay incelemesinde odaklanılan proje, ülkenin kalkınmasında ve yeni çağa ayak 

uydurmada en önemli adımlardan biri olan Endüstri 4.0 devrimi ve  bunun altyapısını oluştyuracak olan yazılım, kodlama 

ve robotik eğitimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması noktasında yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluk ile birlikte 

incelenmiştir. Bu noktadan hareketle ilgili projenin ve ülkede bu alanda verilecek eğitim ve yapılacak uygulamaların temel 

sınırlılığı meliyetlerin yüksek olması ve proje geliştiricilerin kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinin tam ve verimli bir 
şekilde sağlanamamasıdır. Yerel yönetimlerin bu noktada devreye girmesi, kamu iletişimini kolaylaştırmaktadır. Özellikle 

katılımlı yönetim ve iyi yönetişim anlayışının benimsendiği kentlerde hem üniversitelerin ve akademik camianın hem de 

milli eğitim camiasının kanaat önderlerinin yönetim aktörlerine doğrudan etkide bulunabilecek ve söz sahibi olabileceği 

kent konseyi benzeri platformların oluşturulması bu duruma kolaylık sağlayacaktır. 

Karesi ilçesinde Karesi Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen proje ülkedeki diğer kentlere ve yerel yönetimler bu anlamda 

örnek teşkil etmektedir. Çalışma çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde genellikle vurgu yapılan nokta maliyet ve 

işbirliğidir. Yerel yönetimlerin bütçe kısıtları olsa dahi, üst kurum ve kuruluşlarda proje ile destek alabilmesi mümkün 

olacaktır. Genel anlamda araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda ilgili alan mensuplarına ve yerel 

yönetimlere bu konuya daha çok önem vermeleri önerilmektedir. 
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ÖZET 

Yeni kamu işletmeciliği anlayışının önemli ilke ve özelliklerine bakıldığında kamu sektörünün de özel sektör 

gibi işletilmesini savunan, esnek, saydam ve sonuç odaklı bir yönetim tarzını benimseyerek, bunları yaparken 
de bilgi ve teknolojiden faydalanılmasını savunan bir yaklaşımdır. Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının ortaya 

çıkmasıyla yaşanan paradigma değişimi, kamu yönetimi alanında köklü değişiklikler yapılmasının önünü 

açmıştır.  E-devlet uygulamaları ise bu yaklaşımın somut bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

uygulama kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde elektronik ortamda sunulmasını sağlayan bir 

sistemi ifade etmektedir. E-Avrupa girişimiyle başlatılan e-devlet uygulamalarına daha sonra Türkiye’de 

dahil olmuştur. Türk Kamu yönetiminde başlatılan e-devlet uygulamalarında, kamu birimlerinin aynı 

işlemleri farklı açıdan işlemeleri, işlevsellik yönünden farklılık yaşanmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu 

sorunu ortadan kaldırmak ve kamuda bütünlüğü sağlamak amacıyla tüm kamu hizmetleri tek bir portalda 
birleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni kamu işletmeciliği anlayışıyla, e-devlet uygulamalarının nasıl 

ortaya çıktığı ve yapılan uygulamaların faydasının neler olduğunu incelemektedir. Çalışmada, dünya 

ülkelerindeki e-devlet uygulamalarından örnekler verilerek çalışmanın ana teması Türkiye’deki e-devlet 
uygulamalarına indirgenmiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışının benimsediği ilkelerin e-devlet 
uygulamalarıyla ortaya çıkmasının, yönetime ve diğer alanlara nasıl etki ettiği incelenmeye çalışılacaktır. E-
devlet yapılanmasının Türkiye’de yeni bir uygulama olması konunun incelenmesi açısından önemlilik arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kamu Yönetimi, E-Devlet, Yeni Kamu İşletmeciliği. 

 

ABSTRACT 

When we look important features and principles of new public enterprise, it is an approach that advocates 
these :public sector also should be run like private sector, it adopts a flexible, transparent and result-oriented 
management style, and while doing these, information and technology should be utilized.With the appearance 
of new public enterprise understanding, the paradigm shift has caused radical changes in the field of public 
administration.E-government applications are emerging as a concrete example of this approach.This 
application means that public services are served as active and useful in electronic media.Turkey started to 
use e-government practices initiated by E-Europe initiative later.In the e-government applications which is 
initiated by Turkish government executives, the same processes of public units have caused differences in 
terms of operations and functionality from different perspectives.In order to fix this problem and ensure the 
integrity of the public, all public services are gathered in one portal.The aim of this study,with the new 
understanding of public administration, is to examine how e-government applications have emerged,and what 
are the benefits of these practices.In the work,by giving examples of the applications of e-government in the 
countries the main theme of the work has been reduced to e-government applications in Turkey.It will try to 
examine how the emergence of the principles adopted by the new concept of public administration through e-
government practices has affected governance and other fields.The fact that e-government is a new 
application,examination of the subject is important. 

Key Words: Turkish Government Executives, E-Government, New Public Enterprise. 
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1. GİRİŞ 

Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı 1980’lerde Yeni Sağ hareketlerinin ortaya çıkması ve bilgi ve teknolojinin önem 

kazanmasıyla kamu yönetiminde yaşanan bir paradigma değişimidir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı kamu yönetimi 

alanında devrim niteliğinde birçok yeni ilke ve değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. Yeni yönetim tarzının ortaya 

çıkmasında yaşanan gelişmeler kadar uluslararası kuruluşlarında bu yönetim tarzını benimsemesi ve desteklemesi 

reformların yapılması için önemli bir adım olmuştur. Yeni kamu işletmeciliği anlayışının önemli ilke ve özelliklerine 
bakıldığında kamu sektörünün de özel sektör gibi işletilmesini savunan, rekabetçi piyasa koşullarıyla ekonomiye canlılık 

getirmeye çalışan, esnek, saydam ve sonuç odaklı bir yönetim tarzını benimseyerek bunları yaparken de bilgi ve 
teknolojiden faydalanılmasını savunan bir yaklaşımdır. 

E-devlet ise bu yaklaşımın somut bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. E-Devlet kamu hizmetlerinin, bütünlük 

içerisinde vatandaşa elektronik ortamda sunulmasını ifade eden bir kavramdır. İnternet kullanımın artması, vatandaşın 

beklenti ve taleplerinin değişmesi, bürokrasinin artması sonucu kamuda verimsizlik ve hantallaşmanın yaşanması kamu 

hizmetlerinin sunumundan bir memnuniyetsizlik yaşanmasına sebep olmuştur. Yönetim tarzındaki değişim ve uluslararası 

kuruluşlarının Bilgi Toplumu olabilmek için reformlar başlatması e-devlet için atılan bir adımdır. E-Avrupa girişimi ve 

yapılan eylem planlarıyla beraber birçok ülke hizmet sunumu konusunda elektronik ortamdan yararlanmaya başlamıştır. Bu 

çalışmalara aday ülkelerin yanı sıra aday adayı ülkelerinde katılmasına izin verilmesiyle, Türkiye’de dünyadaki bu 

dönüşümden geri kalmamıştır. E-Avrupa girişimiyle Türkiye bilgi toplumu seviyesine ulaşmak ve kendisine verilen 

sorumlulukları yerine getirmek amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bilgi ve Teknoloji Yüksek Kurulunu (BTKY) kurarak ilk 

adımı atmıştır. Daha sonra devam ettirdiği ve hala günümüzde de devam birçok eylem planına imza atılmıştır. MERNİS, 

UYAP, SAY2000İ, TAPUNET gibi e-devlet uygulamaları başlatılmıştır. Bu uygulamaların amacı bilgi ve teknolojiden 

faydalanılarak kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasına olanak vermek, kamuda şeffaflığı ve kolay erişimin 

önünü açmaktır. Fakat ayrı ayrı kamu birimlerinin aynı bilgileri farklı açıdan işlemeleri işlevsellik yönünden farklılık 

yaşanmasına ve kamu hizmetlerinde bütünleşmenin sağlanamamasına sebep olmuştur. Bu sorunu düzeltmek amacıyla 

bütün kamu hizmetleri bir ana kapıda birleştirilerek vatandaşların istedikleri bilgi, belge ve dokümanları elektronik 

ortamdan alabilmeleri için turkıye.gov.tr adında resmi bir portal oluşturulmuştur. Birçok kamu hizmeti artık tek tuşla bu 

portal üzerinden alınabilmektedir.  

Yeni kamu işletmeciliği anlayışının ilkeleri doğrultusunda oluşturulan ve oluşturulurken bilgi ve teknolojiden faydalanan e-
devlet yeni bir uygulamadır. Vatandaşların tam olarak internet olanaklarına ve bilgisine sahip olmaması, teknik altyapı 

olanaksızları gibi sebepler bu alanda çalışılmasını göstermektedir. Fakat e-devlet gelişme açısından son dönemlerde durgun 

yapısından çıkarak aktif bir döneme de girmiştir. Özetle makalemizde yeni kamu işletmeciliği anlayışla ortaya çıkan e-
devlet uygulamalarının nasıl yol izlediği nasıl bir dönüşüme uğradığı konusu değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Makale araştırmamızı yaparken e-devlet yapılanmasının ve yeni kamu işletmeciliği anlayışının yakın bir tarihte olması ve 

e-devlet uygulamaları konusunda hala devam eden çalışmalar olması bu yapılanmanın ileriki bir dönemde nasıl bir sonuç 

vereceği konusunda bize net fikirler vermemektedir. 

 

2. E-DEVLET UYGULAMALARI 

2.1. Bilgi ve İletişim Teknolojisiyle Değişen Devlet 

Bilgi çağına girilmesiyle beraber kamu yapılanmasında değişimler yaşanmıştır. Sunulan birçok kamu hizmetinin artık çok 

fazla olması ve birçok insana hitap etmesi nedeniyle kamu yönetimi yapısı iyice hantallaşmaya, merkezileşmeye ve kamu 

hizmeti sunumunda vatandaşın beklentilerine yeterince cevap verememeye başlamıştır. Bilgi teknolojileri kullanılmadan 

sunulan kamu hizmetlerinin artık çok fazla masraf oluşturması ve memnuniyetsiz bir kesimin oluşması sebebi de artı bilgi 

teknolojilerinin kullanılması gerektiğine vurgu yapmaya başlamıştır. Bilgi teknolojilerinin göze çarpan en önemli gelişmesi 

ise e-devlet dönüşümü olmuştur. Kamu hizmetlerinin artık bilgisayarlar kullanılarak tek tuşla halledilmeye başlanması 

sonucu kamunun masrafları büyük ölçüde azalma göstermiş ve vatandaşa verilen önem daha da artmaya başlamıştır. 

Sunulan hizmetlerde verimlilik ve etkinlikte de artışlar yaşanarak kamuya büyük faydalar sağlanmıştır (Arı, 2009:43-44). 
Değişen dünyayla beraber artık kamu hizmetleri de daha kolay daha etkin ve şeffaf bir şekilde sunulmaya başlamıştır. 

Vatandaşında artık basit bir işlem içi saatlerce beklemesine ve kamu çalışanlarının her işle gereksiz yere ilgilenmek 

zorunda olması sorunun ortadan kalkmasıyla beraber kamu yönetimi bir değişim ve dönüşüm olgusu içine girmiştir. 
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2.2. E-Devlet Kavramı 

E-devlet yapılanması belirli ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkarak gelişme gösteren bir olgudur. Bilgi ve teknolojilerinin 

gelişmesi vatandaşların eğitim seviyelerinin artması gibi nedenlerle artık kamu yönetiminde de bir değişiklik ihtiyacını 

ortaya çıkarmış ve e-devlet yapılanması süreci başlatılmıştır. Devletin yükümlülük ve görevleriyle vatandaşların görev 

yükümlülüklerini artık elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulması dönemine geçilmiştir (Şahin ve 

Taşpınar, 2011:302). 

E-devlet bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak iyi bir yönetim tarzı sunma ve bu amaca ulaşmak için yapılan bir 

çalışma olarak nitelendirilmektedir (Şahin, 2014:39). E-devlet vatandaş, özel sektör, iş dünyası, kamu çalışanları ve sivil 

toplum kuruluşlarının bilgiye daha kolay daha hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir sistemdir. Devlet-vatandaş, devlet-
özel sektör ve devlet- sivil toplum kuruluşlarıyla sorunları en aza indirip işbirliği içinde çalışmasını sağlayan, oluşacak olan 

sorunlara alternatif çözüm önerileri sunan e-devlet sistemi tamamen bir yenilik ve devrim niteliğinde bir oluşumdur. E-
devlet ya da elektronik devlet yapılanmasında arz ve talep olgusu da yer almaktadır. Devletin kamu kuruluşu ve vatandaşa 

sunduğu bilgi ve iletişim arz yönlü iken vatandaşın ve kamu kuruluşlarının devlete yönelik iletişimi ise talep yönlü 

olmaktadır. Etkileşim yönü dört şekilde olmaktadır. Bunlar; “devletten-vatandaşa, devletten-iş dünyasına, devletten-devlete 
ve devletten-çalışana” doğru bir etkileşim yaşanmaktadır (Şahin vd., 2011:345-346). E-devletin tanımı özetlenecek olursa 

kısaca kamu hizmetlerin vatandaşa sunumunda ve vatandaşında yükümlülüklerini sunarken bilgi ve iletişim teknolojisini 

kullanarak yerine getirmesidir. E-devlet ile kamu hizmetleri daha saydam, esnek ve şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. 

Elektronik devlet yapılanmasıyla artık vatandaşlarda bilinçlenmekte, kamu kurumlarını denetleyebilmekte ve isteği konular 

hakkında bilgi talep edebilmektedir. 

2.3. E-Devletin Aşamaları 

E-devlet yapılanması birden ortaya çıkan bir kavram değildir. Değişik aşama ve kalıplardan geçerek gelişmiş ülkeler ve 

küresel kuruluşlar tarafından desteklenerek oluşturulmuştur. E-devletin aşamaları farklı yapılarda olarak genellikle dört ya 

da beş aşama olarak ayrılmaktadır. Bu aşamaların farklılıkları genellikle ufak değişiklerle birlikte etkileşimin yönü ve kamu 

yönetimin yapılanması gibi değişiklikler içermektedir. Genellikle dört aşama olarak incelenmektedir (Arı, 2009:53).  

İlk aşama bilgi aşamasıdır. Genellikle bir web sitesine sahip olunur. Kamu yönetimi yaptığı faaliyetleri tek yönlü olarak 

vatandaşlara ve kuruluşlara aktarır. Fakat bir etkileşim söz konusu değildir (Uçkan, 2003:49). İlk aşamada devlet web sitesi 

ya da oluşturduğu portal üzerinden sadece bilgilendirme yapmaktadır. Vatandaş ve kuruluşlar bu bilgileri takip edebilmekte 

ve izleyebilmektedir fakat hiçbir işlem yapamamaktadır (Yıldırım, 2011:25).  

İkinci aşama ise etkileşimin başladığı aşamadır. Artık etkileşime girilmeye başlandığı, portalı kullananların site içi arama 

yapmaya başladıkları, bazı alanlarda sorgulama yapabildikleri ve kurumlara mail atmaya başladıkları aşamadır. Çift yönlü 

etkileşimin azda olsa başladığı bu dönemde kullanıcılar sadece kamu yönetimin yayınladıkları bilgilerden farklı bir takım 

aramalar yapmaya da başlarlar ancak bu durum sınırlı bir şekilde ilerlemektedir. Üçüncü aşama işlem aşamasına geçilen 

aşamadır. Artık işlemler tek yönlü değil internet olanaklarının yüksek oranda kullanılmaya başlanmıştır. Birçok resmi 

işlemler artık vatandaş tarafından kolayca gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Son aşama ise dönüşüm aşamasıdır. Bu aşamada 

artık tüm kamu birimleri oluşturulan tek bir portal etrafında toplanmakta ve bütünsel bir işlev görmektedir. Bütün kamu 

hizmetleri tek bir portaldan tek tıkla yapılır konuma gelmiştir. Bu dönüşümle beraber vatandaşlarda artık denetleme ve 

izleme yapabilmektedir. Katılımcılık olgusu da zamanla artmaya başlamaktadır (Uçkan, 2003:49).  

Son dönüşüm aşamasıyla beraber kamu hizmetlerinin sunumu hız kazanmış ve kamu hizmetleri artık daha şeffaf ve daha 

etkin olmaktadır. 

2.4. E-Devletin Amaçları ve Yararları 

Geleneksel devlet modelinde devrim niteliğinde değişimler meydana getiren e-devlet sisteminde elde edilmek istenen 
birçok hedef vardır. E-devlet sistemiyle teknolojiden faydalanarak daha iyi bir yönetim daha mutlu bir vatandaş ilişkisi 

oluşturulmak istenmektedir. E-devletin ulaşmak istediği amaçları maddeler halinde genel bir şekilde sıralayabiliriz 

(Naralan, 2008:11); 

 Bilişim teknolojilerinden faydalanarak devlet- vatandaş arasındaki sorunları çözmek, taleplere cevap vererek devlet-
vatandaş yakınlaşmasını sağlamak, 

 Etkin yönetim ve katılım mekanizmalarını arttırarak, yönetime katılımı her düzeydeki vatandaş için sağlamak, 

 Devletin taleplere ve ihtiyaçlara hızlı ve etkin olarak cevap verebilmesini sağlamak, 

 Modern topluma geçişle beraber sunulan kamu hizmetlerini de modern hale getirerek verimliliği arttırmak, 

 Her kuruluşun kendi sitesini oluşturup ayrı ayrı bilgi aktarımı ve veri yinelemesi yapmak yerine tek bir portaldan 
bilgi ve veri alışverişinin sağlanması, 

 Sunulan kamu hizmetlerindeki zaman sürelerini ve sorunlarını en aza indirmek, 

 Kamuda hesap verilebilirlik, saydamlık ve şeffaflığı arttırıcı mekanizmalar geliştirmek, 
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 Hizmet alan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, 

 Devletin aldığı gelirleri arttırmak ve tahsilatları kolay bir sistemle yapmak, 

TÜSİAD’ın hazırlamış olduğu Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve E-Türkiye adlı raporda da özet şeklinde e-
devletin amaçları şu şekilde belirtilmektedir TÜSİAD ( 2001:135); 

 “Harcamalarda tasarruf sağlanması  

  Kâğıt işlemlerinin azaltılması 

 Şeffaflık - Hizmet kalitesinin arttırılması 

 7 gün 24 saat hizmet sunumu 

 Yönetime Katılımın artırılması  

 Kolay, hızlı ve rahat erişim olanağının oluşturulması” şeklinde sıralanmaktadır. 

Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının ortaya attığı birçok anlayış e-devlet sistemiyle hayata geçirilmeye başlamıştır. E-devlet 
sistemiyle beraber hayatın birçok noktasına kolaylık getirilmeye başlanmış, devletin iş yükündeki azalmayla beraber 
vatandaşında memnuniyeti giderek artmaya başlamıştır. Yönetime katılım olgusunun geliştirilmesiyle vatandaşların 

bilinçlenme seviyelerinde de artış olmaktadır. E-devlet yapılanması hizmet sunumun artık belirli saatlerde değil,  günün her 

saatinde ve vakit kaybetmeden yapabilme olanağını sunmaktadır. 

E-devletin bu amaçlarına karşılık sağladığı faydalarda önem kazanmaktadır. Toplumsal, kurumsal ve ekonomik yapıya 

birçok katkısı olan e-devletin yararlarını şöyle sıralayabiliriz (Şahin ve Örselli, 2003:349); 

 Daha etkin ve verimli kamu hizmetlerinin sunulması, 

 Rekabetçi piyasa modelinin yaşanmasıyla uluslararasında da ekonomik işlevselliğin arttırılması, 

 Vatandaşların resmi evrak ve bilgi işlemleri artık sıra beklemeden ve bürokratik engellerle uğraşmadan kolayca 
yapabilmesi, 

 Devletin saydam ve şeffaf bir yapıya bürünmesi, 

 Vatandaşların artık müşteri olarak görülerek işlerinin daha etkin bir şekilde görülmesi, 

 Daha az girdi ile daha çok çıktı ilkesiyle masrafların azaltılması ve tasarrufların artmasıyla birlikte vergi oranlarında 

da düşüş yaşanması, 

 Dosya ve evrak toplama yönteminin bırakılarak bilgilerin artık kolay ve masrafsız bir şekilde depolanarak kâğıt 

masrafı azaltılması, 

 Bilgi alışverişleri kurumlar arasında aktif bir şekilde gerçekleşmesi, 

 Yönetime katılım olgusu her düzeydeki vatandaş için etkin bir konuma getirilecektir. Katılım olgusunun 

gelişmesiyle beraber demokrasi olgusu da güçlenecek ve ülkelerin gelişmişlik seviyeleri zamanla daha çok 

artacaktır. 

E-devletin saydığımız bu amaç ve yararları ilerleyen dönemlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Birçok Avrupa 

ülkesinde ileri düzeyde olan e-devlet yapılanmasında bu faydalar görülebilmektedir. Türkiye’nin yakın bir dönemde de olsa 

e-devlet yapılanmasına geçmesi birçok artı sağlamış ve zamanla da bu faydaların daha çok gelişim göstermeye devam 

edeceği düşünülmektedir. 

2.5. Dünyada E-Devlet 

AB’nin 1980’li yıllarının başında Avrupa ağı kapasitesini arttırmak amacıyla AR-GE programlarına ağırlık vererek 

çalışmalar başlatmıştır. İlk çalışmalar genellikle e-ticaret sistemi üzerinde yoğunlaşmıştır. 90’lı yıllarda e-devleti 
bütünleştirmek için çalışmalar yapılmış ve erken dönem e-devlet çalışmaları olarak Komisyona tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Bu tavsiyeler iki dönem şeklinde Beyaz Kitap ve Bangemann Raporu olarak ilk dönem, yakınlaştırma Yeşil Kitabı ikinci 

dönem olarak ortaya çıkmıştır. Bu tavsiyelerden sonra e-devlet yapılanmasını tam anlamıyla ortaya çıkarmaya başlayan E-
Avrupa ve Eylem Planlarının başlatıldığı dönem olmuştur. 1999-2005 yılları arasında E-Avrupa programları genellikle aynı 

içeriklere sahip olarak birbiri ile ilişkili olarak oluşturulan internet kullanımı ve bilgi teknolojileri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. E-Avrupa Girişimi; Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan bu girişimle “Herkes İçin Bilgi Toplumu” 
olma yolunda ilk adım atılmıştır. On yıllık bir zamanı kapsayan bu girişim Lizbon Stratejisine referans olmuştur. Lizbon 

hedefleriyle ise AB ekonomisini rekabetçi ve dinamik bir yapıya dönüştürmek bunun için ise bilgi toplumuna geçmeyi, 

yeni politikalar ve reformlar yapmak, insan kaynaklarına yatırım gibi birçok hedefi tanımlamaktadır. E-Avrupa 2002 Eylem 
Planı; bu eylem planıyla kamu hizmetlerine çevrimiçi ulaşılabilme yüzdesini belirlemektir. Bunun içinde üye devletler 

tarafından hazırlanacak olan çevrimiçi ulaşımı mümkün kılan 20 kamu hizmeti komisyon tarafından belirlenmiştir. E-
Avrupa+2003 Eylem Planı; başlatılan eylem planları tekrar gözden geçirilerek aday ülkelerin reform çalışmaları ve 

ekonomilerini bilgi toplumuna uyarlamalarının hız kazanması için hazırlanan bir eylem planıdır. Bu eylem planıyla beraber 
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aday ülke statüsünde olan ülkelerde sürecin içerisinde yer almaları sağlanmıştır. E-Avrupa 2005 Eylem Planı; 2005 eylem 

planı da diğer eylem planları gibi “Herkes İçin Bilgi Toplumu” için oluşturulmuştur. Sosyal uyum ve rekabeti geliştirmek 

amacıyla üye devletlerin 2010 yılına kadar yerine getirmesi gereken hedefler belirtilmiştir. Ayrıca 2005 yılına kadar yerine 

getirmeleri gereken konularda belirtilmiştir (Şahin ve Örselli, 2014:115-125). Bilgi toplumuna geçişte yaşanan bu 

gelişmeler ve eylem planlarından sonra Avrupa Komisyonu olgunluk dönemi şeklinde tanımlanacak eylem planları 

sunmaya devam etmiştir. İ2010 stratejisi ve Avrupa 2020 Stratejisi planlarıdır. 

İ2010 stratejisi AB üyesi ülkelerde e-sağlık, e-iş ve e-ticaret gibi alanlardaki gelişmeleri belirtmekte ve bilgi toplumuyla 

tamamen entegre olmayı belirtmektedir. Avrupa 2020 Stratejisi yeni ekonomik dönüşümü ve 2020 yılı için belirlenen 

hedefleri açıklamaktadır. Bu hedeflerin belirlenmesi içinde 7 girişim alanı belirlenmiştir (Şahin, 2014:154). 

E-devlet uygulamalarında yapılan bu dönüşümlerde ve eylem planlarında birçok başarılı ülke çıkmıştır. Bütün ülkelere 

değinmek makalemizde çok zor olduğundan dolayı sadece en belirgin ülkelerin yapısına kısaca değinilecektir. 

Singapur en başarılı ülkeler içerisinde yer almaktadır. Ulusal Bilgisayarlaşma Komitesini 1980’li yıllarda kurarak ülkenin 

her kesimini her düzeyden vatandaşın bilgisayar kullandırılması özendirilmiş ve eğitim verilmeye başlanmıştır. 1999 

yılında ise 21. Yüzyıl Bilgi Toplumu yaklaşımını benimseyerek teknolojik yapıyı, gelişmiş insan yapısı ve siyasal iradeyi 

oluşturarak, birçok sanayileşmiş ülkeyi geride bırakmıştır. Amerika Birleşik devletleri de bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
öncü ülkelerden biridir. E-devlet uygulamasını federal ve eyaletlerde etkin bir şekilde kullanmaktadır. ABD e-devlet 
stratejisini üç temel strateji üzerine kurmuştur. Bürokrasiyi merkez alan değil, vatandaş odaklı devlet, sonuç odaklı devlet, 
yenilikleri ve rekabeti destekleyen devlet modelidir (Delibaş ve Akgül, 2009:114). Kore ise e-devlet açısından hem çok 

gelişmiş hem de oldukça geri kalmış ülkelere yakın bir çizgide durmaktadır. Kore e-devlet uygulamaları konusunda beş 

strateji aşaması belirlemiştir. Kore zamanla belirlenen hedeflerin ötesinde yer alarak e-devlet uygulamaları konusunda öncü 

ülkelerden biri olmuştur (Şahin, 2014:172-174). Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni yönetim tarzından Türkiye’de 

etkilenmiştir. E-devlet yapılanmasında oluşturulan eylem planlarında aday ülke olarak yer alarak e-devlet yapısını 

oluşturmaya çalışmaktadır.  

2.6. Geleneksel Devlet ve E-Devlet 

Kamu yönetimi yapısı değişen ortamda hızlı karar alabilen ve aynı şekilde hızlı bir şekilde hizmetlere cevap veren yapıya 
kavuşmaya çalışmaktadır. Bilgi ve teknolojinin ilerlemesiyle bu olay kaçınılmaz olmuştur. E-devlet modeli düşük 

maliyetlerde kaliteli ürünler sunmak fikrinde oluşan, toplam kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerini temel almaktadır 

(Yürük, 2017:16-17). 

 Geleneksel kamu yönetimi yapısındaki hantallık, merkeziyetçilik ve bürokrasinin artmasıyla beraber verimsizleşmesi 

sonucu modern yapıya yeni kamu işletmeciliğinin ilkeleri uyarlanmaya başlanmıştır. Geleneksel kamu yönetimi ile e-devlet 
yapısı tablo şeklinde verilerek aralarındaki fark daha net bir şekilde görülecektir. 

Tablo 1. Geleneksel Devlet İle E-Devlet Karşılaştırması 

GELENEKSEL DEVLET ANLAYIŞI E-DEVLET ANLAYIŞI   

Bürokratik Kontroller  Bireye Hizmet ve Toplumun Güçlendirilmesi 

İzole Edilmiş İdari Fonksiyonlar   Entegre Kaynak Hizmetleri Açık ve Şeffaf 

Devlet   

Kâğıt İşi ve Dosyalama Elektronik Hizmet Teslimatı 

Zaman Tüketen Süreçler Hızlı Seri İş Süreçleri 

Elle Düzenlenen Finansal Sözleşmeler   Sözleşmeler Elektronik Fon Transferi (EFT) 

Sistematik Olmayan Raporlama Sistemleri Bilgiye Esnek Erişim  

Bağlantısız, Birbirinden Kopuk Bilgi 

Teknolojileri 
Bütünleşmiş Ağ Çözümü   

Her Dönem İdareci Seçimi   Gerçek, Katılımcı ve Sürekli Demokrasi 

Kaynak: Şahin ve Örselli, 2003:347. 

E-devletle beraber bilgi teknolojilerinin kullanımı artmış ve geleneksel kamu yönetiminden farklı bir yapılanmayla hizmet 

sunumu ve bilgilere ulaşma konusunda dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. 
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3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE GELENEKSEL DEVLET ANLAYIŞINDAN İŞLETMECİ DEVLET 

ANLAYIŞINA GEÇİŞ SÜRECİ 

Yönetim olgusu insanlık tarihi boyunca var olan bir sistemdir. Yönetim var olan örgütün bütün işleyişindeki örgütleme, 

planlama, eşgüdümleme ve denetim olayıdır. Kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de olan bir olgudur. İki yönetim 

tarzı birbirinden farklılık göstermektedir. Kamu yönetiminde özel sektöre göre belli kurallar, yasalar, alt-üst ilişkisi ve 

kamu yararı ilkeleri vardır (Çetinkaya, 2010:17). Kamu yönetiminin bu aşırı merkeziyetçi yapısı, bürokrasinin ve 

kırtasiyeciliğin zamanla artmasından sonra geleneksel kamu yönetimi yapısı bir değişim olgusu içerisine girmeye 

başlamıştır. 

Küreselleşme sürecine girilmesiyle beraber devlet olgusunda da bazı değişiklikler gündeme gelmiştir. Devletin görevlerinin 
sınırlandırılmak istenmesinin yanı sıra devlete yeni görevlerde yüklenmeye başlanmıştır. Bu yeni görevlerin yanı sıra 

devlet “minimal devlet” alanına çekilmek istenmektedir. Minimal devlet olgusuyla dünyadaki zenginliklerden 

faydalanacağı hem de baskıcı konumdaki devletlerin son bulacağı varsayımı ortaya atılmaktadır. Bu döneme girilmesiyle 

beraber bilgi, teknoloji ve mal sermaye hareketlerinin artmasıyla eski yapı yönetim tarzı yetersiz kalmaya başlamasının 

yanı sıra vatandaşların beklenti ve talepleri de farklılaşmaya başlamıştır. Kamu yönetimindeki bu yaklaşımlar ve 

dönüşümler sonucunda kamu hizmeti yerel yönetimlere önem veren, daha katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve vatandaşın 

beklenti ve taleplerini dikkate alan ve bütün bunları yaparken bilgi teknolojilerinden de faydalanan bir organizasyon ortaya 
çıkarmaktadır (Göküş, 2011:33-39). Dünyadaki bu değişim ve dönüşümlerin etkisiyle kamu yönetimleri değişime uğramış 

ve ortaya yeni bir yönetim tarzı olarak Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı ortaya çıkmıştır. 

3.1. Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı 

Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması amacıyla birçok ülke arayışa girmiştir. Bu dönüşümü sağlamak amacıyla 

yeni bir yönetim tarzı ilke ve kurallar ortaya çıkmış ve genellikle Anglo-Sakson ülkeler piyasa temelli daha rekabetçi, özel 

sektörün işletmecilik mantığına uygun olarak bir yönetim tarzı belirlemişlerdir (Ömürgönülşen, 2003:21). Yeni kamu 
işletmeciliği anlayışı geleneksel kamu yönetiminin işleyişine gelen tepkiler sonucunda bilgi ve teknolojiden de 
faydalanarak özel sektör işletmeleri gibi yönetilmesini savunmaktadır. Yaklaşımın ortaya çıkmasında birçok siyasal, 

ekonomik ve toplumsal faktörler rol oynamıştır (Hatipoğlu, 2015:155). Yeni kamu işletmeciliğinin ortaya çıkmasında 

yaşanan birkaç olay önemli olmuştur. Öncelikle bu yaklaşımın öne çıkmasında İngiltere de 1979’da Thatcher’in 1980 ise 

ABD’de Reagan’ın başkan olmasıyla Yeni sağ hareketlerinin önem kazanması sonucunda kamu yönetiminde köklü 

değişikliklere gidilmiştir (Güngör, 2012:87). Yeni sağ hareketlerinin önem kazanmasıyla ve bürokrasinin yetersiz kalması 

gibi durumlar sonucunda devletin küçültülmesi isteği belirginleşmeye başlamıştır. 

Yeni söylemleri ve yaklaşımları küreselleşme boyutunda IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarının desteklemesi 
ve 1970’lerde yaşanan petrol krizi sonrasında demokratikleşme, sivil toplum örgütleri, yerelleşme gibi konuların önem 

kazanması sonucunda İngiltere ve ABD’den sonra tüm dünya ülkelerine de bu yeni yönetim tarzı yayılmıştır (Su, 

2017:19).YKİ anlayışıyla beraber özel sektördeki işletmecilik mantığının kamu yönetimine entegre etmek ve Weberyen 

bürokrasinin katı, esnek olmayan, merkeziyetçi yapısı yerine daha piyasa temelli, vatandaş/müşteri memnuniyetini ilke 

edinen, esnek örgütlenme ve girişimciliğe önem veren bir yaklaşım öne çıkmaktadır (Arı, 2009:31). Kamu yönetimi 

anlayışında farklılıklar yapılmasını savunan bu görüşün en temel aldığı fikirler, işletmecilik, piyasa temelli anlayış, 

girişimcilik, vatandaş memnuniyeti, herkesin yaptığı işten sorumlu olması, sonuç odaklılık gibi fikirleri ön plana 

almaktadır. Yeni kamu işletmeciliği anlayışının ortaya çıkmasında yaşanan ekonomik ve siyasal olayların yanında 

toplumsal olarak vatandaşları talepleri de önemli olmuştur. Vatandaşların artık her işi daha kolay ve uğraşmadan yapmak 

istemesi yeni bilgi teknolojilerinde önem kazanmasıyla devletten beklediği hizmet olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımıyla beraber dünyadaki ülkelerin etkilenmesi sonucu reform çalışmaları başlamıştır. Kamu 
sektöründeki birimlerin parçalara ayrılması, yetki devri, subsidirarite ilkesinin önem kazanması ve son bilgi teknolojilerinin 
gelişmesiyle devletlerin elektronik devlete dönüşmeye başlaması bu anlayışının somut göstergeleridir (Hatipoğlu, 

2015:156). Bu değişim süreciyle beraber gelişmiş devletlere daha çok yönlülük katmış ve geleneksel devletlere göre, 

vatandaşın ve devletin birbiriyle çift yönlü iletişim kurması ve devletin küçük ama etkin konuma gelmesi yeni anlayışın 

gereği olmuştur. Bu şekilde yeni örgüt yapılarının da artmasıyla vatandaş devlete sesini daha çok duyurmakta ve işleyişte 

etkin konuma gelebilmektedir (Güngör, 2012:96). Kamu yönetimindeki bu dönüşüm devleti her alandan etkilemiş, minimal 

devlet anlayışının getirilmesine rağmen devlet etkinliğini sürdürmekte ve bu anlayışla beraber yönetişim, vatandaş gibi 

kavramların önem kazanmasıyla beraber devlet yönetimi daha etkin hale gelmektedir. 
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3.2. Yeni Kamu İşletmeciliğinin Özellikleri 

Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının belli başlı özellikleri bulunmaktadır. YKİ anlayışı devletin sadece düzenleyici ve 

denetleyici özelliğinin olması gerektiğini, yerinden yönetim ilkesine öncelik verilerek mali özerkliğe sahip bağımsız 

kuruluşlarla yönetilmesi ve kamu hizmetlerinin bu kuruluşlar aracılığı ile yürütülmesini savunmaktadır. Piyasa temelli bir 

yönetimi savunarak işletmecilik mantığına büründürülmeye çalışılmakta ve kamu hizmetlerinin hizmeti satın alan 

kuruluşlar tarafından yönetilmesi savunulmaktadır. Rekabetin artmasının kamu hizmetlerinin verimliliğinin, saydamlığını 

ve işlevselliğini arttıracağı düşünülmektedir (Karcı, 2008:46-47).  

Kamuda etkin yönetime özen verilmesi yani kamusal alanlardaki sorumluluk alanlarının iyi belirlenmesi ve katı hiyerarşik 

yapıdan kaçınılarak yöneticilerin gerektiğinde takdir yetkisinin olması savunulmaktadır. Kurallara sıkı sıkıya bağlılığın 

bırakılarak bu şekildeki iş yapma koşullarının terk edilmesini ve sonuç odaklılığa dikkat çekilmektedir. Kaynak 

kullanımında dikkatli olmak ve daha az girdi yaparak daha çok çıktı alınmasının sağlanması da amaçlanmaktadır (Göküş, 

2011:40-41).  

Özetlenecek olursa Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışıyla beraber kamu yönetiminde bir değerler dizisi değişimi yaşanarak 

yeni yönetim tarzları geliştirilmeye çalışılmıştır. Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının mantığı isminden de anlaşıldığı üzere 

işletmeci devlet yapısıdır. Özel sektör mantığı ile Kamu yönetiminin işleyişinin farklı değil aynı olması savunulmaktadır. 

Yönetimde devletin sadece denetleyici olması, piyasanın rekabet koşullarında olması, esnek, saydam, daha az eleman ve 

girdi kullanımı, merkeziyetçilikten uzak ve desantrilazasyon ilkesine önem veren bir yapı savunulmaktadır. Devletin 

sunmak zorunda olduğu kamu hizmetlerinin bazı bağımsız kuruluşlarca yürütülmesi savunulsa da bunun sosyal adalet ilkesi 
gereğince devlet tarafından yapılması ve vatandaş odaklılığa dikkat çekmektedir. 

3.3. Yeni Kamu işletmeciliği İlkelerinin Türk Yönetimine Etkisi 

Kalağan (2009:73-80), YKİ anlayışının ilkelerini 5 ana grupta toplamaktadır. Bunlar: 

 “Ekonomik-İşletmeci Ussallık  

 Yatay–Esnek Örgütlenme  

 Sonuç Odaklı Yönetim  

 Vatandaş (Müşteri) Odaklı Yönetim  

 Kaynak Kullanımında Etkililik ve Verimlilik” olarak sıralamaktadır. 

Yeni Kamu işletmeciliğinde ekonomik işletmeci unsur önem kazanarak hukuksal ussallık ilkesi sadece araç olarak 

kalmaktadır. Özel sektör yapısı gibi kamu hizmetlerinin işletilmesi mantığı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İşletmeci 

mantığıyla beraber kamuda etkinliğin ve verimliliğin daha çok artması beklenilmektedir (Kalağan, 2009:73). Yeni değerler 

dizisi anlayışıyla beraber kamu yönetiminde de gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Kamu hizmetleri yap-işlet mantığıyla 

çalışmaya ve kamu hizmetlerini belirli bağımsız kuruluşlara ya da belli bir yüzdesi devlete ait olan kuruluşlara satarak 

işletmeye başlamıştır. 

Yatay - esnek örgütlenme ile kamu hizmetlerindeki dikey yönlendirme ve katı merkeziyetçi mantığı reddedilmekte bunun 

için yatay- esnek örgütlenme biçimi önerilmektedir. Yatay örgütlenme ile yukarıdan aşağıya ve aşağıdan da yukarıya bilgi 
akışı daha kolay hale gelmektedir. Bu yeni yapılanmayla beraber herkes sorumluluklarını bilerek yaptıkları işleri 

üstlenebilmektedir. Kamu yönetimi de bu yeni yapıyı kabul etmekte yeni durumlara kolayca entegre olabilmektedir 

(Kalağan, 2009:74).  

Süreç odaklı yönetim tarzından kamu yönetimi yapısı sonuç odaklı yönetim tarzına geçmeye başlamıştır. Örgüt içindeki 

katı merkeziyetçilik, aşırı derecede kurallara ve programlara sıkı sıkıya bağlılık ve astların denetlenmesi yerini daha esnek 
ve yapılan işlerde daha profesyonel hesap verme ilkesine dönmeye başlamıştır (Yıldırım, 2011:93). 

Vatandaş odaklı yönetim ilkesi ise yeni teknolojik durumlar karşısında halkın istekleri ve beklenti yapılarının değişmesi 

sonucu kamu yönetimi de bu alanda çalışmalar yapmaya itmiştir. Vatandaş artık sadece genel konulara eğilip sadece 

vergisini vererek kenarda beklemekten vazgeçerek kamu yönetiminin bütün süreçlerinde etkin bir rol almaya çalışmaktadır. 

Kamu yönetiminde yapılan bütün süreçleri izleyip denetlemeye başlamışladır. Bu duruma önem verilerek vatandaşın 

isteklerine dikkat edilmeye başlanmıştır. Kaliteli ürünleri daha ucuz daha verimli bir şekilde sunmaya çalışarak sosyal 

devlet yapısına da dikkat edilmektedir. 

Kamu yönetiminde kaynakları etkin kullanmak ve israfı önlemek amacıyla 1980’lerden sonra tutumluluk ilkesinden 

vazgeçilerek verimlilik ve etkinlik ilkeleri önemli konu alanları olmuştur (Sözen, 2005:70). Girdi-çıktı, kar fayda gibi 

yapıları özel ve kamu sektörüyle aynı yapıda düşünmek çok da doğru olmamaktadır. Çünkü kamu yönetimindeki sosyal 

fayda ilkesi bazı alanlarda özellikle sağlık, eğitim gibi konularda kar amacı gütmesinin önüne geçmektedir (Kalağan, 

2009:81). Yeni kamu yönetimi anlayışının getirdiği bu ilkeler zamanla kamu yönetiminde de değişikliklere neden olmuştur. 

Kamu yönetimi Yeni Sağ hareketler ve bilgi ve teknoloji altyapısının gelişerek dünya ya yayılması ve küresel 

kuruluşlarında yeni anlayışı benimsemesiyle Türk kamu yönetimi yapısında da reformlar yapılmaya başlamış ve yeni 
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yönetim anlayışına ayak uydurmak için adımlar atılmıştır. En önemli göstergesi ise bilgi ve teknolojide ki değişimiyle E-
devlet yapılanmasına başlanmasıdır. 

 

4. TÜRKİYEDEKİ YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA E-DEVLET UYGULAMALARI 

Dünyada yaşanan hızlı dönüşümler sonucunda ülkeler yeni koşullara uyum sağlamak için çalışmalara başlamıştır. Yeni 

Kamu işletmeciliği anlayışıyla beraber gelen yönetim tarzı yapılanması sonucu kamu hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin 

ve kolay bir şekilde sunumun sağlanması amacıyla reformlar yapılmıştır. Avrupa Komisyonunun yayınladığı eylem 

planlarıyla bilgi toplumuna dönüşmek ve serbest piyasa koşullarıyla ekonomiyi etkin kılmak için stratejiler belirlenmiştir. 

Türkiye’de bu yarıştan geri kalmak istememiş ve aday ülke statüsünde belirlenen stratejilere uyum sağlamak için reformlar 

başlatmıştır.  

4.1. Türkiye’de E-Devletin Gelişim Süreci 

Türkiye’de e-devlet uygulamalarına geçiş 1980’li yıllarda ekonomik politikaların yön değiştirerek daha liberalleşmesi ve 

kamu hizmetlerinin sunumunda değişikliklere gidilmesi bu süreci başlatan etkenlerdendir. 1990 ve 2000’li yıllarda dünyada 

bilgi ve teknolojide yaşanan dönüşümler e-devlete geçiş sürecini tam anlamıyla başlatmış ve Türkiye’de bu dönüşümlerden 

etkilenmiştir. 1993 yılında Türkiye’nin internet yapılanmasıyla tanışması ve Dünya Bankasının “Türkiye Bilişim ve 

Ekonomik Modernizasyon” projesini desteklemesi de önemli bir adım olmuştur (Güngör, 2012:103). Aynı yıl Türki’ye 

bilim ve teknoloji alanında ilk kapsamlı çalışması olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTKY) kurulmasıyla 

olmuştur. Kurulun amacı bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle ekonomik kalkınma, sosyal gelişme amaçlarının 

belirlenmesi ve aralarındaki uyumun sağlanmasıdır. Kurul bu amaçlar için 1997 yılında bilgi altyapısının oluşturulması için 

kararlar almıştır. TEUNA, ULAKBİM ve Elektronik Ticaret Ağının kurulması sağlanmıştır. Kurul aynı şekilde Kamu-Net 
üst kurulunu da kurmuştur. Kamu-Net projesi ile kamu kurumlarının veri tabanlarına erişimini ve ortak kullanmalarını 

sağlayan kurumlar arası bilgi akışını sağlayan bir yapı olarak kurulmuştur (Şahin, 2014:105). Bilgi ve teknoloji 
konusundaki ilerlemesi Avrupa Birliğinin e-Avrupa girişimiyle hız kazanmıştır. E-Avrupa girişimiyle gelecek on yılda 

dünyadaki en rekabetçi ve en dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelebilmesi için oluşturulan strateji projesine aday 

ülkeler ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu aday adayı ülkelerinde dahil edilmesiyle sürece etkin bir şekilde girilmiştir 

(Naralan, 2008:71). Türkiye e-Avrupa girişimiyle, sorumluluklarının yerine getirmek amacıyla TÜBİTAK liderliğinde e-
Türkiye girişimi başlatılmıştır. Türkiye’nin sorumluluklarını yerine getirmek için tarihler belirlenmiş ve bu sorumlulukların 
2006 yılında yerine getirmesi öngörülmüştür (Şahin, 2014:107). E-Türkiye planını 2003-2004 yılını kapsayan e-Dönüşüm 

Türkiye Eylem Planı takip etmiştir. 2006-2010 yıllarında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem planı gibi birçok alanı içine 

alan kapsamlı bir plana daha imza atılmıştır. “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” ise hazırlanarak 

kamuoyuna sunulmasıyla e-devletleşme süreci iyice hızlanmıştır (Yürük, 2017:32).  

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bilgi toplumu politikası çerçevesinde Türkiye’nin e-Devlet politikasının 

bütüncül bir bakış açısı ile şekillendirilmesi için 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlamıştır 
(www.edevlet.gov.tr). Yapılan tüm bu çalışmalardaki amaç kamu yönetiminin ve hizmetlerinin şeffaflaşması, hız 

kazanması, tasarruf sağlanması ve vatandaşların memnuniyetinin arttırılması için yapılmaktadır. 

4.2. Türkiye’de E-devlet Uygulamalarında Gelinen Süreç 

Ülkemizde e-devlet yapılanmasına geçilmesinin ardından birçok kamu hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Öncelikli olarak 

uygulanan projeler şunlardır (DPT, 2005:13-16); 

 Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS); İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen projedir. Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamaktadır. Bu proje 

2003 yılında tamamlanarak e-devlet projelerinin oluşturulması için önemlidir. 

 Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS); Tüm taşınmaz malların envanterini, tapu kayıtlarını ve sayısal verilerini 

tutan, mülkiyete dayalı bilgileri ayrı ayrı kuruluşlarda değil tek bir çatıda toplayan bir projedir. 

 TAPUNET; Tapu Kadastro Bilgi Sistemiyle toplanan bilgileri vatandaşın hizmetine sunan bir projedir. Elektronik 

ortamda sahip olduğu taşınmaz mallarıyla ilgili bilgi alıp işlem yapabilmektedir. 

 VEDOP-I; Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı tarafından vergi dairesine ait bütün işlemlerin bilgisayar 

ortamında toplanmasını amaçlayan projedir. 1998 yılında başlatılmış 22 il merkezi ve 155 vergi dairesinde 

uygulanmıştır. 

 VEDOP-II; 2004 yılında başlatılan bu proje ise VEDOP-I projesini tamamlamak amacıyla başlatılmıştır. 

Vatandaşların vergi ile işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan e beyanname belgesini internet 

üzerinden alınmasına olanak veren bir projedir. 

 Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET); 2002 yılında başlatılan projeyle polisin göreviyle ilgili bilgilere kolay ve 

hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. POLNET projesinin ardından MOBESE ve Trafik Bilgi Sistemi projeleri 

de bu alanda yapılan önemli projelerdir. 
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 Ulusal Yargı Ağı (UYAP); Adalet Bakanlığının iş yükünde değişiklik yapılmıştır. .proje iki aşama şeklinde yapılmış 

ve ilk aşaması 2001 yılında Merkez Teşkilatı otomasyonunu, ikinci aşama Taşra Teşkilatı otomasyonunu 

kapsayacak şekilde yapılmıştır. 

 SAY 2000İ; Maliye bakanlığına ait bütün birimlerdeki işlerin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve devlet 

hesaplarının günlük olarak izlenmesine olanak veren proje 2001 yılında tamamlanmıştır. 

 Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER); Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak devletle vatandaş arasındaki 

sorunları en aza indirmeye çalışan bir projedir. Vatandaşlar istedikleri konularda devlete elektronik ortamda ya da 

şahsen başvuru yapabildikleri bir sistemdir (Şahin, 2014:146). 

Türkiye’nin e-devlet uygulaması için eylem planları yapması ve çalışmalar başlatması ilk adım olarak iyi gelişme olarak 

nitelendirilse de zamanla bu e-devlet çalışmaları birbirinden kopuk şekilde ve bağımsız olarak hayata geçirilmeye 

başlanmıştır. Yapılan projelerin merkez teşkilatı içinde çeşitli birimler tarafından etkileşimsiz ve koordine olmadan 

oluşturulmaları e-devletin tam olarak olgunluk seviyesine gelmesine engel olmaktadır. Yerel yönetimler, bağımsız 

kuruluşlar, üniversiteler, bakanlık gibi birçok birimler aynı içeriğe sahip şekilde farlı bilgi işlemeleri işlevsel farklılıklarda 
ortaya çıkarmaktadır. Bütün bu yaşanan sorunlardan sonra kamu hizmetlerinin bir bütün içinde ve koordineli bir şekilde 

işlemesinin sağlanması, vatandaşların kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda kamu hizmetlerine kavuşması 

amacıyla bir e-devlet kapısı kurulması kararlaştırılmıştır. E-Devletin kurulması ve yönetilmesi Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından, sistemin işletilmesi ve yürütülmesi görevi ise TÜRKSAT A.Ş. ye devredilerek 2006 

yılında Türkiye’nin e-devlet kapısı kurulmuştur (Şahin, 2014:118). E-devlet kamu hizmetlerini tek bir portaldan sağlayan 

vatandaşların elektronik ortamda kolayca işlerini yapabilecekleri bir platformdur. Kurulan bu e-devlet kapısının resmi sitesi 

turkıye.gov.tr. den T.C. numaraları ve şifreleriyle vatandaşların giriş yaparak kullanılacakları bir sistemdir.  

Devlet Kapısı olan ve tek bir portaldan hizmet veren bu sistemle hizmetler tek çatı altında toplanmış olmuştur. E-devlet 
kapısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri çevrimiçi olarak sunulmaktadır (Seferoğlu vd., 2011:291). 
Vatandaşların elektronik ortamda kamu hizmetlerindeki bilgi edinme ve belge alabilme imkanı da daha çok artmıştır. Kamu 

kurumlarının artık aynı işlem için ayrı siteler kurmaları kalkmış ve tek bir elde toplanarak iş yükünde de azalma 

yaşanmıştır. E-devlette hizmet veren kurumlarının hepsine makalemizde yer vermemizin imkânının olması nedeniyle  

(www.turkiye.gov.tr) sitesinde sık sunulan hizmetlere göre şöyle sıralanmıştır; 

 Sosyal Güvenlik Kurumu 

 Adalet Bakanlığı 

 Gelir İdaresi Başkanlığı 

 Emniyet Genel Müdürlüğü 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

 Sosyal Güvenlik Kurumu 

 Maliye Bakanlığı 

 Milli Savunma Bakanlığı 

 Yargıtay 

 PTT Genel Müdürlüğü 

 Milli Eğitim Bakanlığı 

 Sağlık Bakanlığı  

 İŞKUR 

E-devlet kapısı, bünyesinde topladığı yasama, yürütme, yargı ve özerk kuruluşlar gibi birçok alandaki konuda hizmet 

vermektedir. Dünyada yaşanan bilgi ve iletişim teknoloji dönüşümlerinden etkilenen ve bu durumun gerisinde kalmak 

istemeyen Türkiye sürecin içeresine dahil olmuştur. Yaşanan gelişmelere bakıldığında ilk başlarda durgun bir yapı izlense 

de son dönemde yaşana atılımlarla dinamik bir dönem içerisine girildiği görülmektedir. 

Yeni eklenen hizmetlerle beraber e-devlet etkililiğini daha da arttırmaya devam etmektedir. Yeni eklenen hizmetler e-
devlet kapısında şu şekilde sıralanmaktadır (www.turkiye.gov.tr); 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri 

 Veraset İlami Sorgulama 

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama
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 Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 Evrak Takibi 

Cumhurbaşkanlığı 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

 Dini Soru Sor 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 Hayvancılık İşletme Detay Bilgileri Sorgulama 

 Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgileri Sorgulama 

 Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Bilgileri Sorgulama 

 İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi Bilgileri Sorgulama 

 Gemi Ruhsat Bilgileri Sorgulama 

 Çiğ Süt Desteği Ödeme Bilgisi Sorgulama 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 Gümrük İşlemleri İçin Mükellef Kaydı Başvurusu 

 Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

 Türk Boğazları Seyir Plan (SP1) Hizmetleri 

Limak Uludağ Elektrik 

 Borç Bilgileri Sorgulama 

 Ödeme Bilgileri Sorgulama 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 E-Ticaret Portalı 

Millenicom 

 Borç ve Alacak Sorgulama 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama 

 Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama 

 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Sorgulama 

 Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama 

 Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama 

 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama 

PTT 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama 

 Bireysel Ön Kabul Başvurusu 

 Bireysel Sipariş Başvurusu 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

 Pilot Lisans Teyit Belgesi 

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-sulh-hukuk-mahkemelerince-acilan-vasiyetname-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/botas-evrak-takibi
https://www.turkiye.gov.tr/tccb-ebys
https://www.turkiye.gov.tr/cankiri-karatekin-universitesi-ebys
https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-dini-soru-sor
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-hayvancilik-isletme-detay-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-tiftik-kayit-sistemi-tks-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-aricilik-kayit-sistemi-aks-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-ipekbocekciligi-kayit-sistemi-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-gemi-ruhsat-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-onayli-sut-ciftligi-cig-sut-destegi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi
https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-ve-ticaret-gumruk-musavir-ve-yardimcilarinin-bilgilerini-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/limak-uludag-elektrik-borc-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/limak-uludag-elektrik-odeme-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/mta-e-ticaret-portali
https://www.turkiye.gov.tr/millenicom-borc-ve-alacak-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bireysel-okur-yazarlik-belgesi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bireysel-okur-yazarlik-belgesi-dogrulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-mesleki-ve-teknik-acik-ogretim-okulu-kurs-basari-veya-yetki-belgesi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-cirak-ogrenci-devamsizlik-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-yaygin-egitim-sertifika-belgesi-dogrulama
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-mesleki-ve-teknik-acik-ogretim-okulu-kurs-basari-veya-yetki-belgesi-dogrulama
https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ebys
https://www.turkiye.gov.tr/ptt-bireysel-on-kabul-basvurusu
https://www.turkiye.gov.tr/ptt-bireysel-siparis-basvurusu
https://www.turkiye.gov.tr/sivil-havacilik-pilot-lisans-teyit-belgesi-sorgulama
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 Havacılık Personeli Sağlık Sertifika, Muayene ve Rapor Durumu Sorgulama 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

 Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler 

 4C(Kamu Görevlileri) Hizmetleri 

 Diğer Hizmetler 

 Borçlandırma Hizmetleri 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

 Yetki Belgesi İşlemleri 

E-devletin hizmet verme kapasitesinin artması ve kullanıcı sayısının 36,6 milyonu geçmesi ve 3 binden fazla hizmetin artık 

çevrimiçi olarak sunulmasıyla vatandaşlar bilinçlenmeye başlamış ve e-devlet etkin bir konuma gelmeye başlamıştır 
(www.sabah.com.tr). 

4.3. Türkiye’de Yürütülen E-Devlet Uygulamalarının Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Değerlendirilmesi 

Devlet ya da kamu yapılanmasına ilişkin yaşanan bütün olgu, kavram ve süreçler toplum için önemlilik arz ederek tüm 

toplumu ekonomik, siyasal, yönetsel ve kültür gibi birçok konuda etkilemektedir. Sanayi döneminden bilgi ve teknoloji 

dönemine geçiş olması kamu yönetimi alanında yeni yönetim ve işleyiş tarzı olarak Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının 

önem kazanmasına neden olmuştur. Teknolojide yaşanan dönüşümler, bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşmenin önem 

kazanarak Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası kuruluşlarının bu yönetim tarzını desteklemesi ve reform hareketleri 

başlatması yeni döneme geçişin habercisi olmuştur. Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışıyla beraber benimsenen ilkeler kamu 

yönetiminde köklü bir değişikliğe yol açmaktadır. Demokratikleşmeyi, esnekliği, sonuç odaklılığı, maliyetleri azaltmayı ve 

vatandaş odaklılığını esas alması yeni yönetim paradigmasının ilkelerini temsil etmektedir (Turan, 2015:177-178). Yeni 
kamu İşletmeciliği yerinden yönetimi, rekabetçi piyasa modelini savunarak ekonomik kalkınmışlığı sağlamayı hedef alan, 

performansa önem vererek yönetimin yeniden icadını yapmaktadır (Yıldırım, 2011:101). Weberyen bürokrasi modelini 

eleştirerek katı, merkeziyetçi ve dikey hareketliliği esas almasını değil daha esnek, daha şeffaf ve kolay erişim olanağı 

sağlayan bir sistemi vurgulamaktadır.  

Kamu yönetimine getirilen bu yeni yönetim tarzı ve teknolojik dönüşümler örgüt yapılarını etkilemektedir. Günümüzdeki 

teknoloji ve bilgi toplumuna dönüşüm vatandaşla devlet arasındaki iletişimi de etkilemektedir. Yönetimden halka halktan 

da yönetime doğru iletişim olanağı artmaktadır (Turan, 2015:177-178). Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışıyla kısaca 

işletmecilik modeli esas alınmaktadır. Kamu yönetim yapısının özel sektörden farklı olmamasını işletmecilik mantığıyla 

yönetilmesini savunmaktadır. Yeni yönetim tarzıyla önemlilik arz eden diğer bir ilke de bilgi teknolojilerinin kullanılmasını 

savunmaktadır. Bilgi ve teknolojinin benimsenmesiyle beraber e-devlet yapılanması da önem kazanmıştır. 

E-devlet, yönetişim ilkesini de savunarak kamu kuruluşlarının vatandaşlarla, özel sektörle ve diğer kamu kuruluşlarıyla 

olan ilişkilerini bilgi teknolojilerinin kullanarak,  devletin vatandaşa karşı yerine getirmek zorunda olduğu görevlerini 

elektronik ortamda yapmasını sağlayan platformdur. E-devletin hayata geçirilmesiyle beraber katı yönetim tarzında 

uzaklaşılmış, yatay örgütlenme esas alınmaya başlanmış, yerinden yönetime önem verilmiş ve bazı alanların işletmecilik 

mantığıyla yönetilmeye başlanması kamu yönetiminde iş yükü azalmasına neden olmuştur. Kamu hizmetlerinin artık 

elektronik ortamda sunulmaya başlanmasıyla kâğıt, posta ve kırtasiye malzemelerinde azalma olmasıyla tasarruflar 

sağlanmış ve maliyetlerde düşüşler yaşanmıştır. Vatandaşların artık almak istedikleri kamu hizmetlerini sıra beklemeden 

bürokrasi prosedürüne takılmadan elektronik ortamda çözmesi de hem hantallaşan ve verimsizleşen bürokrasiyi azaltmış 

hem de vatandaşın devlete karşı memnuniyeti arttırak güven duygusu artmaktadır (Yıldırım, 2011:101-105). 

Kısacası Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışıyla savunulan ilkelerin hayata geçirilmesi e-devleti meydana getirmiştir. E-
devletle beraber Yeni Kamu İşletmeciliğinin savunduğu vatandaş odaklılık, işletmecilik, esneklik, şeffaflık ve saydamlık 

ilkeleri e-devlette bütünleşerek sunulmaktadır. Yeni Kamu İşletmeciliğinin yönetim tarzı ve teknolojik yaşananlar e-devleti 
faydalı bir hale getirse de vatandaşların bilgi ve teknolojiyi kullanma yetileri de önem kazanmaktadır. E-devletin etkili 
olabilmesi için reformlara devam edilmeli, altyapı olanakları sağlanmalı ve vatandaş bilgilendirilmelidir.  

E-devletin hizmet verme kapasitesinin artması ve kullanıcı sayısının 36,6 milyonu geçmesi ve 3 binden fazla hizmetin artık 

çevrimiçi olarak sunulmasıyla vatandaşlar bilinçlenmeye başlamış ve e-devlet etkin bir konuma gelmeye başlamıştır 
(www.sabah.com.tr). 

 

 

 

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/shgm-havacilik-personeli-saglik-sertifikasi
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SONUÇ 

Değişen dünyayla beraber ülkelerin yönetim tarzları da değişmiştir. Küreselleşen dünyada yaşanan olaylara ve dönüşümlere 

uzak kalmak ülkeler için sıkıntı yaratabilmektedir. Teknoloji ve bilginin büyük önem kazanması ve yönetim tarzlarındaki 

değişimler ülkeler için yeni reformlar yapma koşulları oluşturmaktadır. Yeni kamu işletmeciliği makalemizde de 

belirttiğimiz gibi temel ilkesi adından da anlaşıldığı üzere işletmecilik mantığıdır. Özel sektör mantığı gibi yönetilmeyi 

savunarak kamu yönetim yapılarını bu yönde düzenlemeye çalışmaktadır. Kamu yönetimiyle özel sektör arasında fark 

olmadığı savunulsa da bu anlayışla devlette bulunan sosyal devlet anlayışı unutulmaktadır. Devletin sağlık, eğitim, 

güvenlik gibi ana konularda işletmeci mantığıyla hareket etmesi sosyal devlet anlayışına ters düşmektedir. Yeni kamu 

işletmeciliği anlayışı bazı alanlarda iyileştirmeler getirse de bazı alanlarda sıkıntı yaratabilmektedir. Demokrasi, eşitlik, 
bireyi ön plana alma ve kamuda şeffaflığı sağlama ilkeleri kamu da ilerlemeyi ve verimliliği arttırsa da sosyal devlet 

anlayışından uzak olması sıkıntı yaratabilmektedir. Yeni kamu işletmeciliğinin ilke olarak aldığı teknoloji ve bilgi ise diğer 
önemli bir alandır. Bürokrasiye, kırtasiyeciliğe çözüm bulmak ve vatandaş beklenti ve taleplerine dikkat ederek vatandaş 

odaklı olmayı savunan yeni kamu işletmeciliğinin somut hali olan e-devlet kamu hizmetleri alanında önemli bir yenilik 

olmuştur. Yeni yönetim tarzıyla ortaya çıkan e-devlet ve uygulamaları birçok alanda ve hizmette kolaylıklar sunmuştur. 

Elektronik ortamda, bürokratik engeller olmadan vatandaşların almak istedikleri hizmetten kolayca yararlanmalarının önü 

açılarak vatandaş memnuniyeti arttırılmış ve karşılıklı güven duygusu oluşmaya başlamıştır. Elektronik ortamda sunulan 

kamu hizmetleri sayesinde kâğıt, dosya ve kırtasiye masraflarında yaşanan azalmayla devlet ekonomisinde tasarruf 

sağlanmıştır. Bu da vergi oranlarında zamanla yaşanacak olan indirimlerin önünü açmaktadır. Vatandaşların kamu 

hizmetlerinin izleme, bilgi sorma ve denetleme imkânının önü açılarak vatandaş bilinçlenmekte ve yönetime katılım olgusu 

önem kazanmaya başlamaktadır. Vatandaşlar artık sadece vergisini verip kenarda durmaktan vazgeçiyor ve yönetime 

katılımın artmasıyla demokratikleşme artıyor. Yeni kamu işletmeciliğinin savunduğu sonuç odaklılık ilkesi de kamu 

hizmetlerinde yer alarak profesyonel hesap verme, yetki ve sorumluluk alma, performans ölçümü gibi konular önem 

kazanıyor. Yerinden yönetim geliştirilmeye çalışılarak yetkileri yapılan reformlarla arttırılmaya çalışılmaktadır. 

Yeni kamu işletmeciliğinin getirdiği tüm ilkelerin e-devletle bütünleşmesi hizmet sunumunda kullanılması veri kaybı, 

vatandaşla yaşanan sorunlar, verimsizleşme gibi olayların önüne geçmektedir. Bu yaşanan paradigma değişimiyle yeni bir 

döneme girilmiştir. E-devlet olgusunun zamanla daha bütünleşmiş bir yapıya bürünmesi, altyapı gibi teknik sorunları 

çözmesi, vatandaşın bilinçlenmesi ve teknolojinin olumsuzluklarının azaltılması sonucunda daha verimli bir hal alacağı 

düşünülmektedir. 

E-Devlete yeni kamu işletmeciliği mantığıyla girişilmesinin Türkiye’de olumlu etkiler yaratacağı ve altyapı tekniklerinin 

tam olarak oluşturularak birçok alanda tasarruf ve etkinlik sağlanacağı konusu makalemizde varılan sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Günümüzde ağ toplumunun vermiş olduğu alışkanlıklar ile kişiler duygu ve düşüncelerini, gözlemlerini, 
tecrübelerini aktarmak ve birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için sosyal medyayı çokça kullanmaya 

başlamışlardır. Bu  noktada yalnızca bireyler değil, aynı zamanda kurumlar da bu ağın içinde yer almıştır. 
Etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunumu açısından da belediyelerde sosyal medyanın avantajlarından 

yararlanmaktadır. Bu çalışmada Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın ilçe belediyeleri üzerinde bir içerik 

araştırması yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak belediyelerin sosyal medyayı nasıl 

kullandıkları tespit edilmiştir. Belediyelerin sosyal medyayı daha iyi kullanma yolları hakkında tespitlerde 

bulunulmuştur. Çalışmada kamu idaresi - vatandaş etkileşimi açısından sosyal medya etkisini analiz etmek 

için anket yöntemi kullanılmıştır. Örneklemde Efeler İlçe'sinde ikamet eden 100 kişi seçilmiş ve belediye - 
sosyal medya ilişkisine dair sorular yöneltilmiştir. Sosyal ağlar vasıtasıyla vatandaş ile belediye yönetimi 
arasındaki ilişki yorumlanarak, sosyal medyanın avantajları, dezavantajları ve vatandaşlar üzerindeki 

etkisinin neler olduğu hakkında analizler yapılmıştır. Bu bağlamda kamu idarelerinin kısıtlı da olsa etkililik, 
erişebilirlik ve hesap sorabilirlik haklarına yaklaşımı ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Belediye, Facebook, Twitter, İnstagram. 

 

ABSTRACT 

Today, the habits of the network community and people with feelings and he started to use social media 
extensively in order to convey his thoughts,observations, experiences and communicate with each other. At 
this point, not only individuals, but also institutions have been involved in this network. In terms of providing 
effective and efficient public service, municipalities take advantage of social media. Within the scope of this 
study,a content on Aydın Metropolitan municipality and Aydın district municipalities research was carried 

out, the result were compared and how they used social media were determined and better ways of using it 
were developed.A survey method was used to analyze the impact of social media on public institution-citizen 
interaction.In the sample,100 people residing in the central district were selected and questions about the 
relationship between municipality and social media were asked.By interpreting the relationship between 
citizenship and management through social networks,we tried to answer questions about the 
advantages,disadvantages and impact of social media on citizens.In this context,the approach of public 
institutions to limited,if not effective, accessibility and accountability rights is discussed. 

Key Words: Municipality, Network society, Facebook, Twitter, İnstagram. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan 

çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:123). İnsanların bilgi ve genel ilgililerini 

paylaşmasına yardımcı olan bu sosyal ağlar ilgili insanlarla iletişim kurmayı ve birlikte yeni şeyler yaratma fırsatını 

sağlamaktadır. Bugün gelinen noktada, 7,6 milyarlık dünya nüfusunun, 4,021 milyar internet kullanıcısı ve 3,196 milyar 

aktif sosyal medya hesabı bulunmaktadır (http://wearesocial.com/2018). 

Sosyal medya halkla ilişkilerin ideal iletişim biçimi olan iki yönlü iletişime olanak sağlaması açısından da internet 

teknolojileri arasında önemli bir yere sahiptir (Peltekoğlu, 2012:327). Bu açıdan belediyelerin halka ilişkiler uygulayıcıları 

da sosyal medya uygulamalarını hizmet süreçlerini geliştirmek için stratejilerinin  bir parçası olarak da kullanılmaktadır. 

Sosyal medya araçları,geleneksel kitle iletişim araçlarındaki tek yönlülüğün aksine kurumlar ve hedef kitleleri arasında iki 

yönlülüğü ve anlık iletişimi sağlamaktadır (Hrdinova vd., 2010:12). Belediyelerin kentin yönetiminde katılımı arttırmak, 

hizmet süreçlerini geliştirmek için halk ile iletişimin güçlendirilmesinde ve halktan geri bildirimlerin toplanmasında sosyal 
medyayı kullanmaları birçok yarar sağlamaktadır. 

 

2. BELEDİYELERDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIM ALANLARI VE DÜZEYİ 

Belediyeler sosyal medyanın farklı kullanım alanlarında sunduğu tüm fırsatlardan tam anlamıyla faydalanamamaktadır. 

Sobacı vd. (2015:9) kitabında belirttiği üzere; "Sosyal medya araçları belediyeler tarafından daha çok halkla ilişkiler ve 

vatandaşla iletişim aracı olarak düşünülmektedir. Belediyeler özellikle yerel demokrasinin güçlendirilmesinde ve ekonomik 

kalkınma açısından sosyal medyanın potansiyellerinden daha fazla yararlanmalıdır". 

Halkın siyasal yönetime katımlının sağlanmasında yerel yönetim birimi olan belediyeler karşımıza çıkmaktadır. Seçimlerde 

kazananı belirleyen, seçmene inandırıcı çözümler sunma ölçütü değil, medyada daha çok yer alma ve daha çok seçim 

kampanyası adı altında daha büyük maddi kaynakları seferber ederek yaratılan ihtişam ve güç gösterileri altında daha çok 

sayıda seçmeni manipüle etme ölçütü olmaya başlamıştır (Hatipoğlu, 2009:234). Önceleri özel sektör tarafından kullanılan 

sosyal medya,kamu kurumları açısından sahip olduğu fırsatlar dikkate alındığında yaygın bir kullanım alanı bulan bir 

iletişim aracıdır. Bu aracın sahip olduğu özellikler dikkate alındığında "yönetimden yönetişime", "dikey örgütten yatay 

örgüte" ya da "merkeziyetçilikten katılımcılığa" dayalı bir kamu hizmet sunumunun desteklendiğini ifade edebiliriz 
(Dilaveroğlu, 2017:7). Vatandaşların belediye ile ilgili konularda bilgilendirilmesi ve duyuruların iletilmesi daha kolay, 

ucuz ve hızlı şekilde sağlanabilmektedir. Bu bilgilendirmeler ve duyurulardan sonra, vatandaşlardan gelecek olan 
reaksiyonlarında kolay biçimde gözlenebildiği bir iletişim ağıdır.  

Belediyeler  sosyal medyayı çeşitli amaçları için  kullanmaktadır. Bu amaçları;  

Belediye hizmetleri hakkında halka bilgi vermek (%95,8),vatandaşla iletişime geçmek (%75,8) e açık şeffaf 

belediye anlayışını yaşama geçirmek (%62,9),belediyenin tanıtımını yapmak (%37,2)en temel sosyal medya 

kullanım amaçlarıdır.Sosyal  medya vatandaşın yönetime katılımını sağlamak (%18,5), belediyenin 
çevresiyle işbirliğini geliştirmek (%18,5) ve iç yönetim süreçlerini geliştirmek (%6) için etkin bir araç olarak 

yeteri kadar düşünülmemektedir (Sobacı vd., 2015:9). 

Türkiye’de  2018 yılı en çok ziyaret edilen ilk 10 site sıralamasında (Tablo-1) 2 sosyal ağ platformu yer almaktadır. Bunlar 

6. sırada Facebook, 9. sırada da İnstagram sosyal paylaşım platformudur. En çok ziyaret edilen site sıralamasında bireyler 

olduğu kadar belediyelerinde yer alması şüphesiz vatandaş ile aralarındaki iletişimin gelişmesinde büyük önem 

taşımaktadır. Belediyelerin sosyal medya araçlarını kullanım yoğunluğuna bakıldığında,her gün düzenli olarak kullanılan 

sosyal medya araçları Facebook (%90,9),Twitter (%87,5( ,Google+ (%61,2) , İnstagram (%51,2) ,sms gönderimi (%46,7) 

ve Youtube (%34,5) olarak sıralanmaktadır (Sobacı vd., 2015:9). 
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Tablo 1. Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen İlk 10 Site Sıralaması 

1. Google Türkiye (www.google.com.tr) Arama motoru  

2. Youtube (www.youtube.com) Video Paylaşım Platformu 

3. Google (www.google.com) Arama  motoru 

4. Sabah (www.sabah.com.tr)  Günlük gazete 

5. Haber7 (www.haber7.com) Haber sitesi 

6. Facebook (www.facebook.com) Sosyal ağ sitesi 

7. Sahibinden (www.sahibinden.com) E-ticaret platformu 

8. En son haber (www.ensonhaber.com) Haber sitesi 

9. İnstagram (www.instagram.com) Sosyal ağ sitesi 

10. Hürriyet (www.hurriyet.com.tr) Günlük gazete 

Kaynak: https://www.alexa.com/topsites/countries/TR 

 

3. BELEDİYELERDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMININ AVANTAJLARI 

Sosyal medya kullanımı önceleri özel sektör alanında daha yaygın olarak kullanılsa da giderek küreselleşen dünya ile 

birlikte açık ve şeffaf yönetim gereğinden vatandaşların daha hızlı ve kolay bilgilendirilmesi, vatandaşların şikayet ve 

önerilerinin toplanması, vatandaş ile başkan arasında bir nevi dorudan temasın sağlanması, kamuoyu yoklamalarının 

yapılması, hayatın her alanında olduğu gibi belediyede de inovasyon süreci ile birlikte sosyal medyanın imkanlarından 

yararlanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunumu açısından katılımcı mekanizmaları oluşturulması son derece 
önemlidir. Bu açıdan paydaşlarla iletişime geçmek demokrasinin geliştirilmesi ve katılımı sağlamak açısından sosyal 

medya kullanımına iten ekonomik,siyasal,yönetsel bir çok faktör söz konusudur. 

Teknolojik gelişmeler ve vatandaşların beklentileri bağlamında, yerel yönetimler ve sosyal medya ilişkisi artık kaçınılmaz 

gibi görünmektedir. Bu bağlamda, sosyal medya yerel yönetimler için bir çok alanda önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu 
fırsatlar etkinlik ve verimliliği arttırmak, yerel kamu hizmetlerini iyileştirmek, yerel politika oluşturma süreçlerini 

geliştirmek, yerel demokrasiyi güçlendirmek,kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve yerel bilgi yönetimine katkı sağlamak 

olarak ifade edilebilir (Sobacı,2015). 

Belediyelerin sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanılması, çeşitli sosyal ağ platformlarından paylaşımlar yapılması ayrıca 

vatandaşlar açısından da bir sempati yaratmaktadır. Belediyelerin özellikle, pozitif ayrıma tabi kesimlerinden olan 

engellilere ve çocuklara yönelik tutumu, sokak hayvanlarının barınma, yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması, temiz bir çevre 

konusunda duyarlı paylaşımlarda bulunması ve bu konuda çeşitli etkinlikler yapması, giderek birbirini tanımaz hale gelen 

aynı mahallede aynı semtte ikamet eden kişilerin ortak sorunları açısından mahalle gruplarının kurulması ve bu grupları bir 

araya toplamak için çeşitli etkinliklerin yürütülmesi; söz konusu belediyenin sosyal medya platformlarında kısa şehir 

tanıtımının yer alması, o yöreye ait kültürel miraslarının tanıtılması ve başarılı tanıtım sonucu yerli ve yabancı bir çok 

ziyaretçinin o bölgeyi ziyaret ederek belediyeyi kalkındırması gibi daha pek çok avantajı bulunmaktadır. 

Ayrıca sosyal medya kullanımı yalnızca belediye tarafından değil aynı zamanda belediye başkanı tarafından da kullanımı 

ile paydaşlarla başkan arasında da doğrudan bir temas sağlanmaktadır. Belediye başkanlarının sahip olduğu çeşitli sosyal 

medya araçlarındaki hesaplarla,belediye başkanları doğrudan halkla iletişime geçerek aldıkları kararlar ve 

gerçekleştirdikleri uygulamaları duyurabilmekte ve çoğu kez belediyeye bizzat gittiklerinde başkana ve ilgili birimlere 

ulaşmada sorun yaşayan vatandaşlar bu araçlar yardımıyla doğrudan istek, beklenti ve şikayetlerini belediye başkanına 

ulaştırma imkanına sahip olabilmektedir. Bu yönüyle sosyal medya araçlarını belediye halkla ilişkiler birimlerinin hem 

tanıma hem de tanıtma aracı olarak gelecekte de yararlanacakları önemli bir halkla ilişkiler aracı olduğu söylenebilir 
(Tarhan ve Bakan, 2013:79). 
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Sosyal medya araçlarından paylaşımda bulunurken belediyenin sosyal medyadaki başarısını veya başarısızlığını geleneksel 

kitle iletişim araçları terimleriyle değerlendirmek yanlış bir tutum olarak görülmektedir.Buradaki amaç bir milyon 

takipçinin olması değildir. Amaç doğru hedef kitlenin takibinin sağlanmasıdır (Jarvis, 2012:165). 

 

4. BELEDİYELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ DEZAVANTAJLARI 

Yerel yönetimlerin sosyal medya kullanımının avantajları yanı sıra beraberinde getirdiği birtakım riskler ve bu 

teknolojilerden yararlanılmasında birtakım engeller bulunmaktadır. Teknoloji, personel ve zaman boyutları ile kaynak 

yetersizliği; yasal meseleler ( çalışanların uygun kullanımının izlenmesi ve sosyal medyanın personel verimliliği üzerindeki 

etkisi, işveren- çalışan ilişkisi açısından çalışanların sosyal medya şifrelerinin istenmesi; sosyal medya araçları üzerinden 

telif tartışmalarına yol açacak mesajlar gönderilmesi gibi) ; güvenlik kaygıları ( kötü amaçlı yazılımlar veya hacker gruplar 

tarafından yapılan saldırılar ve gizli bilgilerin sızması gibi) , sosyal medyada oluşturulan içeriğin ve bilginin 

yönetimi(kurum adına bilginin kim tarafından gönderileceği,içeriğin doğruluğunun sağlanması,kurumun önemli 

mesajlarının bilgi denizinde kaybolması gibi) ve kurumun saygınlık ve itibarının sarsılması (reputational risk) söz konusu 

risk ve engellere örnek olarak gösterilebilir (Sobacı, 2015). 

Sosyal ağlarda kendi üyeliğini ve kimliğini oluşturmayan birey veya kurumlar başkaları tarafından temsil edilmeye, 
şekillendirilmeye mahkumdur (Aksu vd., 2011:184). Konuya bu yönden bakıldığında belediyelerin doğrudan kontrol 

edilebildiği sosyal medyadaki varlığı zorunlu hale gelmiştir.Belediyelerde sosyal medya uygulamalarında içeriğin 

oluşturulması ve yönetimi kuruma ait olmalı,süreç bilinçli uzman kişiler tarafından yürütülmelidir.Belediye sosyal medya 

hesaplarında,halk ile sürekli etkileşim halinde olmalıdır.Zaman ve mekan sınırlaması olmadan mesai saatleri içinde veya 

dışında yapılan paylaşımlar,etkileşimli bir biçimde yürütülmeli,tartışmaya ve eleştirilere açık bir ortam hazırlanmalıdır 
(Şenyurt, 2016:54). Bu açıdan olası risklere ve dezavantajlara karşı tedbirli bir davranış sergilenmiş olmaktadır. 

 

5. BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE VATANDAŞLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ 

BAKIMINDAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

5.1. Çalışmanın Konusu ve Amacı  

Ağ toplumu formunda yeniden şekillenen dünyada yukarıda da belirtildiği üzere yalnızca vatandaşların değil kamu 

kurumlarının da içinde yer aldığı bir hale gelinmiştir. Bu çalışmanın konusu, belediyelerin sosyal ağ platformlarını 

kullanmasının vatandaşların üzerinde etkisi olup olmadığı; amacı ise doğru ve etkin bir şekilde bu platformların kullanılıp 
kullanılmadığı, ne gibi işlemleri yapmak için sosyal platformların daha çok tercih edildiği, vatandaş ile belediye arasındaki 

iletişim açışından belediyeye olan güven gibi sorulara cevap aramak ve bu cevapların doğrultusunda sonraki çalışmalara 

ışık tutmaktır. 

5.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların internet kullanım alışkanlıklarını ölçmeyi hedefleyen sorular 

yöneltilmiştir. Daha sonra belediye web siteleri ve sosyal medya hesaplarıyla olan deneyimlerini ölçen sorular sorulmuştur. 
Son soru olarak da belediyeye ne kadar güven duyulduğu sorulmuştur. 

İlk başta kullanıcılara yöneltilen "İnternet kullanıyor musunuz, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?" sorularıyla internet 

kullanmayanlar tanımlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra belediye siteleriyle deneyimi olan ve olmayan internet kullanıcıları 

tanımlanmıştır. Ardından bu siteleri kullanarak amacına ulaşan ve ulaşamayan kişiler tespit edilmiştir. Amacına ulaşmada 

başarılı olan kişilerin işlemlerinin ne kadarında başarılı olduğunu tespit etmek adına "Belediye sitelerinde yaptığınız 
işlemlerin ne kadarında başarılı oluyorsunuz?"  sorusu yöneltilmiştir. Daha sonra katılımcılara 10 farklı işlemsel hizmet 

hakkında sorular yöneltilmiştir. Bu sorularla belediye sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bilgi edinme, üyelik, 

vergi ve harç ödeme gibi e-devlet hizmetlerinin kullanımı gibi sorular yöneltilerek kullanım alışkanlıkları ölçülmeye 

çalışılmıştır.  

5.3. Veri toplama 

Veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. Ankete 100 kişi katılmıştır. Ankette 9 soru yer almış, ilk sorular demografik bilgileri 
ölçme amacı taşımıştır. Daha sonra internet kullanımı, belediyenin hangi hizmetlerinden nasıl faydalanıldığı ve belediyeye 
güven sorusu yer almıştır. Veriler Excel dosyasına girilmiş ve grafikler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veriler 

doğrultusunda kamu idaresi - vatandaş etkileşimi açısından sosyal medya etkileri analiz edilmiştir. 
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5.4. Bulgular 

Çalışma neticesinde elde edilen bulgular aşağıda sırasıyla ele alınmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları 

 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırmaya katılan kişilerin %54’ü kadın ve %46'sı erkektir. Katılımcıların cinsiyet dağılımına göre birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Bu durum araştırmaya dahil edilen kişilerin dengeli bir şekilde seçildiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımları 

 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların %19'u 15-25 yaş grubunda genç nesli temsil etmektedir. 40 ve üstü yaş oranı %38'dir. 
31-40 yaş arası oran %29, 26-30 yaş aralığı da %14'tür. Katılımcıların büyük çoğunluğu internet ve yeni medya 

teknolojilerine aşina olmayan gruplardan oluşmaktadır. Bu bakımdan internet hizmeti kullanım alışkanlıklarının gelişip 

gelişmediği ölçülmesi konusunda daha etkili bir grup olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların İnternet Kullanım Durumu 

 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Katılımcıların internet kullanımına bakıldığında ise karşımıza %93'lük bir kullanım oranı çıkmaktadır. Buradan hareketle 
sorulan kullanım sıklığı sorusunda ise %55'i her zaman kullanmakta, %34'ü çoğunlukla kullanmakta, %11'i ise bazen 
kullanmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%93) interneti aktif bir şekilde kullandığı görülmektedir. 

Tablo 5. Belediye Web Sayfaları ve Sosyal Ağ Hesaplarının Ziyaret Edilme Oranları 

 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Belediye web site ve sosyal hesapları kullanıcılar tarafından ziyaret edilmektedir.Oranlarına bakıldığında ise %68'i ziyaret 
ederken, %32'lik kısım ziyaret etmemiştir. Bu sitelerde işlem yapanlar ise %43'lük bir kesimdir. Bu orana bakıldığında 

belediye site ve sosyal hesaplarını aktif olarak kullanmayanların oranının daha fazla olduğu görülür. Yapılan işlemlerde 

başarıya ulaşma sorusuna verilen yanıtlarla her zaman başarılı olanlar %12, çoğunlukla %37, sadece bazılarında %37'dir. 
Başarısız olanların oranı ise %14'dür. Yapılan işlemler arasında bilgi edinme, vergi ödeme, sosyal medya hesaplarını takip 

etme, bu sosyal medya hesaplarından yapılabilecek yorum, beğeni, istek, şikayet yer almaktadır.Bu işlemlerin oranları 

Tablo 5. de detaylı olarak grafikte verilmiştir. 

Tablo 6. Belediye Web Sayfaları ve Sosyal Ağ Hesaplarının Kullanım Amaçları 

 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 6'daki grafikte katılımcıların %27'si bilgi edinmek için belediye web site ve sosyal medya hesaplarını kullanırken, e-
devlet hizmeti olan vergi ve harç ödeme gibi işlemleri yapan kişilerin oranı ise %7'dir. Sosyal medya hesaplarını takip ve 

işlem yapma bakımından ise oran %32'dir. Belediye sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından şikayette bulunma ve istek 

ve öneride bulunma oranlarına bakıldığında diğer oranlara göre daha yüksektir. Bu işlemlerden hareketle belediyeye güven 

oranı ise %32'si her zaman, %25'I çoğunlukla, %37'si bazen güvenirken ve %6'sı hiç güvenmemektedir. Oranlara 
bakıldığında işlemleri sosyal ağ üzerinden yapan vatandaşların belediyeye daha çok güvendiği, sadece bilgi edinmek için 

bu siteleri kullananların ise belediyeye bazen güvendiği hatta çoğunlukla güvenmediği görülmüştür. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Örneklem doğrultusunda sosyal ağ platformuna uyum sağlamada, sosyal ağlar vatandaş tarafından başarılı bir hizmet 

biçimi olarak kullanıldığında, hizmeti veren kuruma karşı da olumlu izlenimler ortaya çıkmaktadır. Aydın Büyükşehir 

Belediye'si de bu platformlara daha çok önem göstermelidir. Vatandaşlar çağa daha adapte, uyumda sorun yaşamayan, daha 

samimi etkileşimler kuran, sorunlara çözümler üreten, aktif belediyeleri görmek istemektedir. Bu açıdan, belediyelerin bu 

alandaki çalışmalarını arttırarak, katılımcı, şeffaf, çağa uygun iletişim biçimlerini seçmesi gerekmektedir. Anket 

bulgularından da hareketle belediyeye olan güven bu platformları kullanan kişilerle doğru orantılı şekildedir.  

Sosyal medya yönlendirmeye açık bir ortamdır. Belediyeler eğer iletişim stratejileri ile uyumlu projeleri hayata 
geçirebilirlerse, sosyal ağlarda gündem haline gelmeleri mümkündür. İnternet dünyasında yerel yönetimlerin kurumsal 

yapılarını, yöneticilerin ve yörenin hakkında yapılan olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri takip edilebilir ve bu 
olumsuzluklar giderilebilir. Yerel yönetimin etki alanındaki görev ve sorumluluklarının daha iyi yerine getirilip, tüm 

paydaşların yönetim, denetim ve faaliyetler konusunda aktif katkı sağlamalarının yolu açılabilir. Unutulmamalıdır ki, 

sosyal medya da hesap açmak sosyal medya da var olmak anlamına gelmemektedir. Bu durum da yerel yöneticiler 

açısından içine düşülecek en büyük hata olarak görülmektedir. 

Bu araştırmanın sonucunda da görüldüğü üzere belediyelerin sosyal medyayı daha aktif, etkin, şeffaf biçimde kullanması 

için yapması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 

 Belediyeler sosyal medya faaliyetlerine başlamadan önce mutlaka plan yapılmalıdır. 

 Mahalle grupları kurularak, mahalle sakinlerinin sorunlarının tartışılması ve bunlara çözümler bulunması 

gerekmektedir. 

 Kısa tanıtım filmleri vasıtası ile belediyenin icraatleri geniş kitlelere duyurulabilir. 

 Belediyelerin denetim görevlerini destekleyici ve kent hayatında kaliteyi arttırıcı bildirimlerle tavsiyelerin alınması 

sağlanmalıdır. 

 Engelli bireylerle sosyal medya üzerinden bir iletişim ağı kurarak sorunlarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Tüm bunlara dikkat edildiği takdirde, en büyük bilgi ve başvuru kaynağı haline gelen internette belediye veya mensupları 

ile ilgili arama yapıldığında olumlu haberlerin ve bağlantıların çıkması sağlanmış olunmaktadır. Küreselleşen dünyada 

sosyal medyanın önemi göz ardı edilmemelidir. Belediyeler bütçelerini hazırlarken, bu konuda da sosyal medya 
platformuna yeterli bütçe payını ayırmalıdır. 

Son olarak örneklemimizden de hareketle bir genellemeye varacak olursak Türkiye’de kamu kurumları sosyal medyada ve 
web sitelerinde yer alırken bu platformlara uygun biçimde henüz var olmamaktadır. Oysa ki yeni nesil kullanıcılar sosyal 

ağ platformlarına daha çok önem vermekte hatta bir çok işlemini bu ağlar üzerinden yapmaktadır. Gelecekte daha etkin, 

verimli, katılımcılığı arttıran platformların belediyeler tarafından da kullanılmına önem verilmesi gerekmektedir.  
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EK: UYGULAMA ANKETİ 

 

1. Cinsiyetiniz nedir? 

A) Erkek      B) Kadın 

 

2. Yaşınız: 

   A) 15-25   B) 26-30   C) 31-40   D) 40 ve üstü 

 

3. İnternet kullanıyor musunuz? 

A) Evet    B) Hayır  

 

4. Ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

A) Her zaman   B) Çoğunlukla    C) Bazen   D) Hiç 
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5. Belediye siteleri ve sosyal ağ hesaplarını hiç ziyaret ettiniz mi? 

A) Evet   B) Hayır 

 

6. Bu sitelerde herhangi bir işlem yaptınız mı? (Öneri, şikayet, bilgi edinme vb.) 

A) Evet   B) Hayır 

 

7. Belediye sitelerinde yaptığınız işlemlerin ne kadarında başarılı oluyorsunuz?  

A) Her şeyde        B) Çoğunda           C) Sadece bazılarında   D) Hiçbirinde           E)İşlem yapmadım 

 

8. Belediye sitelerinde ve sosyal hesaplarında……. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz. ) 

A) Bilgi edinirim 

B) Vergi öderim 

C) Twitter’da takip ederim 

D) Facebook’ta takip ederim 

E) İnstagram’da takip ederim 

F) Yorum yaparım 

G) Gönderileri beğenirim 

H) Şikayette bulunurum 

I) Öneride bulunurum 

İ) Diğer 

 

9. Belediyenize ne kadar güveniyorsunuz? 

A) Her zaman   B) Çoğunlukla    C) Bazen  D) Hiç 
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Gençlerde Güncel Sorunlardan Biri Olan Sosyal Medya  Bağımlılığının 

İncelenmesi: Afyon İli Örneği 
Investigation Of Social Media Addiction As One Of The Current Problems In Youngs: The Example Of 
Afyon City 

 

 

Mehmet Enes SAĞAR 

Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay MYO, mehmetenes15@gmail.com 
 

ÖZET 

Bu araştırmada Afyon İli'nde bulunan gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının bazı değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon İli'ndeki 19-25 yaş aralığındaki gençler 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak  'Kişisel Bilgi Formu' ve 'Sosyal Medya Bağımlılığı 

Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek faktörlü varyans analizi testi, Post Hoc Tukey testi; 

demografik özelliklerinin analizinde ise yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır.  Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre, araştırmaya katılan toplam 113 genç bireyin %52.2'si kadın, %47.8'i erkek olup, yaş 

ortalamaları 21.23 şeklinde bulunmuştur. Genç bireylerin en sık kullandıkları sosyal medya araçları %34.5'i 

İnstagram, %31.0'ı WhatsApp, %23.0'ı Facebook ve %11.5'i Twitter şeklinde bulunmuştur. Gençlerin günlük 

internet kullanım süreleri %14.2'sinin 0-1 saat, %28.3'ünün 2-3 saat, %38.1'i 4-6 saat, %10.6'sının 6-8 saat,  
ve %8.8 'i 8 saat ve daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Gençlerin cinsiyetleri, yaşları, sık kullandıkları 

sosyal medya araçları ile sosyal medya bağımlılıkları arasında anlamlı bir fark saptanmazken; günlük internet 

kullanımı süreleri ile sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin sanal tolerans alt boyutu arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gençler, Sosyal Medya, Bağımlılık. 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine the social media dependencies of the youth in Afyon İli in terms of 

some variables. The study group is composed of young people aged 19-25 years in Afyon. 'Personal 
Information Form' and 'Social Media Addiction Scale' were used as data collection tools in the research. In 
the analysis of the data, t test, single factor variance analysis test, Post Hoc Tukey test; In the analysis of 
demographic characteristics, percentage and frequency distribution were used. According to the results 
obtained from the survey, 52.2% of the 113 young people participating in the research were female and 
47.8% male, and the average age was found as 21.23. The most frequent social media tools used by young 
people were 34.5% Instagram, 31.0% WhatsApp, 23.0% facebook and 11.5% Twitter. It was determined that 
14.2% of young people use the internet daily for 0-1 hours, 28.3% for 2-3 hours, 38.1% for 4-6 hours, 10.6% 
for 6-8 hours, and 8.8% for 8 hours and more. While there was no significant difference between the gender, 
age, the social media they use frequently and their social media dependence, there was a significant 
difference between the daily internet usage times and the virtual tolerance sub-dimension of the social media 
dependency measure. 

Key Words: Youth, Social Media, Addiction. 
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1. GİRİŞ 

İnsanların en dikkate değer ve en doğal gereksinimlerinden bir tanesi olan iletişim en çok dikkat çeken konulardan bir 

tanesi olarak değerlendirilmektedir. İnsanlar bu gereksinimlerini içinde bulunduğu zamanın olanaklarını göz önünde 

bulundurarak farklı biçimlerde karşılamak için çaba sarf etmişlerdir.  Dillerin ortaya çıkması ile beraber, yazı, alfabe, radyo 

ve televizyon gibi bir takım iletişim araçları ile birlikte ve bunların hepsinden daha da önemlisi günümüz şartları açısından 
en dikkate değer iletişim aracı olarak nitelendirilen internet, insanların bu tür gereksinimlerinin neticesinde meydana 
gelmiştir (Rahmani ve Lavasani, 2011:272). İlerleyen zaman dilimi içerisinde iletişimdeki teknolojik gelişmeler ve internet 

günlük hayatta değişimin en fazla yaşandığı yaygın olarak kullanılan iletişim ortamlarından bir tanesi haline gelmiştir 

(Altunay, 2010'dan akt.: Otrar ve Argın, 2014:2). Günümüz koşulları değerlendirildiğinde ekonomi, siyaset, sosyal hayat ve 

benzeri birçok alanda bilgiyi elde etmek açısından en pratik ve en hızlı yolu şüphesiz internet dünyası ile sağlanmaktadır. 

İnternet, milyonlarca bilgisayarın birbiri ile bağlanmasını sağlayan bir ağ olup aynı zamanda milyarlarca insanları ve 

binlerce sosyal grupları birbirine bağlayan devamlı olarak büyüme ve gelişim kaydeden bir alanı oluşturmaktadır (Yavuz, 

2017:170). Mesafe sınırının ve yüz yüze bir iletişimin olmadığı, kullanıcılarına kendi aralarında sosyal iletişim ve paylaşım 

yapmaya olanak sunan internetin, bu tür özelliklerinden faydalanarak iletişim alanı içerisinde özgün bir yer edinen alanların 
bir tanesini de sosyal medya oluşturmaktadır (Torlak ve Ay, 2014:83).  

 

2. SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

Sosyal medya, insanların dünyada üzerinde etkileşim ve iletişimini sağlayan bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 

medya yeni bir kavram değildir ve insanların etkileşimlerinin başlangıcından bu yana gelişim göstermektedir. Son yıllarda 

sosyal medya, insanların iletişimlerine  pek çok yönden etki göstermiştir. Bu sebeple sosyal ağlar, kullanıcıların 

yaşamlarında günlük pratik bir yer almıştır (Edosomwan vd., 2011:79). Bu bağlamda sosyal medya bireylerin 
düşüncelerini, deneyimlerini, algılarını, kavrama yetilerini, fotoğraf, video ve müzik gibi paylaşımlarda bulunmak için 
kullandıkları araçlar olarak ele alınmaktadır (Lai ve Turban, 2008:389). 

Önemli iletişim araçlarından olan sosyal medyanın yedi farklı şekilde kategorize edilmektedir. Bunlar incelendiğinde; 

birincisi bir sosyal medya uygulaması olan 'bloglar (çevrimiçi günlükler)', ikincisi wikipedia adıyla bilinen ve bireylerin 

bilgi içeriğine dair  düzenleme yapabildikleri veya bilgiler ekleyebildikleri 'wikiler', üçüncüsü üye olduktan sonra video ve 
müzik indirmeye olanak sunan siteler şeklinde 'podcast'ler, dördüncüsü belirli başlıklar ve konularla ilgili tartışma olanağı 

hazırlayan 'forumlar', beşincisi Flickr ve youtube gibi bir takım içeriklerin düzenlenmesini ve paylaşılmasını sağlayan 

'içerik toplulukları', altıncısı Facaebook ve MySpace gibi kullanıcılarına kendi içeriklerini profil sayfalarında arkadaşları ve 

diğer insanlarla paylaşmalarını sağlayan 'sosyal paylaşım ağları' ve son olarak yedincisi en bilinen örneği olarak Twitter 
gibi küçük alanlı bloglara sahip 'mikro bloglar'dır (Durmuş vd., 2010:12). 

Günümüz koşulları içerisinde bilgiye ulaşmak oldukça hızlı bir biçimde olup; yine elde edilen bu bilgilerin topluma 

yayılması televizyon, radyo, internet, telefon gibi kitle iletişim araçları sayesinde kolay bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu 
teknolojik gelişmelerin olumlu özelliklerinin yanı sıra bazı olumsuzlukları da söz konusudur. Hızla teknolojik gelişmeler, 

kitle iletişim araçlarına ulaşma imkanının kolaylaşması toplumda kültürel ve psikolojik açıdan değişmelere sebep 

olmaktadır. Sosyal medya gibi yeni platformlar iletişim ve insan ilişkilerini kolaylaştırmakta ve çoğaltmakta ancak, 

teknoloji ve internetin aşırı kullanılması sonucu insan ilişkileri ve ciddi anlamda aile ilişkilerini olumsuz bir şekilde 

etkilenebilmektedir. İnsanlar gerçek yaşamda yüz yüze iletişimden çok sanal alemde sanal ilişkiler kurarak paylaşım 
gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısıyla internetin ve sosyal medyanın bu derece aşırı kullanımı sonucunda bağımlılık gibi 
olumsuz davranışların ortaya çıkma durumu söz konusu olmaktadır (Gürmen, 2016'dan akt.: Ayğar ve Uzun, 2018:2).  

2.1. Bağımlılık 

Bağımlılık tanım olarak bağımlılık yaratan maddelerin, belirli bir etkiye ulaşmak amacıyla alınması esnasında meydana 

gelen bedensel, ruhsal veya sosyal problemlere karşın, kullanımın sürdürülmesi, onu alma isteğinden uzaklaşılamaması 

şeklindedir (Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesinin Uygulanması 

İçin Eylem Planı, 2010-2012).  

Bağımlılık sergileyen kişiler davranışları, eylemleri ya da kullanımları üzerinde kendini kontrol edememektedirler. Bu 
bağlamda bağımlılıkları, zararlı noktalara ulaşabilmektedir. Bağımlılıklar uyuşturucu ya da alkol gibi fiziksel şeyleri 

içerdiği gibi, aynı zamanda sanal olarak, kumar gibi soyut şeylerden, çikolata gibi görünen zararsız ürünlere kadar değişim 
gösterebilmektedir. Genel olarak bağımlılık, bir maddenin aşırı dozda kullanımını ifade etmektedir. Maddelere ya da  
faaliyetlere bağımlılık  göstermek bireylerin günlük yaşamlarında okulda, evde ya da işte ciddi problemlerle karşılaşmasına 

sebep olmaktadır. Bağımlılık nedenleri incelendiğinde  sebepleri önemli ölçüde farklılık göstermektedir ve nadiren tam 
olarak anlaşılmaktadır. Genel anlamda çeşitli derecelerde fiziksel, zihinsel, durumsal ve duygusal faktörlerden 

kaynaklanmaktadırlar. Bağımlılık olabilmesi için, bağımlı kişinin daha büyük ve daha fazla miktarlara ihtiyaç duyması 
durumu başka bir deyişle tolerans geliştirmesi durumunun görülmesi söz konusudur (Veronica ve Samuel, 2015:72). 
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Bağımlılık denildiği zaman sadece uyuşturucu bağımlılığına odaklanılmamalıdır, bunun yanı sıra bir takım davranışları 

gösteren bağımlılık türleri de söz konusudur. Bu tür bağımlılıklar madde bağımlılığının yanı sıra kumar, yemek, seks, 

egzersiz, video-oyun, aşk, alışveriş, çalışma, sosyal ağ ve internet bağımlılığı gibi çeşitli davranışları içeren bağımlılık 

türleridir (Griffiths, 2015:44).İnternet bağımlılığı içerisinde özel şekli olarak sosyal ağ bağımlılığı, mobil telefon  
bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, sanal oyun bağımlılığı, siber seks bağımlılığı, sanal alış veriş bağımlılığı, facebook 

bağımlılığı, twitter bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı  da alan yazın içerisinde davranışsal bağımlılıklar biçiminde ele 

alınmaktadır (Şahin ve Yağcı, 2017:525). Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığına odaklanılacaktır. 

2.2. Sosyal Medya Bağımlılığı 

Sosyal medya bağımlılığı bir tür internet bağımlılığı olarak kabul edilmektedir. Sosyal medya yoluyla  çok fazla miktarda 

zamanlarını harcayan kişiler, sanal tolerans, sanal iletişim ve sanal problemlere yol açabilecek  şekilde bir şeyden anında 

haberdar olma isteği içerisindedirler. Bu bağlamda insanları bu tür  çabalar içerisine zorlayan davranışlar sosyal medya 

bağımlılığı kavramı ile ifade edilebilmektedir (Şahin, 2017:120). 

Sosyal medya bağımlılığı doğrudan bir bozukluk olarak ele alınmamakla DSM-V’te internet oyun bağımlılığı ek bölüm 

3’te kesin olmayan bir bozukluk şeklinde verilmiştir. Dolayısıyla bu durum yeterli miktarda araştırmalardan sonra tanı 

alacağını göstermektedir. Durumun böyle olması sosyal medya bağımlılığına ilişkin tanılamayla ilgili belirsizlikleri 
sürdürmektedir. Bu bağlamda belirsizliğin devam etmesi sebebiyle sosyal medya bağımlılığına yönelik net olarak bir 
tanımın bulunmaması sosyal medya bağımlılığı davranışları sıklıkları ile ilgili yürütülecek çalışmalara engel olmaktadır. 

Halbuki bu davranışa ilişkin gerçekleştirilecek araştırmalar hayati önem taşımaktadır (Van den Eijnden vd., 2016:478). 
Sosyal medyaya bağımlısı olmak, sürekli  bir şekilde sosyal medyada olmak, kendini kontrol edememek ve bu sebeple 

hayatın yönlerinden olumsuz etkilenmek sosyal medya bağımlılığının belirtileri olarak görülmektedir (Andreassen ve 

Pallesen, 2014'ten akt.: Şahin, 2017:121). 

Ciddi şekilde hayatı etkileyen bu bağımlılık özellikle günümüz gençleri arasında popüler bir şekilde kullanılmakta ve 

yaşamlarının büyük bir bölümlerini bu sanal ortama harcamaktadırlar. Gençlerdeki bu bağımlılık durumlarının bilinmesinin 
konuyla ilgili yapılacak önlem çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

3. UYGULAMA 

3.1. Amaç 

Bu çalışmada Afyon İli'nde bulunan gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyet, yaş, sık kullandıkları sosyal medya 

araçları ve günlük internet kullanım süreleri değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

3.2. Metodoloji 

3.2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, mevcut durumun incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen betimsel bir çalışmadır. Afyon İlindeki 

gençlerin sosyal medya bağımlılıklarını incelemek amacıyla, betimsel tarama modeline dayanarak bu araştırma 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemi, Afyon İlinde yaşayan ve rastlantısal olarak belirlenen 113 genç birey ile sınırlandırılmıştır. 

Rastlantısal yöntemle seçilen örneklem, 19-25 yaş aralığında dağılım gösteren; yaş ortalaması 21.23 olan 113 kişiye 

uygulanmıştır. 

3.2.3. Veri Toplama Araçları                                                                                              

3.2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu formda genç bireylerden cinsiyet, yaş, sık kullandıkları sosyal 

medya araçları ve günlük internet kullanım süreleri bilgileri alınmıştır. 

3.2.3.2. Sosyal Medya Ölçeği - Yetişkin Formu 

Şahin ve Yağcı (2017) tarafından 18-60 yaş grubundaki yetişkinlerin sosyal medya bağımlılığını belirlemek amacıyla 

geliştirilen 'Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu' 5’li Likert tipinde olup 'Bana Hiç Uygun Değil (1), Bana 

Uygun Değil (2), Kararsızım (3), Bana Uygun (4), Bana Çok Uygun (5)' şeklindedir. Ölçek Sanal Tolerans ve Sanal 

İletişim olmak üzere iki alt boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geneli için güvenirlik katsayısı Cronbach's 

Alpha 0.94 olarak, sanal tolerans alt boyutu  için .92 ve sanal iletişim alt boyutu  için .91  hesaplanmıştır. 
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3.2.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada Afyon İlindeki gençlerin sosyal medya bağımlılıkları cinsiyetlerine, yaşlarına, sık kullandıkları sosyal medya 

araçlarına ve günlük internet kullanım sürelerine göre incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, t testi, tek faktörlü 

varyans analizi testi, Post Hoc Tukey yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin analizinde frekans ve 

yüzde dağılımı kullanılmıştır. 

3.3. Literatür 

Günümüz genleri arasında oldukça popüler hale gelen sosyal medya kullanımının bağımlılıklar bağlamında incelenmesine  

ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmaktadır; bu sebeple sosyal medya bağımlılığı ile ilgili olarak literatürde çeşitli çalışmalar 
mevcuttur; yapılan bazı çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

BİOLCATİ vd. (2018:1-12) tarafından sosyal medya araçlarından biri olan facebook bağımlılığı ve başlangıç 

belirleyicilerinin ele alındığı çalışmada kişilik özellikleri, sosyal ve duygusal yalnızlık, yaşam doyumu ve Facebook 

bağımlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. 18 ile 40 yaş arasında bulunan toplam 755 katılımcı ile yürütülen bu çalışmada  

Sorumluluk, Dışadönüklük, Nevrotiklik ve Yalnızlık (Sosyal, Aile ve Romantik) facebook bağımlılığının güçlü 

belirleyicileri olarak saptanmıştır. Yaş, Açıklık, Yeterlilik ve Yaşam Memnuniyeti, değişkenleri, facebook'un aşırı 

kullanımının tahmin edilmesinde anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

İNCE VE KOÇAK (2017:736-749) tarafından üniversite öğrencileri ile yürütülen çalışmada kadınlarda bir oturumda sosyal 

medya kullanma süresi, erkeklere kıyasla daha yüksek olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanma süreleri 

artış gösterdikçe; sosyal medyaya ilişkin güven ve bağımlılık düzeylerinde de bir artış olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

eğlenmek, rahatlamak amacıyla, arkadaşlarla iletişime geçmek ve farklı konular hakkında bilgi kazanmak için sosyal 
medyaya yönelten sebepler arasında ilk sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. 

MASTHİ vd. (2017) tarafından 8., 9. ve 10. sınıf özel ve devlet okulları üzerinde  yapılan araştırmada en yaygın kullanılan 

sosyal medya uygulamalarının, devlet okullarında İnternet oyunu ve özel okullarda WhatsApp olduğu bulunmuştur. Sosyal 

medya bağımlılığının genel yaygınlığı özel okullarda önemli oranda daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Genel olarak 

araştırmada özel okul öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı olarak daha eğilimli oldukları belirlenmiştir. Çoğunluğun 

hafif bağımlılığı olduğu ve bağımlılığın davranışsal değişikliklerle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal medya 

kullanıcıları arasında çok sayıda fiziksel, psikolojik ve davranışsal sorun olduğu bulunmuştur. 

ŞAHİN (2017:120-125) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmanın sonucunda, yaşam doyumu ile sosyal 

medya bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

YILMAZSOY ve KAHRAMAN (2017:9-20) tarafından üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada ulaşılan 

sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin Facebook bağımlılığı ve eğitsel amaçlı Facebook kullanımları ile ilgili görüşleri 

pozitif yönde olduğu; Facebook’u eğitsel amaçlı kullanım düzeyleri ile cinsiyet ve fakülte değişkenleri arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca Facebook bağımlılık düzeylerinin kişisel bilgisayara sahip olma ve fakülte 

değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

ŞİMŞEK vd. (2017:75-82) tarafından yürütülen çalışmada hem üniversite hem de lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin 

orta düzeyde bir bağımlılık gösterdikleri bulunmuştur. Dolayısıyla bu sonuca göre bir üniversite ya da lise öğrencisi olmak 

sosyal medya bağımlılığı düzeyi üzerinde bir fark yaratmamaktadır. Buna karşın bu çalışmada cinsiyet, sosyal medyayı 

kullanım süresi, üniversitede bölüm ve lise türü değişkenleri bakımından anlamlı düzeyde farklılıklar gösterdiği 

saptanmıştır. 

HAWİ ve SAMAHA (2016:576-586) tarafından yapılan araştırmada sosyal medyanın bağımlılık yapıcı bir şekilde 
kullanılmasının benlik saygısı ile negatif ilişkili olduğu ve yaşam memnuniyeti ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca bu araştırmada, benlik saygısının, sosyal medya bağımlılığının yaşam doyumu üzerindeki etkisine aracılık ettiği 
saptanmıştır. 

ALMENAYES (2015:44-52) tarafından yürütülen çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; sosyal medya bağımlılığınun üç 

faktörden meydana geldiği bulunmuştur, bu faktörler; 'Toplumsal Sonuçlar', 'Zaman Değiştirme' ve 'Kompulsif duygular' 
şeklindedir. 

ÜNAL (2015:157-202) tarafından üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 

katılımcılar cinsiyet değişkenine göre kadınların erkeklere kıyasla sosyal medyada daha fazla meşgul oldukları ve sosyal 

medya aracılığıyla daha fazla duygusal destek aldıkları; erkeklerde ise, sosyal medya ile çatışma halinde oldukları yani 

olumsuz etkilendikleri saptanmıştır.  

IDUBOR (2014:291-301) tarafından üniversite öğrencileri ile sosyal medya kullanımı ve bağımlılığı üzerine 

gerçekleştirilen çalışmadan ulaşılan sonuçlara göre; Facebook ve Twitter en yaygın erişilebilen sosyal medya ağları olarak 
bulunmuştur. Ayrıca Facebook ve Twitter öğrencilerin arkadaşlarıyla buluşurken en çok kullanılan sosyal ağlar olup, 

arkadaşlarla toplantı, haber alma, iletişim ve çevrimiçi öğrenme öğrenciler arasında sosyal medya kullanımı için önemli 
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amaçlar olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencileri arasında yüksek düzeyde bir sosyal medya bağımlılığının 

kurulu olduğu bulunmuştur. 

3.4.Bulgular ve Değerlendirme 

3.4.1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

Aşağıda yer alan Tablo 1. 'de çalışma  grubundan toplanan kişisel bilgi formuna ait bilgiler verilmektedir. 

Tablo 1. Araştırma Örnekleminin Kişisel Bilgiler Formundan Elde Edilen Veriler 

Kişisel Bilgilerin Dağılımı Özellikler N % 
Cinsiyet Kadın 59 52,2 

 Erkek 54 47,8 
Yaş 19,0 9 8,0 

 20,0 36 31,9 
 21,0 24 21,2 
 22,0 25 22,1 
 23,0 10 8,8 
 25,0 9 8,0 

En sık kullanılanlar Twitter 13 11,5 
 WhatsApp 35 31,0 
 İnstagram 39 34,5 
 Facebook 26 23,0 

İnternet Kullanım Süreleri 0-1 saat 16 14,2 
 2-3 saat 32 28,3 
 4-6 saat 43 38,1 
 6-8 saat 12 10,6 
 8 saat ve daha fazla 10 8,8 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 1. incelendiğinde araştırmaya katılan 113 gencin %52.2'si kadın, %47.8'i erkek tir. Genç bireylerin yaşlara göre 

dağılımı 19 yaş grubu %8.0 (9), 20 yaş grubu %31.9 (36), 21 yaş grubu %21.2 (24), 22 yaş grubu %22.1 (25), 23 yaş grubu 

%8.8 (10), 25 yaş grubu %8.0 (9) şeklinde bulunmuştur. Genç bireylerin en sık kullandıkları sosyal medya araçları %34.5'i 

(39) İnstagram, %31.0'ı (35) WhatsApp, %23.0'ı (26) Facebook ve %11.5'i (13)  Twitter şeklinde bulunmuştur. Gençlerin 

günlük internet kullanım süreleri %14.2'sinin (16) 0-1 saat, %28.3'ünün (32) 2-3 saat, %38.1'i (43) 4-6 saat, %10.6'sının 

(12) 6-8 saat,  ve %8.8 'i (10) 8 saat ve daha fazla şeklinde tespit edilmiştir. 

3.4.2. Gençlerin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Medya Bağımlılığına İlişkin Bulgular 

Gençlerin cinsiyetlerine göre sosyal medya bağımlılıkları açısından aralarında anlamlı farklılaşma olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 2.'de verilmiştir. 

Tablo 2. Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Cinsiyetlerine Göre İncelenmesi 

Alt Boyutlar Cinsiyet N X  S.s t p 
Sanal Tolerans Kadın 59 34,4915 6,14304 ,948 ,345 

 Erkek 54 33,2778 7,44899   
Sanal İletişim Kadın 59 24,8305 7,17311 -1,059 ,292 

 Erkek 54 26,4444 8,99825   
Toplam Kadın 59 59,3220 12,19587 -,154 ,878 

 Erkek 54 59,7222 15,31853   

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2. incelendiğinde gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi uygulanmış ve gençlerin cinsiyetlerine göre sosyal medya bağımlılığı 

ölçeğinin tüm boyutlarında farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda cinsiyetin gençlerin 

sosyal medya bağımlılıklarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 
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3.4.3. Gençlerin Yaşlarına Göre Sosyal Medya Bağımlılığına İlişkin Bulgular 

Gençlerin yaşlarına göre sosyal medya bağımlılıkları açısından aralarında anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek 

için tek faktörlü  ANOVA Testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3.'te verilmiştir. 

Tablo 3. Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Yaşlarına Göre İncelenmesi 

Alt Boyutlar Yaş Düzeyleri N X S.s F p 
Sanal Tolerans 19,0 9 37,5556 6,30696   

 20,0 36 32,8333 6,72947   
 21,0 24 32,1250 7,97448 2,041 ,079 
 22,0 25 36,4000 5,18813   
 23,0 10 31,7000 7,10321   
 25,0 9 34,8889 5,64456   

Sanal İletişim 19,0 9 24,0000 5,87367   
 20,0 36 25,3333 6,83687   
 21,0 24 22,3750 10,42077 3,473 ,006 
 22,0 25 30,8400 7,31824   
 23,0 10 25,0000 5,79272   
 25,0 9 23,0000 6,38357   

Toplam 19,0 9 61,5556 11,59861   
 20,0 36 58,1667 12,37624   
 21,0 24 54,5000 17,47296 2,624 ,028 
 22,0 25 67,2400 11,49739   
 23,0 10 56,7000 11,92616   
 25,0 9 57,8889 10,33736   

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 3. incelendiğinde gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının yaş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için tek faktörlü varyans analizi uygulanmış ve aradaki farkların anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

3.4.4. Gençlerin Sık Kullandıkları Sosyal Medya Araçlarına Göre Sosyal Medya Bağımlılığına İlişkin Bulgular 

Gençlerin sık kullandıkları sosyal medya araçlarına göre sosyal medya bağımlılıkları açısından aralarında anlamlı 

farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü  ANOVA Testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4.'te verilmiştir. 

Tablo 4.  Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Sık Kullandıkları Sosyal Medya Araçlarına Göre İncelenmesi 

Alt Boyutlar En sık kullanılanlar N X S.s F p 
Sanal Tolerans Twitter 13 34,0000 6,12372 ,704 ,551 

 WhatsApp 35 32,6286 6,38512   
 İnstagram 39 34,9231 7,54420   
 Facebook 26 34,0769 6,55392   

Sanal İletişim Twitter 13 24,1538 3,53191 ,497 ,685 
 WhatsApp 35 26,9143 8,52806   
 İnstagram 39 25,1282 9,45120   
 Facebook 26 25,2692 7,02315   

Toplam Twitter 13 58,1538 7,17456 ,062 ,980 
 WhatsApp 35 59,5429 14,10954   
 İnstagram 39 60,0513 15,90423   
 Facebook 26 59,3462 12,70257   

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 4. incelendiğinde gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının sık kullandıkları sosyal medya araçları değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek faktörlü varyans analizi uygulanmış ve aradaki farkların 

anlamlı olmadığı bulunmuştur. 
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3.4.5. Gençlerin Günlük İnternet Kullanım Sürelerine Göre Sosyal Medya Bağımlılığına İlişkin Bulgular 

Gençlerin günlük internet kullanım sürelerine göre sosyal medya bağımlılıkları açısından aralarında anlamlı farklılaşma 

olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü  ANOVA Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5.'te verilmiştir. 

Tablo 5. Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılıklarının Günlük İnternet Kullanım Sürelerine Göre İncelenmesi 

Alt Boyutlar İnternet Kullanım Süreleri N X S.s F p Anlamlı Fark 
Sanal Tolerans 0-1 saat 16 29,2500 8,67564    

 2-3 saat 32 33,1250 5,45805    
 4-6 saat 43 33,8140 6,12666 7,696 ,000 E-A,     E-B, E-C 
 6-8 saat 12 35,3333 5,41603    
 8 saat ve daha fazla 10 42,6000 2,83627    

Sanal İletişim 0-1 saat 16 22,8125 8,16675    
 2-3 saat 32 25,1875 7,11399    
 4-6 saat 43 25,3953 9,54224 1,546 ,194  
 6-8 saat 12 27,0833 6,82853    
 8 saat ve daha fazla 10 30,5000 2,22361    

Toplam 0-1 saat 16 52,0625 15,83443    
 2-3 saat 32 58,3125 11,57148    
 4-6 saat 43 59,2093 14,39504 4,285 ,003 E-A, E-B 
 6-8 saat 12 62,4167 11,30131    
 8 saat ve daha fazla 10 73,1000 4,25441    

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 5. incelendiğinde gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının günlük internet kullanım sürelerine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için tek faktörlü varyans analizi uygulanmış ve sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin sanal 

tolerans alt boyutu ile sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin toplam puanları arasında farkın anlamlı olduğu bulunmuştur.                  

Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin sanal tolerans alt boyutunda günlük interneti 0-1 saat kullananların aritmetik 
ortalamasının 29,25; günlük interneti 2-3 saat kullananların aritmetik ortalamasının 33,12; günlük interneti 4-6 saat 
kullananların aritmetik ortalamasının 33,81; günlük interneti 6-8 saat kullananların aritmetik ortalamasının 35,33; günlük 

interneti 8 saat ve üstü kullananların aritmetik ortalamasının 42,60 olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki bu farkın 

kaynağını belirlemek için yapılan Post Hoc Tukey Testi sonucunda günlük interneti 8 saat ve üstü internet kullananların; 

günlük 0-1 saat, 2-3 saat ve 4-6 saat internet kullananlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bir puana sahip oldukları 

söylenebilir. 

Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin toplam puanlarına göre günlük interneti 0-1 saat kullananların aritmetik ortalamasının 

52,06; günlük interneti 2-3 saat kullananların aritmetik ortalamasının 58,31; günlük interneti 4-6 saat kullananların 
aritmetik ortalamasının 59,20; günlük interneti 6-8 saat kullananların aritmetik ortalamasının 62,41; günlük interneti 8 saat 
ve üstü kullananların aritmetik ortalamasının 73,10 olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki bu farkın kaynağını 

belirlemek için yapılan Post Hoc Tukey Testi sonucunda günlük interneti 8 saat ve üstü internet kullananların; günlük 0-1 
saat ve 2-3 saat internet kullananlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bir puana sahip oldukları söylenebilir. 

 

SONUÇ 

Bu araştırmada Afyon İli'nde bulunan gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyet, yaş, sık kullandıkları sosyal 

medya araçları ve günlük internet kullanım süreleri  değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 113 
genç katılmış olup bunların %52.2'si kadın, %47.8'i erkektir. Katılımcıların yaşlar açısından dağılımı 19 yaş grubu %8.0 

(9), 20 yaş grubu %31.9 (36), 21 yaş grubu %21.2 (24), 22 yaş grubu %22.1 (25), 23 yaş grubu %8.8 (10), 25 yaş grubu 

%8.0 (9) biçimindedir. Katılımcıların en sık kullandıkları sosyal medya araçları %34.5'i (39) İnstagram, %31.0'ı (35) 

WhatsApp, %23.0'ı (26) Facebook ve %11.5'i (13)  Twitter olarak belirlenmiştir. Genç bireylerin günlük internet kullanım 

süreleri %14.2'sinin (16) 0-1 saat, %28.3'ünün (32) 2-3 saat, %38.1'i (43) 4-6 saat, %10.6'sının (12) 6-8 saat,  ve %8.8 'i 
(10) 8 saat ve daha fazla biçiminde saptanmıştır. 

Gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, gençlerin 

cinsiyetlerine göre sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin tüm boyutlarında farkın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
bağlamda cinsiyetin gençlerin sosyal medya bağımlılıklarını etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. Gençlerin sosyal 
medya bağımlılıkları yaş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde aradaki farkların anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Genç bireylerin sosyal medya bağımlılıklarının sık kullandıkları sosyal medya araçları değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği incelendiğinde aradaki farkların anlamlı olmadığı bulunmuştur. Gençlerin sosyal medya 
bağımlılıklarının günlük internet kullanım sürelerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde sosyal 
medya bağımlılığı ölçeğinin sanal tolerans alt boyutu ile sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin toplam puanları arasında farkın 
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anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin sanal tolerans alt boyutundaki farkın kaynağına 

bakıldığında günlük 8 saat ve üstü internet kullananların; günlük 0-1 saat, 2-3 saat ve 4-6 saat internet kullananlara göre 

anlamlı düzeyde daha yüksek bir puana sahip oldukları söylenebilir. Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin toplam puanlarına 

göre farkın kaynağına bakıldığında günlük 8 saat ve üstü internet kullananların; günlük 0-1 saat ve 2-3 saat internet 
kullananlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bir puana sahip oldukları söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırmacılara ve ilgili alandaki çalışanlara aşağıdaki önerilerde bulunulabilir; 

 Gençlerde sık görülen sosyal medya bağımlılığına ilişkin bu tür taramalar daha da artırılarak geniş çaplı araştırmalar 

yapılabilir ve dolayısıyla gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının yaygınlık ve sıklık düzeyleri belirlenerek, 

gençlerde bağımlılık yaratan bu ciddi duruma onları yönelten faktörler araştırılabilir. Yine bu duruma ilişkin önlem 

çalışmaları tasarlanabilir. 

 Gençlere bağımlılık konusunda ruh sağlığı ile ilgili hizmetleri alma konusunda bilinçlendirmeler sağlamak amacıyla 

rehberlik çalışmaları yapılabilir, bu bağlamda uzmanlar tarafından eğitimler, seminerler düzenlenerek genç 

bireylerin sosyal medya bağımlılığı hususunda farkındalık kazanmaları sağlanabilir. 

 Bu araştırmada günlük 8 saat ve üstü internet kullananların; günlük 0-1 saat, 2-3 saat ve 4-6 saat internet 
kullananlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Görüldüğü gibi internet üzerinde geçirilen 

çevrimiçi sürenin artması sosyal medya bağımlılığını tetiklemektedir. Bu  bağlamda genç bireylerin sanal ortamlara 

tutsaklıklarını ortadan kaldıracak ve kendilerini daha iyi hissetmelerine katkıda bulunabilecek sosyal faaliyetler 

belirlenerek bunlar gençlere sunulabilir.  
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ÖZET 

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte akıllı telefonların da 

kullanımı artmıştır. Akıllı telefonların yoğun kullanımı iletişim biçimlerini de etkilemiştir. Bu gelişmelere 

paralel olarak yaygın kullanılan iletişim araçlarından birisi de WhatsApp uygulamasıdır. Dünyanın her 

yerinde telefonlarda WhatsApp kullanım açısından hızlı, kolay; arama ve mesajların ücretsiz olmasından 

dolayı önemli bir role sahiptir. Günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız WhatsApp sosyal ağı, 

organizasyonlarda da aktif olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; bir kamu kurumunda WhatsApp 

kullanımının yönetim fonksiyonları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini 

Afyonkarahisar belediyesinde çalışan sadece WhatsApp kullanan  45 personel oluşturmuştur. Veri toplama 

aracı olarak; birincil veri toplama tekniklerinden  yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat 

sorularının analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; 

WhatsApp uygulamasının  kamu kurumlarında yaygın olarak kullanıldığı ve WhatsApp uygulamasının 

yönetim fonksiyonlarının (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol)  her biri üzerinde   

avantajlara ve dezavantajlara  sahip olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: WhatsApp, Yönetim Fonksiyonları, Yönetim. 

 

ABSTRACT 

With the development of technology and the widespread use of the internet, the use of smartphones       has 
also increased. The intensive use of smartphones has also affected the ways of communication. In parallel 
with these developments, one of the most widely used communication tools is WhatsApp application. 
Everywhere in the world, using whatsapp on the phone has a crucial role because of its quick and easy use 
and its free calling and messaging. The WhatsApp social network, which we commonly use in our daily lives, 
is also actively used in organizations. The purpose of this study is; to investigate the effects of use of 
WhatsApp on the management functions in a public institution.  
The sample of the study was created by 45 personnel using only WhatsApp working in Afyonkarahisar 
municipality. As a data collection tool; a semi-structured interview technique was used as the primary data 
collection technique. Content analysis was used in the analysis of interview questions. According to the 
results obtained from the research; The WhatsApp application is widely used in public institutions. 
institutions and it is seen that  WhatsApp use has  
advantages and disadvantages on the each function of managements (planning, organizing, directing, 
coordinating, controlling). 

Key Words: WhatsApp, Management Functions, Management. 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1207 
 

 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte haberleşme ve iletişimde insanoğlunun kullandığı araçlar da değişiklik göstermektedir. 

Yeni teknolojinin kullanımı karmaşık gibi görünse de gerek özel yaşamda gerekse iş yaşamında insanlara kolaylık 

sağlamaktadır. İş yaşamında gerek yöneticiler gerekse çalışanlar internet tabanlı sosyal ağların pek çoğunu iletişim aracı 

olarak kullanmaktadırlar. Bu araçlardan en yaygın kullanılanı WhatsApp tır. WhatsApp dosya aktarımı, hızlı olması, 

kullanımın kolay olması, konum atabilme fonksiyonunun olması gibi pek çok özelliğe sahip olduğundan işletmeler 

tarafından tercih edilen iletişim araçlarının başında gelmektedir. İşletmelerin yönetim fonksiyonlarının her aşamasında 

(planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol) WhatsApp uygulaması kullanılmaktadır. Uygulama yönetim 

fonksiyonları üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkilere de sahiptir. Örgütlerde WhatsApp kullanımının her geçen gün 

yaygınlaşması ile yönetim sürecinde WhatsApp kullanımın yeni bir boyut katacağı görülmektedir. 

 

2. İLETİŞİM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 

İletişim kavramını ele aldığımızda örgütler, gruplar ve kişiler arasında karşılıklı mesaj(haber,bilgi gibi ) değişim süreci 
olarak tanımlanmaktadır (Odabaşı ve Mine, 2002:15). Aynı zamanda iletişim bir kişiden başka bir kişiye olan bilgi veri 

talimat ve anlayış aktarmasıdır (Koçel, 2015:610). Farklı bir tanımda iletişim, bir mesaj alışverişidir (Koçel, 2015:610). 

Örgütlerde genel anlamda  kişiler arası iletişim yazılı ,sözlü ve sözsüz olmak üzere 3 başlıkta ele alınmaktadır. Konuşma 

dili olarak da adlandırılan iletişim türü sözlü iletişimdir. Konuşma bireysel bir olgu iken dil ise hem toplumsal hem de 
kültürel bir olgudur. Bu olgular, yaşanmışlıklar dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarılmaktadır. Her dil, kullanan kişinin 

yaşantılarına, tecrübelerine bağlı olarak bireye özgü bir özellik içermektedir. Gerçeğin taraflı bir şekilde algılanmasına 

neden olan kişisel bir boyutu da bulunmaktadır. Dili öznel kılan bu değer yargıları iletişimi güçlendirir. Diğer bir iletişim 

türü de Sözsüz İletişimdir. İnsanlar birbirlerinin gözlerine bakarak , giyimleriyle, oturuşlarıyla , kullandıkları jest ve 

mimiklerle sözcüklere başvurmadan da iletişim kurabilirler. Sözsüz iletişim sözlü iletişim sözlü iletişim mesajlarının 

yorumlanmasına da yardımcı olmaktadır. Sözsüz İletişim  ; beden dili, bedenin konumu, ses tonu ,göstergeler ve susma 
olmak üzere 5 çeşittir. Ortam mekan  zaman gibi öğelerin sözlü iletişimle aktarılmasındaki  sıkıntılar yazılı iletişimi gerekli 
kılmıştır. Yazılı iletişimde hazırlanan bir yazı; anlatılmak istenen mesajı iletecek kişilere istenildiği gibi anlayabilecekleri 
şekilde anlatma olanağı sağlamaktadır (Gürgen, 1997:82-83). 

Kişiler Arası İletişim, İki kişi arasında genel olarak yüz yüze kurulan ilişki şeklinde gerçekleşen iletişim olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle iki kişinin aynı fiziksel ortamı paylaşarak yaptığı iletişim olarak da tanımlanmaktadır. 
Grup İletişimi, birden fazla kişinin birbirlerini etkiledikleri ve etkilendikleri iletişim şekli olarak tanımlanmaktadır. 
Örgütsel İletişim, örgütün amaçlarını sağlamak ve örgütün işleyişini sağlamak amacıyla örgüt içindeki bölüm ve diğer 

öğelerle birlikte örgüt dışında bulunan çevresi arasında devam eden düşünce ve bilgi alışverişi ve ya bölümler arasında 

gerekli ilişkilerin kurulmasına imkan sağlayan toplumsal bir süreç olarak tanımlanmaktadır. (Sabuncuoğlu, 2003:74) Kitle 
İletişimi, tek bir kaynak aracılığıyla çok sayıda insanlarla iletişim kurma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Kaynak ve 

hedef arasındaki kanallar ise Kitle İletişim Araçları olarak tanımlanmaktadır. Gazete, radyo, televizyon kitlesel iletişim 

kanallarına örnek olarak gösterilmektedir (Odabaşı ve Mine, 2002:27). 

2.1. İletişim Süreci Unsurları 

İletişim süreci unsurları sırasıyla "gönderici/kaynak", "algı", "mesaj", "iletişim kanalı", "çevre koşulları", "alıcı" ve "geriye 

bilgi akışı" olarak sıralanmaktadır. 

Gönderici/ Kaynak: İletişim süreci ilk olarak gönderici ile başlar. İletişim sürecinin varlığından bahsedebilmek için 

iki kişiden birinin gönderici olması gerekmektedir. Gönderici iletilecek bir fikir oluşturur, bu fikri bir formüle sokar 
ve iletişim kanalını seçerek alıcıya gönderir (Koçel, 2015:?; Kaya, 2014:613). 

Algı: Bireylerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyması, anlaması ve değerleme süreci olarak tanımlanmaktadır. Beyin 
algılarken, bireyin içinde bulunduğu durumdan geçmiş yaşamını, beklentilerini, başka duyu organlarından gelen 

diğer duyuları hem toplumsal hem de kültürel etkileri hesaba katarak bir anlam vermektedir (Koçel, 2015:613). 

Mesaj: İletişimin en önemli unsuru mesajdır. Mesaj değişik kodlar , sözler, kelimeler, semboller ve göstergelerden 

oluşmaktadır. Baktığımızda tek başlarına kelimeler ve sembollerin bir anlamı yoktur. Gönderici ve alıcı sembollere 
anlam yüklemektedirler (Koçel, 2015:616). 

İletişim Kanalı: İletişim Kanalı, mesajın kaynaktan alıcıya doğru giden yol olarak tanımlanmaktadır. Prosedürler, 

İlan tahtaları, öneri şikayet sistemi, bilgisayara dayalı iletişim, performans değerleme toplantıları, bilgisayara dayalı 

iletişim, işletme içindeki resmi olmayan gruplaşmalar, sosyal birliktelikler, dedikodular, iletişim kanallarına örnek 

olarak gösterilebilmektedir (Koçel, 2015:618). 

Çevre Koşulları: Çevre koşulları iletişimin akışını etkileyen bir faktördür. Çevre koşuluna  ; hava şartları,   gürültü, 

sosyal ortam örnek olarak gösterilebilir (Koçel, 2015:619). 
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Alıcı: İletişim sürecinin en önemli unsurların başında alıcı gelmektedir. Alıcının mesajı taşıyan sembolleri duyu 

organlarını kullanarak algılamasıyla diğer bir ifade ile sembollere anlam vermesiyle iletişim süreci sona erer. 

İletişimin etkin olabilmesi için  alıcı ve göndericinin aynı sembollere aynı anlamı veriyor olması gerekmektedir 
(Koçel, 2015:620). 

Geriye Bilgi Akışı: Feedback, geri bildirim olarak da tanımlanmaktadır. Burada gönderici alıcı tarafından mesajın 

tam anlamıyla anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. Feedback olmayan bir iletişim “tek yönlü” iletişimdir. Feedback 

sayesinde bir iletişim “çift yönlü iletişim” olur (Koçel, 2015:620). 

2.2. Modern İletişim Araçları 

Kurumlarda yazılı iletişim araçları olarak; işletme gazetesi, İşletme dergisi, Kurum dergisi, Broşür, Bilgilendirici Kurum içi 
yazışmalar (Dilekçe, faaliyet raporu, ilan tahtası), İş mektupları (sirküler, satış mektubu, teşekkür mektubu, teyit, davetiye, 
sipariş mektubu ) karşımıza çıkmaktadır (Vural ve Bat, 2013, 150). 

Gazete, dergi, faks günümüzde hala kullanılan iletişim araçları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi günümüz teknolojisine ait araçlara daha kolay ulaşılabilmektedir. 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine baktığımızda yaygın kullanılan iletişim araçlarının internet, ekstranet,, e posta grupları, 

bloglar, forumlar olduğunu görmekteyiz (Vural ve Bat, 2013,185). 

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla yeni iletişim araçları da yerini almaya başlamıştır. Sosyal medyanın 

kullanımı iletişim araçları açısından önemli bir yer tutmaktadır. Twitter, Instagram, Pinterest, Skype, Foursquare, Facebook 
gibi iletişim araçları günümüzde en yaygın kullanılan iletişim araçları arasındadır. Kullanıcı sayısı sürekli artan, aktif 

olarak kullanılan bu ağlar , yönetim, pazarlama, reklam, tanıtım, bilgilendirme …gibi pek çok amaca hizmet etmektedir. 

İletişimi sağlayan Bu araçlardan birisi de WhatssApp’dır. 

2.2.1. WhatsApp 

Sesli arama yapabilen, metin, fotoğraf, video, belge, konum gibi pek çok özelliğe sahip bir uygulamadır. Yazılan mesajlar 

şifre ile korunmaktadır. Yazılan mesajlar üçüncü bir kişi tarafından WhatsApp da dahil olmak üzere okunmamakta ve 

dinlenmemektedir. Bu uygulama dünyanın herhangi bir yerinde kesintisiz bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayan bir 

uygulamadır  (www.whatsapp.com, 2018). 

WhatsApp kullanabilmenin en temel unsuru kullanılacak olan telefonun internete bağlı olması gerekmektedir. Whatss App 

kullanabilmek için mesajı ileteceğiniz kişinin de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması gerekmektedir (Kaya, 
2014:web sayfası). 

WhatsApp ın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 WhatsApp kolay ve güvenilir mesajlaşma özelliğine sahiptir. İnternete bağlı olduğu takdirde aile ve arkadaşlarla 

ücretsiz konuşma imkanı sunar. 

 Sesli arama özelliği sayesinde görüşmek istenilen kişi ve kişilerle ücretsiz görüşülebilir üstelik görüntülü de 

görüşme özelliği sunar. 

 Fotoğraf ve video gönderme özelliği sunar. 

 100 megabite kadar pdf, belge ,e-tablo, slayt gösterisi gönderebilme özelliği sunar. 

 Birden fazla kişiyle grup oluşturarak tek bir platformda gruptaki kişilerin aynı anda iletişim kurmasını sağlar. 

 WhatsApp Web uygulaması da WhatsApp in bir uygulamasıdır. WhatsApp Web bilgisayar ya da tablete yüklenir ve 

tüm sohbetler telefonda olduğu gibi sorunsuz bir şekilde telefonla senkronize olarak  devam etmektedir. 

 Mesajların okunup okunmadığını anlamak için kullanıcının tercihine göre mavi tik işareti getirilmiştir. 

WhatsApp sadece birey değil birden çok grup iletişimi sağlayan , mesajlaşma dosya aktarımı gibi pek çok özelliğinden 

dolayı popülaritesi artan bir uygulamadır. Dolayısıyla işletmelerin WhatsApp'a yönelmelerinin sebeplerinden birisi olarak 

gösterilebilir. 

Uygulamanın tüm akıllı telefonlarda kolay indirilebilir olması, emoji ,fotoğraf, ses kaydı özelliğinin olması mesajlaşma 

açısından uygulamayı diğer uygulamalardan farklı kılmaktadır . Kapsamlı özellikleri WhatsApp in yağın hale gelmesinde 

önemli bir yer tutmaktadır (Uzun ve Uluçay, 2017:222). 

İşletmeler açısından ele alındığında WhatsApp kullanımını desteklemelerinin temelinde doğrudan müşteri iletişimi, sosyal 
alışveriş, sosyal katılım şeklinde bir araya getirmek mümkündür. Artık tüketicilerin iletişim için sosyal medya kanallarını 

kullanması her geçen gün artmaktadır. İşletmelerin müşteri isteği doğrultusunda  fırsat ve promosyonlar hakkında 

müşterileri bilgi gönderimine izin vermesi WhatsApp için tercih edilen bir durum olduğunu göstermektedir. İşletmeler iş 

ortamı içinde kendileri için iletişim kurabilecekleri grup ve gruplar oluşturabilmektedir. Hatta WhatsApp doğrudan bir 
iletişim aracıdır. WhatsApp gruplarının uzaktan toplantıları ve proje  ekibi yönetmek için de iyi bir yoldur. Üstelik ücretsiz 
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olarak uygulamanın sunulması işletmeler açısından tercih sebebi olabilmektedir 
(http://welikeyou.social/2016/12/15/whatsapp-fueling-global-business-communication-trend/, 2016). 

İş dünyasında müşterilerle işletmeleri bir araya getirecek olan WhatsApp Business uygulaması da WhatsApp şirketi 

tarafından duyuruldu fakat uygulama henüz işleme geçmemiştir. WhatsApp Business uygulamasının özellikleri şu şekilde 
ele alınmaktadır: 

 Uygulamanın en dikkat çeken özelliği profilin yanında bulunacak olan yeşil tık seçeneğidir. Onaylı hesap özelliği 

taşıyor olmasıdır. Burada kullanıcının birden fazla müşterisi olabilir.  

 Uygulama kullanıcısı  iletişim kurduğu şirkete ait kişinin doğru kişi olduğunu onaylıyorsa yeşil tik ile güvenilir hale 

getirebilmektedir.  

 Firma sahibi hem şahsi hem de firma hesabını kolayca yönetebilecektir. 

 WhatsApp Business uygulamasıyla yeni bir GSM numarasına ihtiyaç olmadan üyelik verilerek birden fazla kullanıcı 

ile işlem yapılabilecek. 

 Resmi bloglarda yer alan bilgilere göre WhatsApp Business hava yolları gibi büyük işletmeler pazarlamayı da 

planlıyor. Burada amaç kullanıcılara uçuş zamanı gibi bilgileri de mesaj yoluyla ulaştırmak.  

 Müşterilere cevap verilmediğinde otomatik cevap oluşturulabilecektir. 

 Mesajların kaç tanesi iletildi gibi istatistiki bilgilere ulaşılabilecektir (www.whatsapp.com, 2018) 

 

3. YÖNETİM VE FONKSİYONLARI  

Yönetim kelimesinin kökenine baktığımızda Fransızca ‘menega’ kelimesinden geldiği iddia edilmektedir. Bu kelimenin 

dilimizdeki karşılığı atı yönetmek, atı gem aracılığıyla yönlendirmek , atlı karınca gibi anlamları taşımaktadır (Saruhan ve 
Yıldız, 2013:34) 

Yönetim düşüncesinin tarihi çok eskidir. Geçmişine baktığımızda insanların bir dizi amaçları gerçekleştirmek için bir araya 
gelerek, işbirliği yaptığı ortamlarda yönetim konuları her zaman var olmuştur. Yönetim terimi kimi zaman bir süreç kimi 
zaman da insanlardan oluşan bir organ olarak da ele alınmaktadır (Koçel, 2015: 123) 

Yönetim, başkaları vasıtasıyla iş görmektir ve birden fazla kişinin varlığı ile oluşan ve bu yönü ile ekonomik yönünden 

ayrılan (Tosun, 1978:8-10) bir grup faaliyeti olarak (Simon, 1957:) tanımlanmaktadır. Yönetim; işletmenin veya 

organizasyonun elindeki kaynakları öncelikle planlayarak, sonra organize ederek, daha sonra yürüterek ve kontrol ederek 
verimli ve etkili bir şekilde kullanması ve amaçlarını gerçekleştirme süreci olarak da tanımlanmaktadır (Daft, 2000:8). 
Yönetim ; işletmenin elindeki kaynakları planlayarak , organize ederek, yürüterek, kontrol ederek diğer insanlar aracılığı ile 

etkili ve verimli kullanması ve amaçları gerçekleştirme süreci olarak da ele alınmaktadır (Ülgen, 2013:22) 

Yönetimin farklı bilim dallarına göre de tanımları yapılmıştır. Örneğin; sosyologlar yönetimi statü ve saygınlık olarak 

tanımlamışlar, ekonomistler doğa, emek, sermaye, bilgi gibi üretim faktörlerinden biri olarak tanımlamışlardır (Saruhan ve 
Yıldız, 2013:34). 

Yönetim fonksiyonları 5 ana madde halinde ele alınmaktadır: 

Planlama Fonksiyonu: Yönetim fonksiyonlarının ilki planlama fonksiyonudur. Planlama organizasyonun öncelikle 

hedeflerini ve amaçlarını belirleyen, bu hedeflere ve amaçlara ulaşmak için stratejiler geliştiren, faaliyetlerle 

bütünleşen ve koordine olan ve planlar geliştiren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Planlamada işin nasıl yapılacağı 

da önem arz etmektedir. Planlama aynı zamanda ne ,neden, nasıl, ne zaman, kim tarafından yapılacak sorularına da 

yanıt arar (Memiş, 2006:41). Planlamanın genel özellikleri şöyledir: karar ve tercih süreci vardır, sürekli bir 

faaliyettir, tüm yöneticileri ilgilendirir, geleceğe yönelik gerçekleşmesini istenilen amaçları içerir ve yönetim 

sürecinin ilk adımıdır (Saruhan ve Yıldız, 2013:255-257). 

Yöneticiler farklı nedenlerle planlama yapmaktadırlar. Bu nedenlerin bir kaçını ele alalım. Birinci neden , yönetici 

olmayan ve yöneticilere yol gösterir. İkinci nedeni, planlama yöneticilere geleceğe bakmaya, olası problemleri 

önceden görüp tedbir almaya ve belirsizliklerin azalmasını sağlar. Üçüncü nedeni planlama ekonomik anlamda 
tasarruf sağlar, harcamaların düzenli ve bilinçli yapılmasını sağlar. Son olarak planlama denetimi kolaylaştıracak 

amaçları sağlamaktadır (Coulter, 2013:104-105). 

Örgütleme Fonksiyonu: Oluşturacağımız örgütün dinamik, çevreye uyumlu olması, esnek olması etkili bir çalışma 

ortamına uyum sağlaması gerekmektedir. Bu durum örgütün asıl temelini oluşturmaktadır. Planlama fonksiyonunda 

belirlenen hedeflere ulaşabilmek için Örgütleme fonksiyonunda eleman ve kaynak atama yapılmaktadır (Memiş, 

2006:49). İstenilen hedeflere ulaşabilmek için doğru yerde, doğru zamanda eleman ve kaynak bulundurulması önem 

taşımaktadır. Örgütlerde yapı yatay ve dikey olarak farklılık göstermektedir. Örgütlerdeki yetkiler hat yetki (ast ve 
üst arasındaki yetki ), fonksiyonel yetki (yöneticilerin kendi bölümleri ile ilgili farklı bölüm çalışanlarına emir 
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vermesi), kurmay yetki (kendi uzmanlık alanlarında öneride bulunan, danışmanlık yapan yöneticilerin  sahip olduğu 

yetki türüdür) (Saruhan ve Yıldız, 2013:267-279). İşletmeler bölümlere ayrılırken 5 ayrı ayrıma türleri mevcuttur. 

Bunlar; İşlevsel Bölümlendirme (muhasebe departmanı, insan kaynakları departmanı, vb.), Ürün Temelli 
Bölümlendirme  (atletik ürünleri spor kıyafetleri vb.), Müşteri temelli Bölümlendirme (toptancılar, perakendeciler 

vb.), Coğrafi Bölümlendirme (İşletmenin kuzey bölgesi, batı bölgesi) (Coulter, 2013:130). 

Yöneltme Fonksiyonu: Yürütme; planlama ve örgütlemeyle kurulan düzenin uygulamaya aktarılması olarak ifade 

edilmektedir. Yöneltme fonksiyonunun temel amacı birey ve örgütün bir arada bütünleşmesine katkı sağlayarak, iki 

tarafın da amaçlarını en üst düzeyde tutmaktır. Planlama ve organizasyon fonksiyonu durağan iken yöneltme 

fonksiyonu dinamik bir özellik aşmaktadır (Memiş, 2006:?). Etkin bir yöneltmenin sağlanabilmesi için örgüt içinde 

takım ruhunun gelişmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için örgütte çalışanları iyi tanımak, özelliklerini, 
becerilerini, ihtiyaçlarını  bilmek ve kendilerini rahat bir şekilde ifade edecek, katılım sağlayacak ortamın 

yaratılması gerekmektedir (Saruhan ve Yıldız, 2013:295-332). 

Koordinasyon Fonksiyonu: Bu fonksiyon ortak amaçları gerçekleştirebilmek için organizasyon içindeki farlı 

departmanları birbirine bağlamak ve uyumlu çalışmasını sağlayan bir fonksiyondur (Memiş, 2006:?). Etkin ve 
verimli bir koordinasyon sağlamak için etkin haberleşme ve açık bir bilgi aktarımının olması, paylaşılan ve güçlü bir 
örgüt kültürünün olması , çalışanlarla uyumlu bir yöneticinin ve uygulanabilir bir yönetim sisteminin olması 

gereklidir. Bunların tersine koordinasyon eksikliği ile karşı karşıya kalınca kargaşa ve  çatışma artacak, takım 

çalışma düzeyi düşecek, sorunların çözümünü gecikecek, zaman kaybı olacak, motivasyon eksikliği olacaktır. 

İşletmelerde 2 tür koordinasyondan söz edilmektedir. Birincisi İç Koordinasyon işletmelerin üst düzey 

yöneticilerinin uyguladığı toplantı, konferanslarla gerçekleşen koordinasyon türüdür. İkinci koordinasyon Dış 

Koordinasyon , işletmenin çevre unsurları ile sosyal, toplumsal, hukuk, ve teknik açıdan uyumlaştırılması demektir 
(Saruhan ve Yıldız, 2013:343-352). 

Kontrol Fonksiyonu: Bir organizasyonda amaçlara ulaşabilmek için eleman ve kaynak düzenlemesinden sonra 

önemli aşama kontrol fonksiyonudur. Bu Fonksiyon, çalışanların kaynakları doğru kullanması ile ilgili bir süreç 

olarak da ele alınmaktadır (Memiş, 2006:?). Denetimin özellikleri şu şekildedir: denetim amaca ve planlara 

dayanmalıdır, denetim mekanizmaları işletmelerin faaliyetlerinin amacına uygun geliştirilmelidir. denetim 

Yöntemleri esnek olmalıdır, denetim kapsayıcı, maliyeti düşük, tarafsız olmalıdır (Saruhan ve Yıldız, 2013:257-
366). İleri bildirimli denetim, eş zamanlı denetim, geri bildirimli denetim olmak üzere 3 tür denetim vardır. İleri 

Bildirimli denetim; faaliyet gerçekleşmeden yapılan denetimdir. Eş Zamanlı Denetim , faaliyet devam ederken 
gerçekleşen denetimdir. Geri Bildirimli Denetim faaliyet gerçekleştikten sonra uygulanan denetimdir (Coulter, 
2013:346). 

 

4. AMAÇ,  YÖNTEM VE BULGULAR 

Bu araştırma iletişim ve yönetim kavramlarından yola çıkarak günümüzde örgütlerde kullanılan modern iletişim 

araçlarından WhatsApp‘ın yönetim fonksiyonları üzerindeki etkilerini ölçmeye yöneliktir. Araştırma kamuda çalışanların 

yönetim fonksiyonları sürecinde iş akışını ne derece bilinçli yaptıklarını ve WhatsApp kullanımının örgüt içindeki avantaj 

ve dezavantajlarını saptamaya yöneliktir. Çalışmanın örneklemini Afyonkarahisar belediyesinde çalışan sadece WhatsApp 

kullanan  45 personel oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış, 

derinlemesine mülakat tekniği uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak; birincil veri toplama tekniklerinden  yarı 

yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat sorularının analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada mülakata katılanların demografik özellikleri şu şekildedir. Araştırmada mülakata katılan erkeklerin sayısı 24,  
bayanların sayısı 21 olmak üzere toplam 45 kişi ile mülakat yapılmıştır. Mülakata katılan erkeklerden 18-30 yaş aralığında 

5 kişi, 31-40 yaş aralığında 14 kişi, 41 yaş ve üstü ise 5 katılımcı bulunmaktadır. Mülakat yapılan 18-30 yaş aralığındaki 

erkeklerin eğitim durumları şöyledir:  6  lise,7 ön lisans, 8 lisans,3 yüksek lisans. Mülakat yapılan 18-30 yaş aralığındaki 

erkeklerin meslekleri 8 müdür, 4 grafiker, 12 memur şeklindedir. Mülakata katılan bayanlardan  18-30 yaş aralığında 5 kişi, 

31-40 yaş aralığında 15 kişi, 41 yaş ve üstü ise 2 katılımcı bulunmaktadır. Mülakat yapılan 18-30 yaş aralığındaki 

bayanların eğitimleri şu şeklidedir. 5 kişi lise, 9 kişi ön lisans, 1 yüksek lisans, 7 lisans  mezunu şeklindedir. Mülakat 

yapılan bayanların meslekleri; 4 müdür ve 18 memurdan oluşmaktadır.  Demografik özelliklerin yanı sıra görüşülenlere  
aşağıdaki sorular sorulmuş, görüşmenin gidişatı ile ilgili detaylı yorumlara fırsat tanıyacak bir şekilde sorular yöneltilmiştir. 
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WhatsApp Kullanımı: 

-Daha önceki çalışmalarda WhatsApp kullandınız mı?  WhatsApp ın iş hayatında kullanımı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Denek A: ‘ Daha önceki çalışmalarımda kullanmadım. Yeni yeni kullanmaya başladım. Bence zaman açısından çok 

avantajlı. Normalde WhatsApp grubu oluşmamış olsa herkesi tek tek arayıp, onun fikrini öğrenip daha sonra hepsini 
birleştirip bir de onun aktardığını ona aktarmak çok zor oluyordu, zaman alıyor ama şimdi WhatsApp grubuyla  bir 
yazdığımızı herkes görüyor, fikrini söylüyor, zaman kazandırıyor diye düşünüyorum bir de kolaylık. ’ şeklinde yanıt 

vermiştir. 

Denek İ: ‘Evet kullandım. Şirketimiz içinde kurulan grupta çalışanların iş takiplerini, güzergâhlarını, işe başlangıç bitiş 

saatlerini WhatsApp ile takip ediyorum. Verimli bir ürün olduğunu düşünüyorum.’  şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek K: ‘Evet iş ortamında, veri toplama amaçlı ve iletişim amaçlı kullandım. WhatsApp ve benzeri anlık iletişim imkânı 
sağlayan programlar işyerlerinde işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamakta ve duyuruların herkes tarafından zamanında 

görülmesi olanağı sağlamaktadır. Fakat bu tip kitle iletişim amaçları iş amaçlı kullanılmaya başlamadan önce, birim 

çalışanlarına iş amacı dışında Cuma günü kutlaması, kandil gecesi tebrik aracı gibi amaçlar için kullanılmaması gerektiği 

konusunda bilgi verilmelidir. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek R: ‘WhatsApp ı hem iş hayatında hem de başka alanlarda kullanıyorum. Önce iş yerinde işyeri çalışanları ile 

iletişimde kullandım daha sonra bir veli olarak çocukların öğretmenleri ve diğer velilerle iletişimde kullandık arkadaş ve 

akrabalarla iletişimde de kullanıyoruz. Kullanımı çok iyi oldu belli bir konuda ortaklıkları olan kişilerin iletişimde çok 

büyük kolaylıklar sağlıyor hem mesajları hem de görsel konuları paylaşabiliyoruz. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Deneklerin hem özel, hem sosyal, hem de iş yaşamlarında WhatsApp’ ı yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. 

 

İşyerinde WhatsApp Kullanımı: 

-İş yerinizde WhatsApp ı hangi amaçlarla kullandınız?  

Denek B: ‘Bir nebze ufak toplantılarımız oldu WhatsApp ‘ ta. Yapacağımız düzeltmeler üzerinde hem telefonda 

işaretlemeler yapıp WhatsApp ‘tan göndererek hız katmış olduk,  ekstra bir zaman kaybımız olmadı bir araya gelelim ya da 

bir toplantı saati ayarlayalım şeklinde, ya da çalışma saatini herkes kendi belirlemiş oldu WhatsApp üzerinden 

gönderdiğimiz için. Yani değişiklikleri hemen WhatsApp üzerinden işaretleyip, kısa kısa notlar alıp anında geri 

dönüyorduk düzeltmeye. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek K: ’Genellikle böylesi gruplar kullanım amacının dışına çıktığı için dini gün hatırlatıcısı olarak kullandım daha 

doğrusu kullandırılmak zorunda bırakıldım.’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek Ş: ‘Ofis içi iletişim ve haberleşmek için de kullanıyoruz. Yapılan organizasyonlarda pek çok  kişiyi aramaktansa 
Whatsapp tan yazıyoruz,  bir gün içinde geri dönüş sağlamalarıyla işlem hallediliyor.  

Deneklerin iş yerlerinde WhatsApp ‘ı genellikle onay amaçlı, belge paylaşımı, fotoğraf paylaşımı, bilgi paylaşımı, özel 

günlerde hatırlatma mesajları, kaynak paylaşımı ve duyuru amaçlı kullandıkları gözlemlenmiştir. 

 

WhatsApp Görüşmesine Katılan Departmanlar: 

-WhatsApp görüşmelerine farklı departmanlar grupta yer aldı mı? 

Denek S: ‘Reklam ajansı, Matbaa, Belediye birimi, Freelance tasarımcılar. Herkes tek gruba dahil olmadı. 4 ayrı grup 

vardı. Başkan yardımcısının olduğu, matbaanın olduğu, belediye ekibi ile ve freelance çalışanlar grubu. Ben 4 gruba da 
üyeydim. Gruplar arası iletişimi sağladım. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek Ş: ‘Yok. Ofisin grubunda bizden başkası olmaz. Sağlıklı da olmaz diye düşünüyorum. Görev dışı arkadaşlarla farklı 

gruplardan konuşuyoruz.’ şeklinde yanıt vermiştir. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek K: ‘Bir kez yer aldım daha sonra amaç dışı kullanıldığı için çıktım ortalama olarak 50 kişilik bir gruptu. Grubun 

geneli işlerin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için ilgili amir tarafından gruba dahil edilmiş olsa da, rahatsızlık veren 
maç galibiyeti paylaşımları, özel gün paylaşımları gibi paylaşımlarda bulunulmaktadır. Grupta yer alan kişiler iş amacından 

çok bağlı olduğu amire ben de sizdenim mesajı verebilme hevesine kapılarak paylaşımlarda bulunmakta ve grup 

işlevselliğini yitirmektedir. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 
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WhatssApp’ ın Yüz yüze İletişim Üzerindeki Etkileri:  

- İş yerinizde Whats App görüşmelerinizde çalışma ekibinden yüz yüze hiç görüşmediğiniz ya da çok az görüştüğünüz kişi 
ya da kişiler oldu mu?  Olduysa Bu kişilerle yüz yüze görüşmemenizin iş açısından dezavantajı oldu mu?  Bizimle Paylaşır 
mısınız? 

Denek B: ‘Matbaa diyebiliriz. Çıktıyı aldıktan sonra karar verebiliyorduk. Örneğin yapılan çalışmaların WhatsApp ‘ taki 
görseli canlı olabiliyordu fakat baskıda yani veriyi elimize alınca renk değişikliği olabiliyordu. Yüz yüze görüşme daha 

sağlıklı olduğu için böyle sıkıntı yaşadık tabi. Telefonda tam izah edemediğimiz noktalar oldu. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek F: ‘Yüz yüze görmediğim çok kişi oldu. Bazı durumlarda yüz yüze görüşmek daha iyidir. Bizim işimiz satın alma 

olduğu için pazarlık yapmanın yüz yüze yaparak daha etkili olduğunu düşünüyorum. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek P: ‘Evet, oldu. Hiç görüşmediğimiz kişilere yazıyla kendimizi ya da isteklerimizi anlatmak biraz zor oluyor. Jest ve 
mimikler olmadığı zaman kişiler birbirini az tanıyorsa ya da hiç tanımıyorsa bazen grup içerisinde konuşulanlar yanlış 

anlaşılabilmekte. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

 

WhatsApp Kullanımını Yönetim Fonksiyonlarından Planlama Üzerindeki Etkisi: 

-İş yerinde kullandığınız WhatsApp düzenli bir planlama konusunda yeterli oldu mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?(planlama) 

Denek A: ‘Kısmen diyelim ona. Çünkü yüz yüze görüşerek de bir şeyleri halletmemiz gerekti. %50 WhatsApp ile 
hallettiysek  %50sini de burada birebir fikir paylaşarak, yüz yüze pafta üzerinde fikir paylaşarak hallettik. ’ şeklinde yanıt 

vermiştir. 

Denek K: ‘Emir komut işlemeye dayalı bir sistemde gidildiği için resmi yazı olmadan WhatsApp grubu üzerinden gelen 

bildirimlerin memur profili üzerinde fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum.’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek Ş : ‘Kesinlikle oldu. Akşam beraber çıkmadığın zaman bir sonraki günün planını yazıp gönderiyorsun. Ya da 

işyerine gelemeyeceksin ama halletmen gereken acil bir iş var resim paylaşıp kolaylaştırıyoruz. Sürekli telefondan 
görüşmek zor oluyor’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek M: ‘Oldu fakat yine ayrıntılı bilgi için görüntülü arama ya da telefon görüşmesi gerçekleştirdik. ’ şeklinde yanıt 

vermiştir. 

Deneklerin bir kısmı planlamanın yeterli olduğunu düşünürken; bir kısmı tamamen etkili olmadığını ancak destekleyici 

olabileceğini düşünmektedirler. 

 

WhatsApp Kullanımını Yönetim Fonksiyonlarından Organizasyon Üzerindeki Etkisi: 

-WhatsApp üzerinden kurduğunuz organizasyon yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Denek B: ‘İlk WhatssApp i Ayfer Hanım oluşturmamızı istedi. Biz eklemeye başladık herkesi, daha sonra grup oluştu. 

Onun dışında 2.bir grup oluşturduk biz. Başkan yardımcımızın oluşturduğu grup daha resmi, diğer grupta daha ön 

çalışmaların paylaşıldığı bir grup oldu. Ayfer hanımın olduğu grupta son onaylanacak paylaşımları yapıyorduk bizim 

olduğumuz grupta daha çok paylaşım, değerlendirme, hızlı iletişim ve yoğun kullanım varken Ayfer Hanımla 

oluşturduğumuz grupta daha çok onay alma vardı. Ayfer Hanım her noktayı bilmese de olur, son noktayı bilse de olur diye 

de düşündük. Çünkü sürekli bildirim gelmesi rahatsızlık verir bir de ya da her gönderdiğimize müdahale olur hiç 

ilerleyemeyiz diye’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek S: ‘Belediye grubunda onay mercii Başkan yardımcısı, onunla iletişimi sağlayan Proje etüt müdürü ve altında 

çalışanları ve 2 personeli, tasarım ekip lideri, reklam ajansı yetkilisi ve 3 tasarım personeli. Proje sorumluları ve başkan 

yardımcıları toplantı yapıyor. Daha sonra her birim sorumlusu kendi alt çalışanlarına iletiyor. Ardından çalışanlar da işi 

toparladıktan sonra birim müdürlerine iletiyor birim müdürleri de son onay için başkan yardımcısına gidiyor’ şeklinde yanıt 

vermiştir. 

Denek U: ‘Ofis grubumuz ve yönetici  grubumuz var. Ofis grubunda müdür ve memurlar bulunyor. Bu grupta ofis işleri ile 

ilgili paylaşımlar yapılıyor. Genel Müdür grubumuzda genel müdür ve müdür ve memurlar  yer alıyor. Kaynak paylaşımı, 

bilgi alışverişi, duyurular, özel gün tebrikleri paylaşılıyor. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Deneklerin iş yerlerinde WhatsApp kullanımının genellikle üst düzey yöneticilerin ya da şirket yetkilisinin talebi üzerine 

açıldığı görülmektedir. 
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WhatsApp Kullanımını Yönetim Fonksiyonlarından Yöneltme Üzerindeki Etkisi 

-İş yerinde WhatsApp kullanımında işin işleyişi sürecinde hiyerarşik (alt -üst ilişkisi) durum ile ilgili görüşlerinizi paylaşır 
mısınız? 

Denek A: ‘Yapılacak şeylerle ilgili önce arkadaşlar kendi aralarında çalıştılar. Ondan sonra karar verdikleri yönde önce 

bana ilettiler, şu şekilde mi olsun ya da benim başka bir fikrim var mı diye sordular, genelde şöyle olmadı, ben bunu 

istiyorum böyle olsun diye de olmadı, fikir birliği ile birlikte en güzelini seçmeye çalıştık birlikte. Tabi ki ben karar 

verdikten sonra da başkan yardımcısına gönderildi çalışmalar son kararı o verdi. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek J: ‘İşler benim tarafımdan çalışanlara yönlendiriliyor. Yapılacak işin ana hatlarını kendim belirliyorum. ’ şeklinde 

yanıt vermiştir. 

Denek K: ‘Sanal ortamlar insanlara fazlasıyla öz güven aşılayabildiği gibi emoji gibi ifadeleri görmeyen bazı bireylerde 

alınganlık da yaratabilir. Özellikle mesai saatleri dışında amirden gelecek bir mesaj çalışanlar tarafından mobbing unsuru 

olarak kullanılabilir. Bu da ciddi sorunlara yol açabilir. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek M: ‘Grupta üst dediğimiz yönetici kişilerden ayrı grup konuşmalarımız çok gerçekleşti. Çünkü bütün soruları ve 

haberleşmeleri sağlarken çekinme durumu karşı tarafa soracağımız soruların onların nezdinde yetersiz veya komik 

gözükeceği sebebiyle. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek Ş: ‘Yönetim WhatsApp grubunda varsa eğer ona ulaşamadığın zamanlarda da işi oradan takip edebiliyor. 
Rahatlatıyor. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek U: ‘Her iki grupta da mail atarken daha resmi yazışmalar varken, WhatsApp’ ta daha samimi, çok resmi olmayan 

iletişimimiz mevcut. Emojiler çok kullanılıyor. Hiyerarşi azalıyor diyebilirim. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

İşyerinde çalışanların genellikle yöneticilerinin olduğu grubun dışında kendi aralarında da WhatsApp grupları olduğu 

görülmüştür. 

 

WhatsApp Kullanımını Yönetim Fonksiyonlarından Koordinasyon Üzerindeki Etkisi: 

-İş yerinde Whats App grubunda olan personel ve farklı departmanlar birbirleri ile uyumlu çalıştı mı? Görüşleriniz bizimle 
paylaşır mısınız? 

Denek E: ’Arkadaşlarımız birbirleri ile WhatsApp üzerinden gerek bilgi amaçlı gerekse yardı amaçlı koordinasyonlu 

çalışıyorlar. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek J: Uyumlu oluyor ancak çok karışık işlerde WhatsApp yeterli olmuyor. 

Denek S: ‘Uyumlu çalıştı. Zaten Pratik olması anlık görüşebiliyor olmamız yanlış anlaşılmaları gidermiş oldu. Tasarımcılar 

gece de çalıştığı için zaman zaman grupta iletişim kuruldu, mesajı gören 3 kişiden 1 i bile görse fikir alındı iş yürüdü o da 

uyumlu çalışmayı getirdi. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

 

WhatsApp Kullanımını Yönetim Fonksiyonlarından Kontrol/ Denetleme Üzerindeki Etkisi: 

-İş yerinde WhatsApp kullanımın kontrol ve denetleme açısından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi 
bizimle paylaşır mısınız? 

Denek B: ‘Faydalı oldu ama yeterli olmadı. Yüz yüze görüşmek daha sağlıklı, yaptığımız işte yol almak adına faydası oldu 

sadece. Bir mail kullanmak yerine WhatsApp daha hızlı bir iletişim aracı oldu bizim için. Mailde dosya boyutu ağır 

olabiliyor ama WhatsApp ta bir ekran resmini çekip gönderebiliyorduk anında geri dönüş anında yorum yapabiliyoruz. 

Personeli denetlemeden ziyade teyit etme oldu. Örneğin restore edilen yerin fotosu çekilecekti, görevli personele konum 

atıldı, orayı bulup bulamadığını teyit etmiş olduk. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denk C: ‘Silinmediği sürece evet. Mesela telefonum kırıldı, yenilememe rağmen önceki yazışmalarımız görünmüyor. 

Teknik sorunlar olmadığı müddetçe kontrol var evet. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek K: ‘Kontrol edilmesi ve denetlenmesi mümkün değildir. Farklı tartışmalara ve çatışmalara da yol açma ihtimali 

oldukça yüksektir. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek O: ‘WhatsApp üzerinden herhangi bir kontrol ve denetleme mekanizması oluşturulabileceğini düşünmüyorum. 

Böyle bir yapı oluşturulup kullanılmaya çalışılsa dahi istenen sonuçların alınamayacağını düşünüyorum. ’ şeklinde yanıt 

vermiştir. 

Denek U: ‘Grupta yapılan paylaşımlarda bazen görev de verilebiliyor. Ancak bazı hocalar sessiz kalıyor, geri bildirim 

alamadığımız için aramak ya da yüz yüze görüşmek zorunda kalabiliyoruz. Bazıları görev verirken WhatsApp üzerinden 
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iletilmesinden hoşlanmayabiliyor. Ya da bazen grup dışında bireysel olarak hocalara yazabiliyoruz. Bir kaçı çoğu zaman 

ertesi gün dönüyor. Bu da denetimi güçleştiriyor. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek S: ‘Bence yeterli. Özellikle tasarım açısından. Görsel özelliği olduğu için yetkili her yerde anlık onay verilebilir 

tasarımlara’ şeklinde yanıt vermiştir. 

 

Mesai Dışında WhatsApp Kullanımı:  

-Mesai saatleri dışında iş üzerine WhatsApp görüşmeleriniz oldu mu? Bu görüşmeler üzerinizde iş sürecinizi kolaylaştırdı 
mı yoksa üzerinizde bir baskı yarattı mı? 

Denek B: ‘Mesai dışında görüşmelerimiz oldu. Aradaki iletişimimizi güçlendirdi aslında. Daha sağlıklı bile oldu. Sonuçta 

uzun mesailer yaptık, ciddi bir resmiyet ortamında çalışmak daha çok kasar bu yüzden daha keyifli bir hale döndü. 

Emojileri bol bol kullandık. Ekibi birbirine daha da yakınlaştırdı aslında. Gece hiç çalışmasaydık tamamen resmi olurduk. 

Ayfer hanımın grubunda daha resmiydik, emoji kullanmak istemiyorduk, Ayfer Hanımın tepkisini kestirmiyorduk. Çok mu 

lakayt olur, .çok mu resmi olmalıyız diye. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek S: ‘Oldu. Baskı yaratmadı tam tersine yardımcı oldu. Belki başkan yardımcısının olduğu grup mesai dışında çok 

kullanılmadı ama zaman zaman da mecbur kalınca ve grup olduğu için o gruba da yazdık. Mevkiden dolayı normalde geç 

saatlerde yazılmaz ama grup olunca cesaret de aldık ara ara mesai dışında da gruptan iletişime devam ettik. ’ şeklinde yanıt 

vermiştir. 

Denek U: ‘İş akışımızı kolaylaştırıyor, Bazen akşamları mesai dışında unuttuğumuz bişey olursa teyit etmiş ve ertesi güne 

hazırlanmış oluyoruz. Baskıdan ziyade işimizi kolaylıyor (Ofis grubumuzdan bahsediyorum).hatta mesai saati bitince 

netleşmeyen durumları akşam WhatsApp tan konuşuruz deyip de çıkabiliyoruz’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Deneklerin genellikler mesai dışında yetkilileri ile olan gruplarda çok nadir ya da hiç yazışmadığı ancak kendi gruplarında 

sürekli iletişim kurdukları gözlemlenmiştir. 

 

WhatsApp'ın Tekrar Kullanımı: 

-Bir dahaki projelerde WhatsApp kullanımını önerir misiniz? 

Denek M: ‘Daha iyi bir sistem yok diyebilirim’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek O: ‘Hızlı insanların birbirlerine kolayca ulaşabildikleri gerektiğinde fotoğraf, belge vb. materyalleri hızlıca 

aktarabildikleri işlevsel bir iletişim aracı doğru kullanıldığı sürece fazlasıyla faydalı olacaktır bu yüzden öneririm’ şeklinde 

yanıt vermiştir. 

Denek K: ‘Sınırları konulur ve belirli saatler içerisinde sadece iş ile ilgili konular görüşülecek gibi kurallar belirlenirse 

kullanılabilir. Aksi takdirde kullanılmaması taraftarıyım’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek P: ‘İhtiyaç durumunda öneririm’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Mülakata Katılan deneklerin hepsi de WhatssApp uygulamasının kullanımı ile ilgili olumlu görüşe sahip olup, işyerlerinde 
kullanımını desteklemektedirler. 

 

WhatsApp Kullanımı İle İlgili Ek Bilgiler: 

-Tüm bu sorular dışında iş yaşamında WhatsApp kullanımı ile ilgili ilginizi çeken eklemek istediğiniz bir durum oldu mu / 
olur mu? Bizimle Paylaşır mısınız? 

Denek B: ‘Ses kaydı hiç kullanmadık, kullanabilirmişiz. Yazmayla uğraşmak yerine sesli mesaj da kullanabilirdik. İş 

ortamından uzaklaştırdığı için daha keyifliydi çalışmak. Örneğin iş bitti ama grup hala devam ediyor. Şunu da ekleyeyim 
WhatsApp ta daha kolay onay aldık. Telefon ekranından görülüp onay alındığı için çok hata, düzeltme olmayabiliyor. Bu 
da işimize geldi açıkçası. ’ şeklinde yanıt vermiştir. 

Denek N: ‘Whatsapp sadece iş hayatında değil normal yaşamda da işlerimizi kolaylaştırmakta ve insanların iletişim 

sürecine katkı sağlamaktadır. 

Denek S: Mailden bile daha hızlı. Mesela bir logo düzeltmesi istenmişti. Toplantı yapılırken hemen dakikalar içinde 

düzeltip WhatsApp ’tan attım toplantıya dahil oldu’ şeklinde yanıt vermiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Son yıllarda kullanılan mesajlaşma araçlarından biri olan WhatsApp işletmelerde tercih edilen iletişim araçlarından biri 

haline gelmiştir. Gerek kamu gerek özel sektörde iş süreçlerinde ve yönetimin tüm alanında kullanılmaktadır. Bu çalışma 

WhatsApp kullanımını yönetim fonksiyonlarına etkisi açısından ele aldığımızda; yapılan mülakatlar sonucunda WhatsApp 

kullanımının avantajları ve dezavantajlarının olduğunu görmekteyiz. 

Deneklerin genel olarak WhatsApp ı kullanma nedenleri arasında; zamandan tasarruf sağlamak, yazılı iletişimin kalıcı 

olması, bilgi alışverişinin yapılması, iş takibi, personel takibi, hızlı olması, geriye dönük kontrol edebilme durumu ya da 

yazışmaları sonradan görerek sürece dahil olma durumu, dosya aktarımı, ses kaydı, birden fazla kişiye tek seferde ve aynı 

zamanda mesaj iletimi, okundu işareti ile geri bildirimin alınması gösterilmektedir. İşletmelerde WhatsApp gruplarında 

aynı departmanlarda çalışanların olduğu grubun dışında farklı departmanların hatta farklı illerdeki farklı sektörlerde 

çalışanların aynı grup içinde iletişimi sürdürebildikleri görülmüştür. Bu durum yapılan işlerde sağlıklı bir iletişimi sağlamış 

ancak sonuçlarında (işin niteliğine göre) zaman zaman aksaklığa uğramasına sebep olduğu görülmektedir. Mülakata katılan 

katılımcıların hemen hepsinin farklı departmanlarla birlikte olduğu gruplar olsa bile kendi WhatsApp gruplarıyla 

iletişimlerini sürdürdükleri görülmektedir. Ek olarak proje bazlı çalışan kamu kurumunda bir birimin her proje için yeni 

WhatsApp grubu oluşturduğu, proje bitiminde de grubun iptal edildiği bilgisine ulaşılmıştır. 

WhatsApp  gruplarını kullanan deneklerin  yüz yüze iletişim ile ilgili ifadelerinden; çalıştıkları kişiler organizasyon dışında 

ve şehir dışındaysa  bilgi alışverişi, dosya aktarımının hızlı ve kolay olmasından dolayı avantajlı olduğu ancak jest ve 

mimiklerin WhatsApp uygulamasında tam olarak ifade edilemediğinden dolayı yanlış anlaşılmalara ve alınganlıklara yok 

açarak dezavantaj sağlayabileceği bilgisine ulaşılmıştır. 

Deneklerin vermiş oldukları bilgilere göre WhatssApp yönetim fonksiyonlarından olan planlama fonksiyonu üzerinde tam 

anlamıyla etkin değilken destekleyici bir araç olduğu görülmektedir. İşin ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağı 

WhatsApp gruplardan açık olarak ifade edildiğinde planlama açısından bir avantaj olduğu görülmektedir. WhatssApp 

yönetim fonksiyonlarından olan örgütleme fonksiyonunu incelediğimizde aslında resmi olan örgüt yapısının gruplarda 

neredeyse tamamen bozulduğunu görmekteyiz. Çalışanların üst düzey yöneticilerin oldukları grupta daha resmi, 

yazıştıklarını görürken, orta düzey yöneticilerinin oldukları gruplar daha gayri resmi, emojilerin sık kullanıldığı, iş dışında 

farklı paylaşımların yapıldı ve daha rahat davrandıklarını görülmektedir. Çalışanlar,  mesai saatleri dışında üst düzey 

yönetimin olduğu gruba yazmaya cesaret edemezken, orta düzey yöneticinin olduğu grupta iletişime hiç çekinmeden 

devam ettikleri gözlemlenmiştir. Dolayısıyla örgütleme fonksiyonu WhatsApp kullanımı için dezavantaj oluşturmaktadır. 

Deneklerin vermiş oldukları bilgilere göre WhatssApp yönetim fonksiyonlarından olan yöneltme fonksiyonunu 

incelediğimizde, öncelikle yapılacak işlerin sırayla üst ve orta kademeden çalışanlara ulaştırıldığı görülmektedir. 

Yöneticiler işin niteliği, nasıl yapılacağı ile ilgili yönlendirme yapmaktadırlar. Burada yapılacak işle ilgili çalışanların 

WhatsApp grubunda fikir alışverişlerinde bulunması, beyin fırtınaları yapması, işin işleyişi ile ilgili farklı önerilerde 
bulunmasının avantaj sağladığı görülmüştür. Hatta bir deneğin ifadesine göre; mevkiden dolayı üst düzey yöneticiye tek 

başına fikirde bulunmaya çekinirken, diğer arkadaşları da üst düzey yöneticinin olduğu grupta olduğu için cesaret bularak 
fikirlerini paylaşabildiğini dile getirmiştir. Dolayısıyla Yöneltme fonksiyonunda WhatsApp ın yararlı olduğu 

görülmektedir. Deneklerin ifadelerinden yola çıkarak WhatssApp ın çalışanlar arasında iyi bir koordinasyonu sağlamada 

etkin rol oynadığı, iş sürecini kolayladığı görülmektedir. Çalışanlar işle ilgili gerek mesai içinde gerek mesai dışında bilgi 

paylaşımı, dosya, fotoğraf aktarımı, duyuruları sürekli yaptıklarından iletişimde bir sıkıntı yaşamadıkları görülmektedir. 

Mesajın iletildiği anda mesajı sonradan görenlerin de konuya hakim oldukları, iş sürecinde kopma yaşamadıkları 

gözlemlenmiş ve WhatsApp ın Yönetim fonksiyonlarından koordinasyona avantaj sağladığı görülmektedir. Yapılan 

çalışmada yönetim fonksiyonlarından olan denetlemenin yeterli olmadığı ama destekleyici olabileceği sonucuna varılmıştır. 

İşletme dışı işlerde yetkili WhatsApp ın özelliğinden dolayı çalışanından konum isteyerek, çalışanını görüntülü arayarak 

denetleyebilir. Bu avantaj sağlayabilir. Ancak çalışan işle ilgili süreçlerde resmi evrak dışında yöneticisinin ve çalışma 

arkadaşlarının WhatsApp konuşmalarını dikkate almayabilir, mesai dışında mobbing algılayarak mesajlara cevap 

vermeyebilir ya da  evinde internet yoksa mesajları birkaç gün sonra bile görebilir. Dolayısıyla bu dezavantaj olarak 
değerlendirilmekte ve denetim üzerinde WhatsApp ın çok etkin olmadığı görüşünü de desteklemektedir. 

WhatsApp hızlı olması, kullanımının kolay ve sade olması, zamandan tasarruf sağlanması gibi pek çok özelliği ile iş 

yaşamında çoktan yerini almıştır. İşyerlerindeki WhatsApp paylaşımları, bilgi aktarıcı, yönlendirici, sağlıklı bir iletişim 

sağlandığı takdirde tüm çalışanlar tarafından tercih edilmeye devam edecektir. WhatsApp ın işyerlerindeki yaygın 

kullanımından dolayı WhatsApp şirketi de WhatsApp Business Uygulamasını yakın zamanda piyasaya sürecektir. Küçük 

ölçekli işletmesi olan kişileri düşünerek yapılacak olan bu uygulamayla işletme sahipleri otomatik mesajlarla, hızlı bir 

şekilde müşterilerine cevap verme fırsatı bulacaklardır. İşletme ya da işletme sahibi kendi WhatsApp profilinde  işletmenin 

tanımı, e posta adresi, web sitesi gibi yararlı bilgileri de paylaşma şansı bulacaktır. İşletme sahibi kayıtlı olan müşterilerine 

etiket verebilecek (örneğin; borçlu, yeni müşteri, alacaklı…vb). İşletme sahibi mesajlarla ilgili istatistiklere kolaylıkla 

ulaşabilecektir. 
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ÖZET  

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, toplumun birçok alanında bilgi teknoloji ve iletişim 

araçlarından yararlanılmaya başlanmıştır. Kamu yönetiminde de bilgi teknolojilerinden yararlanılarak, 

kamusal hizmet sunumunda yeni yöntemler benimsenmeye başlanmıştır. E-Devlet uygulamaları hayata 

geçirilerek, klasik yöntemle kamusal hizmet sunumundan elektronik ortamda hizmet sunumuna geçilmeye 

başlanmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle dünyada kamu yönetimi alanında meydana gelen değişim, 

Türkiye’yi de etkilemiş kamu yönetiminde e-devlet uygulamaları kullanılmaya; kamu hizmetlerinin birçoğu 

e-devlet kapısı aracılığıyla sunulmaya başlanmıştır. Türkiye’de, tek bir portal üzerinden e-devlet hizmetlerine 
ulaşılmakta bununla birlikte yerel düzeyde kamusal hizmet sunan yerel yönetimler aracılığıyla e-belediye 
hizmetleri sağlanmaktadır. E-belediyecilik uygulamaları ile belediyeye gitmeden işlemlerini yapabilmekte, 

bilgi edinme hizmetlerinden yararlanabilmekte, açılan ihaleler hakkında bilgi alabilmekte ve meclis 

kararlarına ulaşabilmektedir. Bu bağlamda yerel hizmetlerin sunumunda katılım, şeffaflık, ve etkinlik 
artırılmaya çalışılmaktadır. Buradan hareketle hazırlanan çalışmanın temel amacı, İç Anadolu bölgesinde yer 

alan il belediyeleri tarafından yürütülmekte olan e-belediyecilik uygulamalarının karşılaştırmalı bir şekilde 

incelenmesidir. Bu minvalden hareketle hazırlanacak çalışma kapsamında, e-devlet ve e-belediye konuları 

genel hatlarıyla irdelenecek, Türkiye’de e-devlet ve e-belediye uygulamaları incelecektir. İç Anadolu Bölgesi 

il belediyelerinde e-belediyecilik uygulamaları iletişim hizmetleri; bilgi-belge verme hizmetleri, online işlem 

hizmetleri ve şeffaflık uygulamaları üzerinden hareketle mukayeseli bir şekilde değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır. Bu kapsamda hazırlanan çalışmada konu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklar taranarak, betimsel 

analiz yönteminden yararlanılacaktır. Bununla birlikte, ilgili belediyelerin web sayfaları incelenerek elde 

edilecek bilgi ve bulgular karşılaştırmalı yöntemden yararlanılarak tablo halinde sunulacak ve 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Şeffaflık, Belediye, E-Devlet, E-Belediye. 

ABSTRACT 

Along with the transition from industrial society to information society, information technology and 
communication tools have begun to be utilized in many areas of society. By utilizing information technology 
in public administration, new methods have started to be adopted in the provision of public services. Through 
the implementation of e-government applications, it has begun to be offered from public service delivery by 
classical method to service delivery in electronic environment. Changes occurring in the field of public 
administration in the world with the influence of globalization, Turkey are also affected. E-government 
applications have begun to be used in public administration and many of the public services have begun to be 
offered through the e-government gate. In Turkey, the achievement of the e-government services is through a 
single portal. However, e-municipal services are provided through local governments providing public 
services at the local level. With e-municipality applications, they can make transactions without going to the 
municipality, can benefit from information services, and get information about the opened tenders and access 
to the decisions of the parliament. In this context, in the presentation of local services participation, 
transparency, and efficiency are being made to increase. The main purpose of the study, which is prepared 
from this point of view, is the comparative study of e-municipality applications being carried out by 
provincial municipalities in the Central Anatolia region. The scope of the study to be prepared from this 
movement, e-government and e-municipality issues to be discussed in general terms, e-government and e-
municipality applications will be examined in Turkey. E-municipality applications information-
documentation services in the provincial municipalities of the Central Anatolia Region will be assessed in a 
comparative manner by information-documentation services, online transaction services and transparency 
applications. In this study, the primary and secondary sources related to the subject will be scanned and a 
descriptive analysis method will be used. However, the information and findings obtained by examining the 
web pages of the relevant municipalities will be presented and evaluated in tabular form using the 
comparative method. 

Key Words: Local Government, Transparency, Municipality, E-Government, E-Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada toplumsal, ekonomik, siyasal ve yönetsel alanda önemli değişim ve dönüşümler gerçekleşmiştir. 

Özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte bilgi teknolojileri birçok alanda etkili olmaya başlamıştır. 

Eğitim, sağlık, sanayi, ticarete yönelik hizmetlerde teknolojiden yararlanılmaya ve kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi 
teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır.  

Günümüzde bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi, internet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla, kamu hizmetleri de 
artık hızla internete taşınmaya başlanmıştır. Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokratik devlet anlayışı yerini elektronik 

devlet anlayışına terketmiştir. Elektronik devlet anlayışı ile birlikte hizmetler ve politikalar internet ortamına taşınmış, diğer 
bir ifadeyle herşey e-leştirilmeye başlanmıştur. Bu süreç, e-devlet, e-vatandaş, e-demokrasi, e-belediye gibi yeni kavramlar 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Kamuda e-devlet uygulamalarının yerel düzeye yansıması olan e-belediyecilik; yerel kamu hizmetlerinin sunumunun 
elektronik ortamda sunulması şeklinde açıklanabilir. “Tanıtım” ve “halkla ilişkiler” amacıyla; başkan ve belediye 

faaliyetleri hakkında bilgi veren bir platform olarak kullanılan e-belediyecilik uygulamaları, daha sonrasında belediyelerin 
iletişim hizmetleri ve online hizmetler sunmaya başlamasıyla yeni bir döneme girmiştir. Kamu yönetiminde şeffaflık ve 

hesap verebilirlik anlayışının son yıllarda ön plana çıkması, yerel yönetimlerin de şeffaf ve hesapverebilir bir anlayışla 

yönetilmesine zemin hazırlamıştır. E-devlet ve e-belediyecilik uygulamalarının çıktılarından birisi de şeffaf bir yönetim 

anlayışının uygulamaya konulmasıdır. Vatandaşların, yerel kamu hizmetlerinden yararlanması noktasında ve yerel kamu 

hizmetlerinin sunulması aşamasında üzerind durulması gereken temel unsur şeffaflıktır. 

Bu minvalden hareketle hazırlanan çalışmada, ilk olarak e-devlet ve e-belediyecilik ile ilgili kavramsal çerçeve ortaya 

konulacak, şeffaflık kavramı üzerinden hareketle Türkiye’de belediyelerde e-devlet uygulamaları ve dayanakları 

irdelenmektedir. Son olarak, İç Anadolu Bölgesi’nde büyükşehir belediyeleri dışındaki il belediyelerinde e-belediyecilik 
uygulamaları ve şeffalığa yönelik yansımaları farklı kriterler dikkate alınarak karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirmeye 

tabi tutulmaktadır.  

 

2. KAMU YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE E-DEVLET UYGULAMALARI 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu, ulaşım ve iletişim maliyetleri düşmüş, ülkeleri, insanları ve piyasaları 

birbirinden ayıran zaman ve mekân gibi doğal engeller büyük ölçüde ortadan kalkmıştır (Aktel, 2003:102-103). Kamu 
yönetiminde teknoloji kullanımı, kamu hizmeti sunumunda etkinlik, verimlilik artışı sağlanması kırtasiyeciliğin azaltılması 

hedeflenmektedir. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, bilgi ve iletişim teknolojileri tüm alanları etkilediği gibi kamu 

yönetimi alanını da etkilemektedir (Parlak ve Sobacı, 2008a:213). Yönetimde hızı, çabukluğu, ekonomikliği ve böylelikle 

maliyet etkenliğini sağlayacak en önemli etmen olan bilişim teknolojisi, kamu yönetiminde yapısal ve köktenci 

değişiklikler yapılması konusunda önemli olanaklar sunmaktadır (Yaşamış, 1997:15-16). Kamu hizmeti sunumunda 
teknoloji kullanımı ile vatandaş memnuniyeti artırılması hedeflenmektedir. 

Küreselleşmenin etkisi, iletişim hızlanması ve yaygınlaşması ile birlikte vatandaşın devletten ve devletin kurum ve 

kuruluşlarından beklentileri de giderek artmaktadır. Vatandaşın bu artan beklentisinin klasik devlet organları ve bunların 

uygulamalarıyla karşılanması anlayışı terk edilerek, devlet içinde bir değişimin başlatılması bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu değişimin günümüzdeki en önemli şekli devletin tüm organlarınca e-devlet anlayışının benimsenmesi 

olarak görülmektedir (Kayalı ve Yereli, 2002:120-121). Klasik devlet anlayışının yerini e-devlet anlayışına bırakması ile 

kamusal mal ve hizmet sunumunda teknolojiden yararlanılaya başlanmıştır. 

Bugün, dünyada “e-devlet” kavramı, çok yoğun bir şekilde tartışılmakta ve bu kavrama yönelik birçok farklı tanımlama 

yapılmaktadır. E-devlet; kamu kurum/kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal 

alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modeli olarak 

tanımlanmaktadır (Türkiye Bilişim Şurası, 2002:10).  

Dijital devlet olarak da isimlendirilen elektronik devlet (e-devlet) anlayışı; bir takım yazılı, klasik bürokratik işlemlerinin 
(kamusal hizmetlerin) elektronik ortama (online) taşınması anlamına gelmektedir (Ateş, 2003:485). Diğer bir ifadeyle, 

kamu hizmeti sunumunun internet üzerinden gerçekleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmesidir. 

Kamu kurumlarında e-devlet uygulamalarının sağladığı önemli avantajlar mevcuttur. E-devlet uygulamaları ile verimlilik 

büyük ölçüde artmakta ve devlet-vatandaş ilişkisi farklılaşmaktadır. Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi 

evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde 7 gün/ 24 saat erişebilmektedir. Böylece bir yandan devlet 

saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer almaktadır (Yücetürk, 

2002:146). 

Kamu yönetiminde e-devlet uygulamaları ile şeffaf, hesap verebilir ve etkin devlet anlayışının getirilmesi, karar verme 

süreçlerinin hızlandırılması, kırtasiyeciliğin azaltılması, vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması, kamu hizmetlerinin 
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kalitesinin artırılması, karar alma süreçlerine vatandaşların katılımının sağlanması, hukuk devleti anlayışını yerleşik hale 

gelmesini sağlayarak, iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunması amaçlanmakta ve hedeflenmektedir 

(Türkiye Bilişim Şurası, 2002:10-11, Altınok, 2005:138, Erdal, 2002:168). 

 

3. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE E-BELEDİYECİLİK 

Dünyada bir yandan “küreselleşme” süreci yaşanırken, aynı zamanda da “yerelleşme” eğilimlerinin gittikçe güçlendiği 

görülmektedir. Küreselleşen dünyada, yerelliğin anlam ve içeriği yeniden yapılandırlırken, kentler ve yerel yönetimler de 

yeni işlevler kazanmaktadır. Özellikle son elli yıl içinde yaşanan teknolojik gelişmeler, diğer kurum ve kuruluşların olduğu 

gibi, yerel yönetimlerin de işlerini kolaylaştırmakta ve hızlandırmakta, buna karşılık yerel yöneticileri yeni taleplerle ve 
yeni tür yönetimler arası ilişkilerle yüz yüze getirmektedir (Emrealp, 1994:1). 

Bilgi teknolojisinde gelişmeler tüm kuruluşları olduğu gibi, yerel yönetimleri de derinden etkilemiş, yerel yöneticiler, bilgi 
teknolojisinin uygulanmasının gerektirdiği değişikliklerle karşı karşıya kalmışlardır (Emrealp, 1994:3). E-belediyecilik, 
belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu mal ve hizmet sunumunun, elektronik ortamda o yörenin halkının hizmetine sunulması 

olarak ifade edilebilir. 

Ayrıca, e-belediye, belediyelerin, yerel halkla elektronik ortamda iletişime geçerek, onlardan gelecek talep ve şikayetlerinin 

değerlendirildiği bir platform bir olarak değerlendirilebilir. E-belediyecilik anlayışı ile belediyeler, daha büyük halk 

kitlesine ulaşmakta ve belediye hizmetlerinde hız ve kolaylık sağlamakta, yapılacak ihale ilanlarını, meclis kararlarını, gelir 

ve giderlerini kısacası belediyelere ait hemen hemen tüm bilgileri web sitesi üzerinden yayınlayıp, “halka açık-şeffaf-7 
gün/24 saat ulaşılabilir” bir belediye olabilmek için önemli bir adım atılmış olmaktadır. E-Belediyecilik uygulamaları ile 
vatandaşların ulaşmak istedikleri bilgi veya resmi evraklara kolay ve daha hızlı ulaşabilmeleri ve belediyeye gelmeden 

işlemlerini gerçekleştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Vatandaşlarda e-belediyecilik uygulamaları ile su, doğalgaz, vergi 

vb. borçlarını öğrenerek, fatura ve vergi ödemesi elektronik ortamdan yapabilmektedir. Özellikle online olarak 

gerçekleştirilen fatura ve vergi tahsilatı sayesinde, ilgililer belediyeye gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilmekte böylece 

zamandan da tasarruf sağlanmış olmaktadır (Gürler Hazman, 2005:66-67). 

Türkiye’de yerel yönetimlerde e-devlet uygulamalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir (Parlak ve Sobacı, 2008b:238-
239): 

• YerelNET Projesi 

• YEREL BİLGİ Projesi 

• YER-YÖN Projesi (Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırma Projesi) 

• YEREP (Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi) 

Yerel düzeyde üretilen bu projelerle birlikte, Türkiye’de belediyeler de web sayfaları üzerinden hizmet sunmaktadır. 

Özellikle blgi ve belge verme hizmetleri ve iletişim hizmetleri ile birlikte başlayan e-devlet uygulamaları, son yıllarda 

online işlem hizmetlerinin elektronik ortama sunulması ile devam etmiştir. Elektronik ortamda sunulan yerel kamu 
hizmetleriden vatandaşlar daha hızlı, etkili ve etkin şekilde yararlanmaktadır. 

 

4. İÇ ANADOLU BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ’NİN E-BELEDİYE UYGULAMALARININ 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Çalışmanın bu kısmında Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, 
Karaman ve Kırıkkale il belediyelerinin web sayfaları taranarak, e-belediyecilik uygulamaları değerlendirilmiş, ayrıca 

Alodalı, Usta ve Güneş’in (2010:467-478)’nın çalışmasında ki Türkiye’de il belediyelerinin karşılaştırmalı analizindeki İç 

Anadolu Bölgesi il belediyelerinin 2010- 2018 yılındaki görünümleri ile de karşılaştırma yapılmıştır. 

İl belediyelerin karşılaştırmalı analizi gerçekleştirilirken (Parlak vd., 2007:1195) ile (Parlak ve Sobacı, 2008b:242-245) 
çalışmalarında kullanmış oldukları e-belediyecilik kriterleri olan bilgi verme, iletişim ve online işlemleri esas alınmış ve 

bazı alt kriterler eklenerek değerlendirmede bulunulmuştur. Aynı şekilde tablonun oluşturulmasında ve il belediyelerinin 

karşılaştırmalı analizinde Parlak ve Sobacı (2008b:242-245)’nın çalışmasından da yararlanılmıştır. 

İllerin e-belediyecilik uygulamalarında “bilgi ve belge verme hizmetleri, iletişim hizmetleri ve online işlem hizmetleri” 

olara 3 ana kriter ve 13 alt kriter (Parlak ve Sobacı, 2008b:242-245) belirlenerek il belediyelerinin karşılaştırmalı analizi 
yapılmıştır. Bilgi ve belge verme hizmetleri; kurumsal tanıtım, resmi başvurular için bilgi ve belge sunumu, meclis 

kararlarının yayınlanması, stratejik planların yayınlanması, yapılmış ve yapılacak olan ihalelerin yayınlanması adı altında 

beş alt kriterden oluşmaktadır. İletişim hizmetleri ise; beyaz masa uygulaması, e-bilgi edinme, e-talep ve e-şikayet formu 

ve t-belediyecilik (telefon belediyeciliği) olmak üzere 4 alt kriterden oluşmaktadır. Online işlem hizmetleri ise; fatura 
ödeme, vergi ödeme, online lisans ve ruhsat verme ve anket uygulaması şeklinde 4 alt kriterden oluşmaktadır. 
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Tablo 1. İç Anadolu Bölgesi İl Belediyelerinin Karşılaştırmalı Analizi - 2010 
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Çankırı + + - - - + - + - + + - - 6 

Kırşehir + + - - - + - + - + + - - 6 

Nevşehir + - - + + - + - - - - - - 4 

Niğde + + - - - + + + + + + - - 8 

Aksaray + - - - + + + + - - - - - 5 

Karaman + + + - + + + + + - - + - 9 

Kırıkkale + + + - - + + + - + + - - 8 

Toplam 7 5 2 1 3 6 5 6 2 4 4 1 0 46 

Kaynak: Alodalı vd., 2010:473-474. 

2010 yılında İçAnadolu Bölgesinde yer alan illerin belediye web sayfaları incelendiğinde 7 il belediyesine web sayfaları 

aktif olarak işlemekte ve e-belediyecilik hizmetlerinin sunulduğu ve bu çerçevede, 13 alt kriterden, ortalama 5 alt kriter 

yerine getirdiği görülmektedir. E-belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde en etkin çalışan belediye 13 alt kriter 
hizmetinden 9’unu sağlayan Karaman’dır. Etkin e-belediyecilik hizmeti veren diğer belediyeler ise sırayla  Kırıkkale (8) ve 
Niğde (8) olarak sıralanmaktadır. 7 il belediyesinin hepsinin kurumsal bilgi verme hizmetini yerine getirdiği görülmektedir. 

Kurumsal tanıtım hizmetinin dışında, 6 belediyede de e-talep ve e-şikayet hizmeti ve Beyaz Masa hizmeti vermektedir. İl 
belediyeleri arasında anket uygulamasına yer veren sadece Karaman Belediyesi iken, online lisans ve ruhsat verme hizmeti 

veren belediye bulunmamaktadır. Telefon Belediyeciliği (t-belediyecilik 24 saat hizmet) hizmeti sunan belediye sayısı 

yalnızca 2’dir. İletişim hizmetlerinin tümünü sunan belediyeler ise, Niğde ve Karamandır (Alodalı vd., 2010:473-476). 

2010 yılında bu çalışmanın yazarları tarafından hazırlanan çalışma verileri dikkate alınarak, 2018 yılı itibariyle İç Anadolu 

Bölgesi il belediyelerinin e-devlet performansları belediyelerin web sayfaları 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde irdelenmiş ve 

elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.  
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Tablo 2. İç Anadolu Bölgesi İl Belediyelerinin Karşılaştırmalı Analizi - 2018 
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Çankırı + + + + + + - + + + + + - 11 

Kırşehir + + + + + + + - + + + - - 10 

Nevşehir + + + - + - + + + + + - + 10 

Niğde + + + + - + + - + + + - - 9 

Aksaray + - - + + - + + + + + - + 9 

Karaman + + + + + - + + + + + - + 11 

Kırıkkale + + + - + - + + - + + - - 8 

Toplam 7 6 6 5 6 3 6 5 6 7 7 1 3 68 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2018 yılında illerin belediye web sayfaları incelendiğinde 7 il belediyesine ait web sayfaların aktif olarak işlemeye ve e-
belediyecilik hizmetlerini sunmaya devam ettiği görülmektedir. Bu çerçevede, 7 il belediyesi 13 alt kriterden, ortalama 6 alt 
kriter yerine getirdiği görülmektedir. 

E-belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde en etkin çalışan belediye 13 alt kriter hizmetinden 11’ni sağlayan 
Çankırı ve Karaman Belediyesi web sayfalarıdır. Etkin e-belediyecilik hizmeti veren diğer belediyeler ise sırayla Kırşehir 

ve Nevşehir (10) olarak sıralanmaktadır. 

7 il belediyesinin hepsinin kurumsal bilgi verme, Fatura ve Vergi Ödeme hizmetini yerine getirdiği görülmektedir. 

Kurumsal tanıtım hizmetinin dışında, 6 belediyede Resmi Başvurular İçin Bilgi ve Belge Sunumu, Meclis Kararlarının 

Yayınlanması, Yapılacak ve Yapılmış Olan İhalelerin Yayınlanması, Telefon Belediyeciliği, E- Bilgi Edinme hizmetlerini 
yerine getirdiği görülmektedir. 5 belediyede de e-talep ve e-şikayet hizmeti ve hizmeti vermektedir. 

İl belediyeleri arasında anket uygulamasına yer veren sadece Çankırı Belediyesi, online lisans ve ruhsat verme hizmeti 
veren Karaman, Aksaray ve Çankırı belediyeleri bulunmaktadır. Bilgi-belge verme hizmetlerinin tümünü sunan belediyeler 

ise Çankırı ve Kırşehir’dir. 

İl belediyelerinde e-belediye hizmetlerinin sunulması çerçevesinde, açıklık ve şeffaflık uygulamaları 2010 yılında hangi 

ölçüde sağlandığı sorusunun cevabı aşağıda oluşturulan tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Türkiye’de İç Anadolu İl Belediyelerinde E-Belediyecilik Hizmetlerinde Şeffaflık Uygulamaları - 2010 

 EVET HAYIR 

Meclis kararlarının yayınlanması 3 Belediye 4 Belediye 

Stratejik planların yayınlanması 2 Belediye 5 Belediye 

Performans programlarının yayınlanması 2 Belediye 5 Belediye 

Faaliyet raporlarının yayınlanaması 3 Belediye 4 Belediye 

Yapılmış ve yapılacak olan ihalelerin yayınlanması 3 Belediye 4 Belediye 

İhtisas Komisyonu raporlarının yayınlanması 1 Belediye 6 Belediye 

Kaynak: Alodalı vd., 2010:476. 

2010 yılında İç Anadolu Bölgesinde yer alan illerin belediye web sayfaları incelendiğinde; belediyelerin, e-belediyecilik 
uygulamaları içinde, bilgi ve belge verme hizmetleri kategorisinde açıklık/şeffaflık uygulamaları olarak sunulan bilgi ve 

belgeler; ihaleler, meclis kararları, stratejik planlar, faaliyet raporları, performans programları ve ihtisas komisyonlarının 
raporlarının yayınlaması olarak sıralanabilir. Belediye kanununda da vurgulanan şeffaflık anlayışı, belediyelerin web 

siteleri vasıtasıyla vatandaşlara bilgi ve belgelerin sunulması ile sağlanmaktadır. Sadece Kırıkkale belediyesi tarafından 

ihtisas komisyonlarının raporlarını yayınlamaktaydı. 3 belediye, yapılacak olan ihalelerin ve yapılmış olan ihale sonuçları 

yayınlamaktaydı. 3 belediye meclis kararlarını ve faaliyet raporlarını web sitelerinden halka ve ilgililere duyurmaktaydı. 2 
belediye, stratejik planlar ve performans programları yayınlanmaktaydı. Bu durum, belediye hizmetlerinde şeffaflık 

uygulamalarının yeterince önemsenmediğinin göstergesidir (Alodalı vd., 2010:476). 

2010 yılında bu çalışmanın yazarları tarafından hazırlanan çalışma verileri dikkate alınarak, 2018 yılı itibariyle İç Anadolu 
Bölgesi il belediyelerinin e-devlet performansları belediyelerin web sayfaları 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde irdelenmiş ve 

elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.  

Tablo 4. Türkiye’de İç Anadolu İl Belediyelerinde E-Belediyecilik Hizmetlerinde Şeffaflık Uygulamaları - 2018 

 EVET HAYIR 

Meclis kararlarının yayınlanması 6 Belediye 1 Belediye 

Stratejik planların yayınlanması 5 Belediye 2 Belediye 

Performans programlarının yayınlanması 5 Belediye 2 Belediye 

Faaliyet raporlarının yayınlanaması 5 Belediye 2 Belediye 

Yapılmış ve yapılacak olan ihalelerin yayınlanması 6 Belediye 1 Belediye 

İhtisas Komisyonu raporlarının yayınlanması - 7 Belediye 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2018 yılında ise İç Anadolu Bölgesindeki il belediyelerinin web sayfaları incelendiğinde; il belediyelerinde e-belediye 
hizmetlerinin sunulması çerçevesinde, açıklık ve şeffaflık uygulamaları 2018 yılında hangi ölçüde sağlandığı bakılacak 

olunursa; Belediyelerin web siteleri vasıtasıyla Niğde belediyesi hariç yapılmış ve yapılacak olan ihalelerin ilanını diğer 6 

belediye yayınladığı görülmektedir. Aksaray belediyesi hariç diğer 6 belediye ise meclis kararlarını web sitelerinden halka 

ve ilgililere duyurmaktadır. Karaman, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Çankırı belediyeleri web sitelerinden stratejik planlarını 

halkın erişimine açarken, diğer 2 belediyenin web sayfalarında stratejik planlar erişime sunulmadığı görülmektedir. Niğde 

ve Çankırı belediyeleri haricinde diğer belediyeler faaliyet raporlarını halkın erişimine açtığı görülmektedir. Kırşehir ve 

Çankırı belediyeleri haricinde diğer belediyeler performans programlarını halkın erişimine açtığı görülmektedir. İncelenen 

belediyelerin tamamının ihtisas komisyonu raporlarını web sayfasında yayınlamadığı görülmektedir. 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

E-devlet, kamu kurum kuruluşlarının yapmış oldukları faaliyetlerin, elektronik ortamdan sunulması olarak tanımlanabilir. 

Hizmetlerin vatandaşlara en yakın birim tarafından yerine getirilmesi düşüncesi, e-devlet anlayışının yerel düzeye 

yansıması olarak e-belediyecilik anlayışını da doğurmuştur. 

Türkiye’de il belediyelerindeki e-belediyecilik uygulamaları ilk yıllarda sadece web sayfalarından ibaret olup, yalnızca 

belediye başkanı, belediye teşkilatı ve belediyenin faaliyetleri gibi konularda kurumsal tanıtım hizmeti verilirken, son 

yıllarda belediyelerde iletişim hizmetleri sunumu hızla arttırdığı görülmektedir. Belediyelerin çoğunda, beyaz masa adı 

altında (özel sektördeki müşteri hizmetleri gibi) talep, şikayet ve önerilerin alınabildiği doğrudan bir telefon numarasının 

olması, fatura ve vergi ödeme gibi online işlem hizmeti sunması bu durumun göstergesidir. Ayrıca, vatandaşlar, e-bilgi 
edinme, e-talep, e-şikayet formlarıyla belediyeye e-posta yoluyla da ulaşabilmektedir. 

2010 yılı verileri ve 2018 yılı verileri İç Anadolu Bölgesi il belediyeleri üzerinden hareketle karşılaştırmalı bir şekilde 

incelenmiş ve dikkati çeken şu sonuçlar ortaya konulmuştur. 2010 yılı kıyaslandığında İç Anadolu Bölgesi il 

belediyelerinin (7 belediye) e-belediyecilik performans 3 kriter ve 13 alt kriter üzerinden değerlendirildiğinde toplam 46 
puan iken, 2018 yılında il belediyelerinin web sayfaları incelendiğinde belediyelerin (7 belediye) 3 kriter ve 13 alt kriter 
üzerinden toplam puan 68’e yükselmiştir. Bu cümleden hareketle 2018 yılı itibariyle belediyelerin sunacağı kamu 

hizmetlerinin birçoğunu elektronik ortama aktardığı ve e-belediye hizmetlerinin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği 

hususunun altı çizilebilir. 

E- belediye uygulamalarının belediyeler tarafından aktif ve etkin şekilde kullanılması, vatandaşların zamandan tasarruf elde 

etmelerini sağlamakta, diğer yandan belediyelerin de iş yükünü hafifleterek, belediyelere farklı işleri gerçekleştirebilmek 

için zaman, kaynak ve eleman sağlamasına yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan, yerel yönetimlerde şeffaflık önemli bir 

husustur. Yerel yönetimlerin aldığı kararların, stratejik planların ve raporların web sayfası üzerinden yayınlanması hesap 

verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışının yansımasıdır.  

Yukarıda tablolarda da vurgulandığı üzere, çalışmada elde edilen bulgular dikkate alındığında, İç Anadolu Bölgesi il 

belediyelerinin şeffaflık uygulamaları 2010 yılı ile kıyaslandığında, 2018 yılı itibariyle belediyelerin büyük bir çoğunluğpu 
meclis kararları, peformans programları, faaliyet raporları, stratejik planlarını yayınladığı dikkati çekmektedir. Bununla 

birlikte, ihalelerin yayınlanıyor olması şeffaflık için önemli bir husustur. Buradan dikkati çeken bir hususta, 2018 yılı 

itibariyle ihtisas komisyonu raporlarının hiçbir belediye tarafından web sayfalarında yayınlanmıyor olmasıdır. Tüm bu 

hususlar göz önünde tutulduğunda, e-belediye hizmetlerinin sunulması çerçevesinde, açıklık ve şeffaflık uygulamaları 

önceki yıllara oranla daha çok önemsenmekte olduğu hususu vurgulanabilir. 

Son tahlilde, e-devlet anlayışının, yerel yönetim birimlerine yansıması olan e-belediyecilik anlayışı, bürokrasiyi azaltmakta 

önemli bir işlev görmekte, vatandaşın belediyelere olan bakış açısını değiştirmektedir. Kamu kurumlarına karşı azalan 

güven düzeyinin, e-belediyecilik uygulamaları ile yeniden artırılabileceği iddia edilebilir. Kamu yönetiminde ve yerel 

yönetimlerde şeffaflık, katılım, demokrasi ve hesap verebilirlik anlayışlarının yerleşik hale gelmesinde e-devlet ve e-
belediye uygulamalarının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye’de belediyeler tarafından, e-belediye uygulamalarının 

etkin ve işlevsel olarak kullanılması hususu vurgulanabilir. 
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ÖZET 

Kamu yönetiminin yakalamış olduğu yeniden yapılanma ivmesi ile birlikte yerel halka en yakın kurumlar 

olan yerel yönetimlerin rolü ve işlevi gün geçtikçe artmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve bilgi çağı 

toplumunun gereği olarak yönetişimci bir anlayış benimsemek yerel yönetimler için kaçınılmaz bir 

sorumluluk ve zorunluluk haline gelmiştir. Katılımcılığı, şeffaflığı ve verimliliği esas alan bu anlayış, 

yerel yönetimleri vatandaş odağına yaklaştırırken kent yaşantısını daha kolay, planlı ve sistematik bir 

değişime itmektedir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim de bu değişim sürecini tetikleyen önemli 

faktörlerdendir. Bu doğrultuda özellikle yerel yönetimler içinde belediyelerin, bilişim teknolojilerini 

kullanarak kente dair veri akışını kontrol etmesi, katılımcılığı sağlaması ve vatandaşlara çok yönlü 

hizmetler sunması E-Belediyecilik ile mümkündür.Bu araştırmada Türkiye’den Malatyaile İtalya’dan 

Palermo belediyelerinin web siteleri ve elektronik hizmet sayfaları içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda iki belediyenin web siteleri ve elektronik hizmet sayfaları arasındaki 

farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, E-Belediyecilik, Bilişim Sistemleri. 

 

ABSTRACT 

With the restructuring acceleration achieved by the public administration, the role and function of local 
governments, which are closest to citizens, is increasing day by day. It has become an inevitable 
responsibility and necessity for the local governments to adopt a governance approach as the century we 
are in and the necessity of the information society. Based on participation, transparency and efficiency, 
this understanding brings local governments closer to the citizens ' focus and makes city life easier, more 
planned and accessible. The rapid development of information technologies is also an important factor 
that triggers this change process. In this direction, it is possible for local governments to control the data 
flow of the city by using information technologies, to provide participation and to provide multi-
directional services to the citizens by “e-municipality”. This research examined the two cities and 

municipalities of the website pages content analysis of electronic services in Turkey and Italy. As a result 
of the research, the differences between the websites of the two municipalities and the electronic service 
pages were tried to be revealed. 

Key Words: Local Government, E-municipality, Information Systems. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde kurumlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) aracılığıyla muhatapları ile bağlantı kurmakta ve bu 
bağlantılarını sürdürmektedir. Bu araçların en önemlilerinden biri de web siteleridir. Bu hususta yapılan araştırmalar, 

internet trafiğinin büyük bir payını web sitelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerin oluşturduğunu göstermektedir (Başkan, 

2004:40). Dünya genelindeki küreselleşmenin bir sonucu olarak kapsama alanı genişleyen internet, kamu kurumu ve 

vatandaş ilişkisini doğrudan etkilemektedir.Türkiye’de de kurum ve kuruluşlar, hizmet sunumlarında web sitelerini 

sıklıkla kullanmaktadırlar. E-Devlet ve E-Belediyecilik uygulamalarında kamu hizmeti sunulurken sadece prestij 
sağlama ve maliyetleri azaltma gibi fonksiyonlarının olması yanında yönetimde profesyonelleşme, akılcılık, şefaflık, 

denetlenebilirlik, katılımcılık ve etkinlik gibi kamu yönetiminin gerekleri de bulunmaktadır (Mecek, 2017:1816).  

Bu kapsamda belediyeler kamu hizmetinin sunumu sırasında E-Belediyecilik uygulamalarına son zamanlarda daha çok 

ağırlık verdikleri görülmektedir. Belediye hizmetlerinin elektronik ortama taşınması hizmetlerin işlevselliği, geri 

besleme, iletişim kanallarının aktifliği, güncel içeriklerin eklenmesi, konum-navigasyon eklentilerinin mevcudiyeti, 
anlaşılabilir metinler/grafikler ve erişim kolaylığı gibi bir çok faktörü ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda 

belediyelere ait web sitelerinin işlevsel olabilmesi için altyapı planlaması, amaçlar ve hedeflenecek kitlelerin belirlenip 

mali hesapların yapılması şarttır. Ayrıca tasarlanan web sitelerinin kullanımına ilişkin araştırmaların uzman kişilerce 

yapılması ve çeşitli kılavuzlar ile sürecin desteklenmesi de oldukça önemlidir.  

Bu araştırmanın amacı, iki farklı ülke belediyesinin E-Belediyecilik çalışma ve uygulamalarını web siteleri üzerinden 

incelemek ve karşılaştırmaktır. Bu araştırmada İtalya’da Palermo Belediyesi ile Türkiye’de Malatya Büyükşehir 

Belediyesi nüfus bakımından eşit sayılabilecek iki kent belediyesi incelenmiştir. Bu iki belediye, nüfuslarının 

birbirlerine yakın olmaları nedeniyle araştırmanın kapsamına alınmışlardır. Her iki belediyenin web siteleri, altyapıları 

ve faaliyetleri araştırmada belli açılardan karşılaştırılmışlardır.Ayrıca bu türden bir araştırma ile Avrupa Birliği (AB) 

üyesi bir ülke belediyesi ile Türkiye’deki bir belediyenin elektronik ortamdaki hizmet ve web altyapıları irdelenerek 

ortaya çıkan sonuçlar tablolar ile değerlendirilmiştir. Araştırmada “Malatya Belediyesi” ifadesiyle kastedilen Malatya 
Büyükşehir Belediyesidir. İtalya’da belediyeler için “Büyükşehir Belediyesi” karşılığı olarak “Comune” kavramı 

kullanıldığından her iki yerel yönetim birimini daha iyi ifade etmek ve araştırmada karışıklığı önlemek için araştırmanın 

genelinde “belediye” kavramı tercih edilmiştir. 

Araştırmada içeriklerin nesnel, sistematik ve nicel çözümlemelerini esas alan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır 

(Berelson, 1971:18). Araştırma, E-Belediyeciliği web siteleri üzerinden kullananlara yönelik olmayıp, web sitelerinin 

teknik özellikleri ve hizmet çeşitliliği üzerinedir. Ayrıca araştırmada her bir belediyenin E-belediyecilik faaliyetleri 
karşılaştırıldığından, veri güvenilirliği için söz konusu siteler aynı tarih ve zaman diliminde ziyaret edilerek 
araştırmanın bilimsel esasa dayalı yapılmasına özen gösterilmiştir. 

 

2. E-BELEDİYECİLİK KAVRAMI 

Günümüz dünyasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) yönetim reformunun en önemli parçalarından biri olduğu 

görülmektedir (Kraemer ve King, 2006:3). Bu kapsamda kamu kurumlarının yakalamış olduğu yeniden yapılanma 

ivmesi ile vatandaşa en yakın birimler olan yerel yönetimlerin ve yerel yönetimler içinde belediyelerin rolü ve işlevi 

gün geçtikçe önem kazanmaktadır (Tat‐Kei Ho, 2002:434). Belediyeler için yönetişimci bir anlayışı benimsemek 

belediyeler için kaçınılmaz bir sorumluluk ve zorunluluk haline gelmiştir (Shah ve Shah, 2009:5). Katılımcılığı, 

şeffaflığı, iletişim kanallarının aktif olarak kullanılmasını ve verimliliği esas alan bu anlayış, belediyeleri vatandaş 

odağına yaklaştırır iken; kent yaşamını daha planlı, kolay ve ulaşılabilir bir değişime itmektedir (Denters ve Rose, 

2005:23). Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi bu değişim sürecini etkileyen temel unsurlardandır (King ve Cotterill, 

2007:335). Bu doğrultuda belediyelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kente dair veri akışını kontrol etmesi, 

katılımcılığı sağlaması ve vatandaşa çok yönlü hizmet sunabilmesi E-Belediyecilik ile mümkündür (Irani vd., 2005:65). 

E-Belediyecilik, belediyelerin işleyişlerini ve sunmuş oldukları hizmetleri elektronik ortamda yürütmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Edmiston, 2003:21). Belediyelerde elektronik hizmet ve işleyişe geçilmesindeki temel faydalar iç 

yönetsel verimliliğin ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri niteliğinin artırılmasıyla ilgili olmaktadır (Tolbert ve 

Mossberger, 2006:357). Buna karşın, belediyeler için yalnızca elektronik hizmet ve işleyişe geçilmesi yeterli değildir. 

Bu kapsamda Moon (2002:426)’a göre başarılı bir E-Belediyecilik altyapısı oluşturmada belediyelerin beş aşamaya 

ulaşması gereklidir: 

 Birinci Aşama:Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin belediye web sitesi ve elektronik hizmet sayfasında 

güncel olarak dağıtımının sağlanması, 

 İkinci Aşama:Çift yönlü iletişim ve geribildirim mekanizması ile program, hizmet, kültürel/sosyal faaliyet ve 

hizmet taleplerine yönelik altyapının sağlanması, 
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 Üçüncü Aşama:Finansal işlemler, mülkiyet tescili, işletme ruhsat başvurusu/yenilemesi, işlemleri, para cezaları, 

vergiler ve elektrik/su faturalarının çevrimiçi olarak ödenmesi, elektronik satın alma, e-tedarik gibi özelliklerin 

e-belediye web sayfasında bulunması, 

 Dördüncü Aşama:Tüm işlemlerde entegrasyonun sağlanması, 

 Beşinci Aşama:Politik katılım için gelişmiş güvenlik ve şifreleme altyapısının sağlanmasıdır. 

Bu aşamalar birbirlerini sırasıyla izlerken her aşamada teknolojik gereksinim ile iç ve dış unsurlar değişkenlik 

göstermektedir. Dünya genelinde belediyelerin büyük çoğunluğunun aşamaya kadar gelebildiği görülmektedir. Buna 

karşın, elektronik işleyiş ve hizmet ile ilgili bazı potansiyel problemler de mevcuttur. Bunlar; teknoloji kullanımına 

ayak uyduramayan personel, mali kaynak ve uzman eksikliği, güvenlik sorunları ve aşırı gizlilik olarak 

sıralanabilmektedir (Jaeger ve Thompson, 2003:391). 

 

3. KARŞILAŞTIRILAN ÜLKELERDEKİ BELEDİYELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Yerel yönetimlerin içinde bulunmuş olduğu sistemler hemen hemen ülke sayısı kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. 

Yönetim sistemleri, yerel yönetimlerin sınırlarını belirlemiş olduğundan yerel yönetimler ve buna bağlı olarak 

belediyelerin uygulamaları da ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Bu sebeple araştırmanın inceleme konusunu genel 

anlamda İtalya ve Türkiye’deki belediyelerin özellikleri oluşturmaktadır. 

3.1. İtalya’da Belediyelerin Genel Özellikleri 

İtalyan Anayasası’nın 5’inci maddesinde; “Tek ve bölünmez Cumhuriyet, yerel özerkliği tanımakta ve güçlendirmekte, 

devlete ait hizmetler için ademi merkeziyeti eksiksiz bir şekilde uygulamakta, kendimevzuatını özerklik ve yerinden 

yönetim doğrultusuda uyumlu hale getirmektedir” şeklinde olup, Anayasada yerinden yönetime ve özerkliğe vurgu 

yapılmaktadır. Anayasanın 114’üncü maddesinde ise,“Cumhuriyet; bölge, il ve komünlere (comune) ayrılır. Komünler 

(belediyeler) Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda kendilerine ait tüzüğe ve yetki/sorumluluklara sahip özerk 

kuruluşlardır” (İtalyan Anayasası, 1948) denilmektedir.  

İtalya’da yerel yönetimler içinde komünler yani belediyeler oldukça önemli bir konuma sahiplerdir. Kamu hizmetlerinin 
büyük bir kısmı belediyelerce sağlanmaktadır (Dente, 1991:110). Belediyelerin görevlerine bakıldığında sosyal, 

ekonomik ve düzenleme hizmetlerinin olduğu görülmektedir: 

 Sosyal hizmetler; sağlık hizmetleri, topluma yönelik yardım, halk konutları ve sınırlı eğitime yönelik hizmetlerden 

oluşmaktadır (Toksöz, 2009:92).  

 Ekonomik kalkınma hizmetleri; ticari faaliyetlere yönelik denetim, turizm ve tarım gibi alanlarıniyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi gibi konuları içermektedir (Toksöz, 2009:93). 

 Düzenleme hizmetleri; bayındırlıkla ilgili işler, pazar ve etkinlik yerleri, kentsel planlama, tarihsel yapıların 

korunması, yerel polis,afet kurtarma ve yardım ile ilgili işler, kültürel tesisler, okul, yol yapımı, bakımı ve onarımı, 

nüfus ve seçim kütüklerinin kayıt altına alınması ileharç ve vergilerin toplanması şeklindedir (Geray, 1997:55).  

İtalya’da belediyeler; belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni sınıflandırmasıyla üç organa sahiptir. 

(Vandelli, 2012:341). 

3.2. Türkiye’de Belediyelerin Genel Özellikleri 

Türkiye’de yerel yönetimler belediye, köy ve il özel idaresi (6360 sayılı kanun gereği büyükşehir belediyesi olmayan 

kentler için) olmak üzere üç şekilde sınıflandırılmaktadırlar. Belediyeler, yerel yönetim kuruluşları arasında önemli bir 

konuma sahiplerdir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümünün belediye sınırları içinde yaşamını sürdürmesi belediyeleri 

giderek önemli kılmaktadır (Eryılmaz, 2005:126). Belediyeler; Anayasanın 127’nci maddesinde belirtildiği üzere bir 

yerel yönetim kuruluşu olarak diğer yerel yönetim kuruluşlarına benzer özelliklere sahip, örgütlenme esasları kanunla 

düzenlenen, kurulmuş oldukları beldede yaşayan halkın yerel ve ortak gereksinimlerini karşılayan, yürütme ve karar 

organları genellikle seçim ile iş başına gelen, kendine özgü bütçeleri ve idari mekanizmaları olan kamu tüzel 

kişilikleridir. Türkiye’de belediyeler; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç temel 
organa sahiplerdir. Belediyelerin karar organını belediye meclisi, yürütme ve danışma organını belediye encümeni, 

yürütme organını ise belediye başkanı oluşturmaktadır. Günümüzde belediyelere özellikle 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile salt imar, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri yapan kuruluşlar olmanın dışında 

eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi konularda da kimi önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir. 
Ayrıca ilgili kanunda (md.13) beldede yaşayan hemşehrilerin karar ve hizmetlere katılması, belediyenin yaptığı 

faaliyetlerden bilgilenmesi ve belediyeden yardım istemesi mümkün hale gelmiştir. 
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4. ARAŞTIRMANIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMELER 

Araştırmada söz konusu kent belediyelerinin web sitelerine uygulanmış olan içerik analizi ile bu sitelerin altyapısal ve 

biçimsel özellikleri incelenerek bazı verilere ulaşılmıştır. Edinilen veriler tablolar yoluyla ifade edilmiş ve birtakım 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Tablo 1. Belediye Web Sitelerinin Erişimlerine Yönelik Biçimsel Analiz Verileri 

WEB SITELERINE ERIŞIM 
PALERMO 

BELEDIYESI 
MALATYA 

BELEDIYESI 

Google arama moturunda yapılan arama sonucunda ulaşım mümkün mü? Evet Evet 

Yapılan aramalarda hangi sıralamada konumlandırılıyor? 1.sırada 1.sırada 

Web sitesinin yükleme hızı kaç saniye? 5 saniye 7 saniye 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi   (www.malatya.bel.tr, 2018) web 
sitelerindeki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Belediye web sitelerinin erişimlerine yönelik yapılan incelemede erişim hızlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Belediye web siteleri, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan arama motoru Google arama motoru ile rahatlıkla 

ulaşılabilmekte ve listenelen sonuçlarda birinci olarak konumlanmaktadır. Belediye web sitelerinin yükleme hızları 

incelendiğinde bariz bir fark olmasa da Palermo Belediyesinin daha hızlı bir yükleme süresine sahip olduğu 

görülmüştür.Buna karşın yükleme süresi daima teknik bir üstünlük olmayıp görsel, buton ve ikon kullanımına bağlı 

olarak değişebilmektedir. Bu kapsamda Malatya Belediyesi web sitesindeki görsel, buton ve ikon kullanımının daha 

yoğun olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 2. Belediye Web Sitelerinin Görünümlerine Yönelik Biçimsel Analiz Verileri 

GENEL GÖRÜNÜM PALERMO BELEDİYESİ MALATYA BELEDİYESİ 

Anasayfa sade ve anlaşılır mı? Evet Evet 

Web sayfalarında farklı renkler kullanılmış mı? Evet Evet 

Anasayfa arka plan rengi Beyaz ve Gri Krem 

Anasayfada fon müziği Hayır Hayır 

Farklı sayfalar arası uyum Var Var 

Sayfa uzunluğu mevcut mu? Evet Evet 

Web sitesi kenar boşlukları Var Var 

Tanıtım içeriklerinde görsel kullanımı mevcut mu? Evet Evet 

Sayfada buton kullanımı ve geçerliliği Var Var 

İkon ve banner sıklığı mevcut mu? Kısmen Evet 

Sayfada tercih edilen yazı stili ve puntosu okunabilirliğe elverişli mi? Evet Evet 

Sitedeki yazı, resim, grafik ve butonlar göze hitap ediyor mu? Kısmen Evet 

Yazıların okunmasına engel teşkil edecek renk kullanımı mevcut mu? Hayır Hayır 

Sitede gereksiz yazı, resim, link veya görsel mevcut mu? Hayır Hayır 

Sosyal medya hesaplarına yönelik buton kullanımı mevcut mu? Evet Evet 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi   (www.malatya.bel.tr, 2018) web 
sitelerindeki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 
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Araştırmada incelenen kent belediyeleri web sitelerinin biçimsel analizine dair diğer başlık genel görünümdür. Tablo 

2’de web siteleri görünümleri karşılaştırıldığında Palermo ve Malatya Belediyesi’nin birçok açıdan benzerlik taşıdığı 

görülmektedir. Her iki web sitesinde de bariz şekilde genel görünümü bozan bir duruma rastlanılmamıştır. Aynı şekilde 

sitelerde kullanılan renk, yazı tipleri, sayfaların açık, sade ve anlaşılır olması gibi özellikler olumludur. Web sitelerinde 

gereksiz yazılar, renkler veya görseller kullanılmamıştır.  

Tablo 3. Belediye Web Sitelerinin Kurumsal Görünümlerine Yönelik Biçimsel Analiz Verileri 

Kurum adı ve logosu Var Var 

Kurum teşkilat şeması Var Var 

Kurumsal kimlik başlığı altında vizyon ve misyon Yok Yok 

Hizmetler butonu ve içerik bilgisi Var Var 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi   (www.malatya.bel.tr, 2018) web 
sitelerindeki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Tablo 3’de belediye web sitelerinin kurumsal görünümleri değerlendirilmiştir. İki web sitesinde yer alan butonlar işler 

ve geçerli durumdadır. Sitelerdeki yazı, resim, grafik ve butonların göze hitap edebilirliği hususunda Malatya 
Belediyesi’nin daha başarılı olduğu söylenebilir. Kurum adı ve logosu her iki web sitesinde sayfaların sol üst köşesinde 

yer almaktadır. Kurum teşkilat şeması her iki belediye web sitesinde mevcuttur. Buna karşın iki belediyede de kurumsal 

kimlik başlığı altında vizyon ve misyon butonları/metinleri yer almamaktadır. 

Tablo 4. Belediye Web Sitelerinin Kullanım Kolaylığına Yönelik Biçimsel Analiz Verileri 

KULLANIM KOLAYLIĞI PALERMO BELEDİYESİ MALATYA BELEDİYESİ 

Site haritası butonu mevcut mu? Evet Evet 

Anasayfa üzerinden diğer linklere ulaşım mümkün mü? Evet Evet 

Her sayfada anasayfaya geçiş butonu mevcut mu? Hayır Evet 

Arşive ulaşım imkanı Var Yok 

Web sayfasında çıktı ikonu Yok Yok 

Farklı dil seçenekleri Yok Yok 

Site içerisindeki her pencerenin başlığı mevcut mu? Hayır Evet 

E-Belediye hizmetleri mevcut mu? Evet Evet 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi   (www.malatya.bel.tr, 2018) web 
sitelerindeki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada incelenen kent belediyeleri web sitelerinin biçimsel analizine dair bir diğer başlık ise kullanım 

kolaylığıdır.Tablo 4’de ifade edilen bu özellikler belediye web sitelerinin ziyaretçilerine hangi tür olanaklar sağladığını 

tespit etmek için oluşturulmuştur. Yapılan incelemede istenilen sayfalara ulaşma kolaylığı sağlayan “Site Haritası” 

butonunun her iki sitede de mevcut olduğu görülmüştür. Her iki belediye web sitesinde diğer link ve bağlantılara ulaşım 

konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz iken; her web sayfası için ana sayfaya yönlendirme bağlantıları mevcuttur ve 

sayfalar arası geçiş problemsiz sağlanmaktadır.Palermo Belediyesi web sitesi açık veri portalı sayfasındaki “Archivio 

Documenti” butonu ile arşive ulaşmak mümkün iken;Malatya Belediyesi web sitesinde arşiv sayfası bulunmamaktadır. 

Buna karşın Malatya Belediyesi web sitesinde yer alan “Güncel” butonu ile geçmiş aylara yönelik haber ve içeriğe 

ulaşmak mümkündür. Malatya Belediyesi web sitesinde yer alan “Proje ve Hizmetler” başlığı altında tamamlanan, 
devam eden ve planlanan şeklinde sınıflandırma yapılmış iken; Palermo Belediyesi web sitesinde böyle bir 

sınıflandırma bulunmamaktadır. Her iki belediye web sitesi üzerinden ilgili e-belediyecilik sayfaları üzerinden online 
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işlem yapmak mümkündür. Palermo Belediyesi web sitesinde sol üst kısımda bulunan “Portale dei Servizi Online” 

butonundan online işlemler gerçekleştirilebilir iken; Malatya Belediyesi web sitesinde sağ üst kısımda yer alan “E-
Belediye” butonu ile ilgili sayfalarda online işlem yapmak mümkündür. Her iki belediye web sitesi ve sayfalarında da 

yazılı evrak almada kolaylık sağlayan çıktı ikonu bulunmamaktadır. Buna karşın ilgili kısayolları ile çıktı 

alınabilmektedir. İki belediye web sitesinde de farklı dil seçeneği bulunmamaktadır. Bu kullanım kolaylığının 

sağlanamaması çeşitli nedenlerden ötürü kent ile ilgili bilgi edinmek isteyen yabancılar için olumsuz bir 

durumdur.Kentin tarihi ve yapısı, gezilecek yerler veya turistik etkinliklere yönelik özellikle İngilizce dil seçeneğinin 

bulunması kent tanıtımı açısından önemlidir.  

Tablo 5. Belediye Web Sitelerinde İletişim Kanallarına Yönelik Biçimsel Analiz Verileri 

İLETİŞİM KANALLARI PALERMO BELEDİYESİ MALATYA BELEDİYESİ 

Anket Var Yok 

Telefon ve email Var Var 

İstek-şikayet butonu Var Var 

Bilgi edinmeye yönelik buton Yok Var 

Başkana direkt mesaj Yok Yok 

Ziyaretçiler için sayaç Yok Yok 

Sık sorulan sorulara yönelik buton Yok Var 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi   (www.malatya.bel.tr, 2018) web 
sitelerindeki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada incelenen Palermo ve Malatya Belediyelerinin web sitelerinde yer verdikleri iletişim kanalları Tablo 5’de 

belirtilmiştir. Belediyelerin web site ve sayfalarında yer vermiş oldukları bu uygulamalar halkın istek ve beklentileri 

doğrultusunda çalışmalar yapmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca şikayet ve soru sorma yolları ile sunulan 

hizmetlerdeki olumsuzluklar giderilebilmekte ve halkın belediye hakkında merak duyduğu hususlar kısa bir zaman 

diliminde aydınlatılabilmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda Palermo Belediyesi web sitesinde halkın çeşitli hususlardaki görüşlerini ölçmeye yarayan bir 
anket sisteminin olduğu görülmektedir. Malatya Belediyesi web sitesinde ise anket sistemi bulunmaz iken; halkın istek 

ve şikayetleri “Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi” isimli portal aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu kapsamda her iki 

belediye halkın istek ve şikayetlerini internet ortamındanalabilmektedir. Bunların yanında her iki web sitesinde de 

belediyelere ait telefon ve email bilgileri bulunmaktadır.Malatya Belediyesi bilgi edinmeyi “E-Belediye” butonu alt 

başlığından yine “Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi” isimli portal aracılığıyla sağlamaktadır. Buna karşın Palermo 

Belediyesine bakıldığında bilgi edinmeye yönelik herhangi bir anasayfa butonu veya web sayfası bulunmamaktadır. 

  

Her iki belediye web sitesinde de doğrudan belediye başkanına mesaj gönderme uygulaması yoktur. Ayrıca web sitesi 

ve sayfalarını ziyaret eden kişi sayısı ve online ziyaretçi sayısına yönelik bir sayaç iki belediye web sitesinde de 

bulunmamaktadır. Günlük, haftalık veya geçmişe yönelik ziyaretçi sayılarının ve online ziyaretçi sayılarının belediye 

web sitelerinde yer alması belediyelerin hedef kitlelerine ne denli ulaşabildiğini veya yerel halkın teknolojiyi kullanma 

eğilimlerini ortaya koyabilmektedir.Bunların dışında Malatya Belediyesi web sitesinde haber, proje ve güncel etkinlik 
içeriklerinde görüntülenme sayısına yer vermektedir. 

Palermo Belediyesi web sitesinde sıkça sorulan sorular sayfası bulunmamaktadır. Malatya Belediyesi web sitesine 

bakıldığında ise sağ üst kısımda “S.S.S” kısaltması ile sıkça sorulan sorular butonu yer almaktadır. Ayrıca başlık altında 

bulunamayan sorular için iletişim bilgileri de aynı sayfa içerisinde paylaşılmaktadır. Belediye web sitelerinde halk ile 

etkileşimi sağlama adına kullanılan hizmetleri bu şekilde değerlendirmek mümkündür. 

 

 

http://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.do?sportello=portcitt
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Tablo 6. E-Belediye Web Sayfalarının TeknikÖzellikleri ve Hizmet Görünümlerine Yönelik Biçimsel Analiz Verileri 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE GENEL HİZMETGÖRÜNÜMÜ PALERMO BELEDİYESİ MALATYA BELEDİYESİ 

Yeni üyelik kaydı ve oturum açma Var Var 

Şifremi unuttum seçeneği Var Var 

E-hizmetler sayfası sade ve anlaşılır mı? Kısmen Evet 

E-hizmetler sayfası arka plan rengi Kırmızı ve Beyaz Turuncu ve Beyaz 

Farklı hizmet sayfaları arası uyum Var Var 

Sayfa kenar boşlukları Var Var 

E-hizmetler sayfasında görsel kullanımı Yok Var 

Sayfada buton kullanımı Var Var 

İkon ve banner sıklığı mevcut mu? Kısmen Evet 

Hizmet sınıflandırılması Yok Var 

Sayfadaki yazı, resim, grafik ve butonlar göze hitap ediyor mu? Kısmen Evet 

Yazıların okunmasına engel teşkil edecek renk kullanımı 

mevcut mu? 
Hayır Hayır 

Sayfada gereksiz yazı, resim, link veya görsel mevcut mu? Hayır Hayır 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.servizionline.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi  
(www.webportal.malatya.bel.tr, 2018) e-belediye web sayfalarındaki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada incelenen kent belediyeleri e-belediye web sayfalarının teknik özellikleri ve hizmet görünümlerine yönelik 

biçimsel analiz Tablo 6’da ifade edilmiştir. Tabloda ifade edilen bu özellikler e-belediye web sayfalarının teknik 

işlevselliği ve hizmetten yararlanma kolaylığını tespit etmek için oluşturulmuştur.  

E-belediye web sayfalarında yapılan analizler sonucunda her iki belediyenin de elektronik ortamda sağladıkları 

hizmetler için üyelik sistemi kullandığı görülmektedir. Bu sistem mevcut ya da yeni üyelik kaydı ile birlikte oturum 

açarak işlem yapılması esasına dayanmaktadır. Palermo Belediyesi e-belediye web sayfasında yeni üyelik kayıt türü 

bireysel, işletme ve profesyonel (avukatlar, iş danışmanları, yeminli mali müşavirler ve Palermo muhasebe uzmanları) 

olmak üzere üç sınıfa ayrılır iken; Malatya Belediyesi e-belediye web sayfasındaki kayıt türü bireysel ve kurumsal 

olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunların yanında her iki belediye de mail ve kimlik bilgilerinin girilmesi yoluyla 
“şifremi unuttum” hizmeti sağlamaktadır. 

Belediyelerin elektronik hizmetler sayfalarına bakıldığında sade ve anlaşılır olduğunu söylemek mümkündür. Palermo 

Belediyesi e-belediye sayfasında sunmuş olduğu hizmetleri web sayfasının sol tarafında yukardan aşağıya doğru 

sıralanan satır butonları ile sağlar iken; Malatya Belediyesi e-belediye sayfasında sunmuş olduğu hizmetleri web 

sayfasının orta kısmında soldan sağa doğru sıralanmış kare butonlar ile sağlamaktadır. Palermo Belediyesi e-hizmetler 
web sayfasında bazı butonların boş ve geçerli olmadığı görülmektedir. Buna karşın Malatya Belediyesi e-hizmetler web 
sayfasında tüm buton işler ve geçerlidir. Bu kapsamda Malatya Belediyesi e-hizmetler sayfasının daha işlevsel ve 
anlaşılır bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. E-hizmet sayfaları arka plan renklerine bakıldığında her iki 

belediyenin de belediye web sitesi anasayfaları ile uyumlu renkler kullanıldığı görülmektedir. Palermo Belediyesi arka 

plan olarak kırmızı ve beyaz renkleri kullanır iken; Malatya Belediyesi turuncu ve beyaz renklere yer vermiştir. Yine 

her iki web sayfasında da farklı hizmet sayfaları arası uyum ve web sayfası kenar boşlukları bulunmaktadır.  



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1232 

 

Palermo ve Malatya Belediyeleri elektronik hizmet sayfaları arasındaki önemli farklardan biri e-hizmet sayfalarındaki 

görsel kullanımıdır. Gerek görsel kullanımı gerekse ikon/banner kullanımı hizmetten faydalananlara sağlanan önemli 

bir kolaylıktır. Palermo Belediyesi web sayfasına bakıldığında görsel kullanımının olmadığı görülmektedir. Buna karşın 

Malatya Belediyesi web sayfasında görsel kullanımı mevcuttur. Ayrıca Malatya Belediyesi’nin ikon ve banner 

kullanımını daha sık tercih ettiği görülmektedir. Bu kapsamda web sayfalarında yer alan yazı, resim, grafik, ikon ve 
butonların hizmetlere uygun ve uyumlu olması hususunda Malatya Belediyesi’nin başarılı olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Palermo ve Malatya Belediyeleri elektronik hizmet sayfaları arasındaki önemli farklardan bir diğeri ise, hizmet 

sınıflandırması konusudur. Hizmet sınıflandırması hizmetlere daha kolay erişim açısından oldukça önemlidir. Palermo 

Belediyesi e-hizmetler web sayfasına bakıldığında hizmetlerin herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmadan karışık 

şekilde sıralandığı görülmektedir. Buna karşın Malatya Belediyesi e-hizmetler web sayfasındaki hizmetler kayıt 

işlemleri, sorgulama işlemleri ve interaktif işlemler olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır.  

Tablo 7. E-Belediye Web Sayfalarının Hizmet Açısındanİncelenmesine Yönelik Analiz Verileri 

E-BELEDİYE UYGULAMALARI PALERMO BELEDİYESİ MALATYA BELEDİYESİ 

Sorgulama işlemleri Var Var 

Elektronik ödeme hizmetleri Var Var 

Evrak takip hizmeti Var Var 

Online randevu rezervasyonu Var Var 

Sosyal etkinlik sorgulaması Var Var 

Hızlı ödeme sistemi Yok Var 

Nöbetçi eczane sorgulaması Yok Var 

Borç sorgulama Var Var 

Nikah hizmetleri Yok Var 

Tarih ve zaman dilimine yönelik gerekçeli görüntü izleme talebi Var Yok 

Okul kayıt başvuru Var Yok 

Okul hizmetleri başvurusu (taşıma) Var Yok 

Kaynak: Palermo Belediyesi (www.servizionline.comune.palermo.it, 2018) ve Malatya Belediyesi  
(www.webportal.malatya.bel.tr, 2018) e-belediye web sayfalarındaki verilerden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada incelenen kent belediyeleri e-belediye web sayfalarının hizmet açısından incelenmesine yönelik biçimsel 

analizler Tablo 7’de ifade edilmiştir. Tabloda ifade edilen bu uygulamalar e-belediye web sayfalarının hizmet 

çeşitliliğini tespit etmek için oluşturulmuştur. 

Yapılan analizler sonucunda her iki belediyenin de sorgulama, elektronik ödeme, evrak takip, online randevu, sosyal 

etkinlik sorgulaması gibi işlemlere elektronik hizmet sayfalarında yer verdiği görülmektedir. Palermo Belediyesi e-
belediye web sayfası üzerinden çevrimiçi ödeme almasına karşın hızlı ödeme sistemi kullanmamaktadır. Buna karşın 

Malatya Belediyesi e-belediye web sayfası üzerinden hem çevrimiçi ödeme hem de hızlı ödeme alabilmektedir. 

Nöbetçi eczane öğrenme uygulaması Palermo Belediyesi e-hizmet sayfasında yer almaz iken; Malatya Belediyesi bu 

uygulamaya elektronik hizmet sayfasında yer vermiştir. Buna karşın Malatya Belediyesi elektronik hizmet sayfasında 

sorgulama işlemleri başlığı altında yer alan nöbetçi eczane öğrenme butonuna tıklanıldığında herhangi bir içerikle 

karşılaşılmamaktadır.Nikah/evlendirme işleri ile ilgili uygulamalara bakıldığında Palermo Belediyesi’nin elektronik 
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hizmet web sayfasında herhangi bir uygulama yer almamaktadır. Malatya Belediyesi elektronik hizmet web sayfasında 
ise kayıt işlemleri başlığı altında “E-Nikah” butonu ile ilgili hizmetin başvuru/randevu formu şeklinde sunulduğu 

görülmektedir.  

Palermo ve Malatya Belediyelerinin sunmuş olduğu elektronik hizmetler arasındaki önemli farklılıklardan biri çevrimiçi 

gerçekleştirilen “Gerekçeli Görüntü İzleme Talebi” konusudur. Palermo Belediyesi gerekçe göstermek kaydıyla tarih ve 

zaman dilimlerine yönelik hız ve sokak kameralarına erişim hizmetini yerel halka çevrimiçi olarak sunmaktadır. Ayrıca 

okul kayıt, okul kurslarına katılım talebi, okul ücretlerinin ödenmesi ve okul taşımacılığı talep/işlemler de elektronik 

ortamda sağlanabilmektedir. 

 

SONUÇ 

Vatandaşa en yakın birimler olan yerel yönetimlerin işlev ve rolü, kamu yönetiminin yeniden yapılanmasısayesinde 

sürekli gelişmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin bilgi çağı toplumunun bir gereği olarak yönetişimci bir anlayış 

benimsemesi zorunluluk haline gelmiştir. Katılımcılığı, şeffaflığı ve verimliliği esas alan bu anlayış, yerel yönetimleri 

vatandaş odağına yaklaştırırken kent yaşantısını daha planlı, sistematik ve vatandaş talepleri doğrultusunda şekillenen 

bir değişime itmektedir. Bu değişim sürecini tetikleyen ve hızlandıran faktörlerden biri de bilişim teknolojileridir. Bu 

kapsamda özellikle yerel yönetimler içinde belediyelerin, bilişim teknolojilerini kullanarak kente dair veri akışını 

kontrol etmesi, katılımcılığı sağlaması ve vatandaşlara çok yönlü hizmetler sunması E-Belediyecilik ile mümkündür. Bu 

araştırmada Türkiye’den Malatya ile İtalya’dan Palermo il belediyelerinin web siteleri ve elektronik hizmet sayfaları 

içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada iki belediyenin web siteleri ve elektronik hizmet sayfalarının iyi ve 

eksik yönleri ile aralarındaki farklılıklar ortaya konulmuştur.Bu araştırmanın bulgularını şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 

 Palermo ve Malatya Belediyeleri web sitelerinin erişimlerine yönelik analizler incelendiğinde, herhangi bir 

erişim sorununa rastlanılmamıştır. Bu kapsamda her iki belediye web siteleri erişim hızının yeterli olduğu 

söylenebilir. Analiz verileri kapsamında bariz bir farklılık olmamakla birlikte Palermo Belediyesi web sitesinin 

yükleme süresi Malatya Belediyesi web sitesine kıyasla daha hızlıdır. Yükleme süresindeki hızlılık olması web 

sitelerini ziyaret eden kullanıcıların diğer sitelere yönlenmemesi adına önemlidir. Buna karşın yükleme süresi 

daima teknik bir üstünlük olmayıp görsel, buton ve ikon kullanımına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu 

kapsamda Malatya Belediyesi web sitesindeki görsel, buton ve ikon kullanımının daha yoğun olduğunu 

söylemek mümkündür.  

 Belediye web sitelerinin görünümlerine yönelik analizlere bakıldığında aralarında bariz farklılıklar olmadığı 

görülmektedir. Her iki web sitesinde de genel görünümü bozan bir duruma rastlanılmamıştır. Web sitelerinde 

kullanılan renk, yazı tipleri, web sayfalarının açık, sade ve anlaşılır olması gibi özellikler olumludur ve gereksiz 

kullanıma başvurulmamıştır. İki web sitesinde yer alan butonlar işler ve geçerli durumdadır. Her iki belediye 

karşılaştırıldığındaweb sitelerindeki yazı, resim, grafik ve butonların göze hitap edebilirliği hususunda Malatya 

Belediyesi’nin daha başarılı olduğu söylenebilir. 

 Palermo ve Malatya Belediyeleri web siteleri kullanım kolaylığı konusunda analiz edildiğinde, iki belediyede de 

istenilen sayfalara ulaşma kolaylığı sağlayan site haritalarının mevcut olduğu görülmektedir. Bu durum geniş bir 

kitleye hitap eden ve kapsamlı içeriklere sahip olan web siteleri için olumlu bir özelliktir. Her iki belediye web 

sitesinde diğer link ve bağlantılara ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz iken; her web sayfası için 

ana sayfaya yönlendirme bağlantıları mevcuttur ve sayfalar arası geçiş problemsiz sağlanmaktadır. 

 Arşive erişim hususuna bakıldığında, Palermo Belediyesi web sitesindeki açık veri portalı web sayfası 

aracılığıyla arşive ulaşmak mümkün iken; Malatya Belediyesi web sitesinde arşiv başlığı altında bir erişim 

sağlanamamaktadır. Buna karşın Malatya Belediyesi web sitesinde yer alan “Güncel” butonu ile geçmiş aylara 

yönelik haber ve içeriğe ulaşmak mümkündür. Her iki web sitesinde de kelime, tarih ve etkinlik araması 

yapılabilmektedir. 

 Proje ve hizmetler ile ilgili içerik sınıflandırması analiz edildiğinde, Malatya Belediyesi web sitesinde 

“tamamlanan, devam eden, planlanan” şeklinde bir sınıflandırma yapıldığı görülür iken; Palermo Belediyesi web 
sitesinde böyle bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Bu kapsamda Malatya Belediyesinin proje ve hizmet 

bilgilerini daha sistematik bir şekilde sunduğunu söylemek mümkündür.  

 Palermo ve Malatya Belediyeleri web sitelerinde farklı dil seçeneği bulunmamaktadır. Palermo Belediyesi 

yalnızca İtalyanca, Malatya Belediyesi ise yalnızca Türkçe dil kullanımı sağlamaktadır. Bu kullanım kolaylığının 

sağlanamaması çeşitli nedenlerden ötürü kent ile ilgili bilgi edinmek isteyen yabancılar için olumsuz bir 
durumdur. Kentin tarihi ve yapısı, gezilecek yerler veya turistik etkinliklere yönelik özellikle İngilizce dil 

seçeneğinin bulunması kent tanıtımı açısından önemlidir. Bu kapsamda İngilizce dil seçeneğinin bulunmaması 

her iki belediye için de eksiklik olarak göze çarpmaktadır.  
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 Palermo ve Malatya Belediyelerinin web sitelerinde yer verdikleri iletişim kanalları incelendiğinde, telefon, mail 

ve istek/şikayet hattı gibi kanallarının bulunduğu görülmektedir. Farklılık olarak Palermo Belediyesi web 

sitesinde halkın çeşitli hususlardaki görüşlerini ölçmeye yarayan bir anket sistemi mevcut iken; Malatya 

Belediyesi web sitesinde anket sistemi bulunmamaktadır. Buna karşın halkın istek ve şikayetleri vatandaş 

ilişkileri ile ilgili portal aracılığıyla anket dışındaki seçeneklerle gerçekleşmektedir. Bunun yanında Malatya 

Belediyesinde bilgi edinme hususuna yönelik ayrı bir web sayfası bulunur iken; Palermo Belediyesinde böyle bir 

web sayfası mevcut değildir. 

 Her iki belediye web sitesinde de ana sayfayı ziyaret eden kişi sayısı ve online ziyaretçi sayısına yönelik bir 

sayaç bulunmamaktadır. Günlük, haftalık veya geçmişe yönelik ziyaretçi sayılarının ve online ziyaretçi 

sayılarının belediye web sitelerinde yer alması belediyelerin hedef kitlelerine ne denli ulaşabildiğini veya yerel 

halkın teknolojiyi kullanma eğilimlerini ortaya koyabilmektedir. 

 Palermo Belediyesi web sitesinde sık sorulan sorulara yönelik içerik veya web sayfasına yer vermez iken; 

Malatya Belediyesi web sitesinde sık sorulan sorulara yer vermiştir. Belediye web siteleri için sık sorulan sorular 

içeriği, gerek kullanım gerek hizmete yönelik erişim kolaylığını sağlamada oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

Malatya Belediyesi’nin sunulan hizmetlere kolay erişim hususuna daha fazla önem verdiği söylenebilir. 

 Her iki belediye web sitesi üzerinden ilgili e-belediyecilik sayfalarına yönlendirme sağlanarak çevrimiçi işlem 

yapmak mümkündür. Bu web sayfalarında yazılı evrak almada kolaylık sağlayan çıktı ikonu bulunmasa da ilgili 

kısayollar ile çıktı almak mümkündür. 

 Palermo ve Malatya Belediyeleri e-belediye web sayfaları teknik özellikler bakımından yeterli iken; bu 

sayfaların görünümleri hususunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Palermo Belediyesi e-hizmetler web 
sayfasında bazı butonların boş ve geçerli olmadığı görülmektedir. Buna karşın Malatya Belediyesi e-hizmetler 
web sayfasında tüm buton işler ve geçerlidir. Bu kapsamda Malatya Belediyesi e-hizmetler sayfasının daha 

işlevsel olduğu söylenebilir. 

 Palermo ve Malatya Belediyeleri elektronik hizmet sayfaları arasındaki önemli farklardan biri de e-hizmet 
sayfalarındaki görsel kullanımıdır. Gerek görsel kullanımı gerekse ikon/banner kullanımı hizmetten 

faydalananlara sağlanan önemli bir kolaylıktır. Palermo Belediyesi’nin web sayfasına bakıldığında, görsel 

kullanımının olmadığı görülmektedir. Buna karşın Malatya Belediyesi web sayfasında görsel kullanımı 

mevcuttur. Ayrıca Malatya Belediyesi’nin ikon ve banner kullanımını daha sık tercih ettiği görülmektedir. Bu 

kapsamda web sayfalarında yer alan yazı, resim, grafik, ikon ve butonların hizmetlere uygun ve uyumlu olması 

hususunda Malatya Belediyesi’nin başarılı olduğunu söylemek mümkündür.  

 Elektronik hizmet sayfalarındaki farklılıklardan bir diğeri, hizmet sınıflandırması hususudur. Hizmet 

sınıflandırması hizmetlere daha kolay erişim açısından oldukça önemlidir. Palermo Belediyesi e-hizmetler web 
sayfasına bakıldığında, hizmetlerin herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmadan karışık şekilde sıralandığı 

görülmektedir. Buna karşın Malatya Belediyesi e-hizmetler web sayfasındaki hizmetler kayıt işlemleri, 

sorgulama işlemleri ve interaktif işlemler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu kapsamda Malatya Belediyesi e-
hizmetler web sayfasındaki hizmetlere daha hızlı erişilebileceğini söylemek mümkündür. 

 Palermo ve Malatya Belediyeleri e-belediye web sayfaları hizmet çeşitliliği açısından birbirlerine yakın olmakla 

birlikte bazı farklılıklar da mevcuttur. Palermo Belediyesi e-belediye web sayfası üzerinden çevrimiçi ödeme 

hizmeti sunmasına karşın hızlı ödeme sistemi kullanmamaktadır. Malatya Belediyesinin e-belediye web 
sayfasına bakıldığında ise hem çevrimiçi ödeme hem de hızlı ödeme hizmetlerini sağladığı görülmektedir. 

 Nöbetçi eczane öğrenme uygulaması Palermo Belediyesi e-hizmet sayfasında yer almaz iken; Malatya 

Belediyesi bu uygulamaya elektronik hizmet sayfasında yer vermiştir. Ancak Malatya Belediyesi elektronik 

hizmet sayfasında sorgulama işlemleri başlığı altında yer alan nöbetçi eczane öğrenme butonuna tıklanıldığında 

herhangi bir içerikle karşılaşılmadığı görülmektedir. Her iki durum da eksiklik olarak dikkat çekmektedir. 

 Palermo ve Malatya Belediyelerinin sunmuş olduğu elektronik hizmetler arasındaki önemli farklılıklardan bir 

diğeri, çevrimiçi gerçekleştirilen “Gerekçeli Görüntü İzleme Talebi” konusudur. Palermo Belediyesi gerekçe 

göstermek kaydıyla tarih ve zaman dilimlerine yönelik hız ve sokak kameralarına erişim hizmetini yerel halka 

çevrimiçi olarak sunmaktadır (Comune Di Palermo, 2018). Ayrıca okul kayıt, okul kurslarına katılım talebi, okul 

ücretlerinin ödenmesi ve okul taşımacılığı talep/işlemler de elektronik ortamda sağlanabilmektedir. Bu 

hizmetlerin Malatya Belediyesi tarafından çevrimiçi olarak sağlanmadığı görülmektedir (Comune Di Palermo, 

2018). 

 Nikah/evlendirme işleri ile ilgili uygulamalara bakıldığında ise, Palermo Belediyesi’nin elektronik hizmet web 

sayfasında herhangi bir uygulama yer almamaktadır. Oysa Malatya Belediyesi’nin bu hizmeti elektronik hizmet 

web sayfasında sağladığı görülmektedir. 
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Bu türden bir araştırma ile nüfüs olarak birbirlerine yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke belediyesi ile Türkiye’deki 

bir belediyenin elektronik ortamdaki hizmet ve web altyapıları karşılaştırılarak önemli birtakım bulgulara 

ulaşılmıştır.Araştırmada yapılan analizler doğrultusunda, her iki belediye web sitesi ve sayfalarının birbirlerinden bariz 

üstünlükleri olmasa da Malatya Belediyesi’nin teknik özellikler, görünüm, hizmet erişimi/kolaylığı ve iletişim 

kanallarının çeşitliliği hususlarında daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. 
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ÖZET 

Son yıllarda teknolojideki özellikle internet teknolojisindeki gelişmeler vatandaşların kamu yönetimlerinden 

beklentilerini hem arttırmış hem de faklılaştırmıştır. Yeni kurumsal yönetim talepleri kamu yönetimlerini 

şeffaf, katılımcı, sorumlu olmaya zorlamaktadır. Bu taleplere cevap vermek için kamu yönetimleri giderek 

daha fazla internet teknoljilerini kullanmaya başlamıştır. Bu hususta e-devlet çalışmaları başlatılarak 

yaygınlaştırılmış ve geliştirilmiştir. E-devlet çabaları alanında gözle görülür bir gelişme kaydeden ülkelerde 

e-devlet uygulamalarının yerel yönetimlerle uyumlu olduğu ve birlikte yürütüldüğü görülmektedir. E-devletin 
tamamlayıcısı olarak düşünülen e-belediye uygulamaları da vatandaşın talepleri doğrultusunda hayata 

geçirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada dünyada ve Türkiye’de e-belediyecilik uygulamalarına yer 
verilmektedir. Türkiye’deki uygulamalara ışık tutması açısından Karaman Belediyesi’nin e-belediye 
uygulamaları katılımcı kültür açısından ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: E-Belediye, Katılımcılık, Karaman. 

 

ABSTRACT 

In recent years, developments in technology, especially in internet technology, have both increased and 
decreased expectations of citizens' public administrations. New corporate governance demands force public 
administrations to be transparent, participatory and accountable. . Public administrations are increasingly 
using internet technologies to respond to these requests. This issue has been expanded and developed by 
starting e-government studies. In the field of e-government efforts, it is observed that e-government 
applications in countries are compatible with local governments and carried out together. E - Municipality 
practices, which are considered complementary to the e - government, have been misled by the demands of 
the citizens. In this context e - municipality applications are given in the world and in Turkey. Karaman 
Municipality's e-municipality applications in terms of shedding light on practice in Turkey is discussed in 
terms of participatory culture. 

Key Words: E - Municipality, Participation, Karaman. 
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1. GİRİŞ 

İnsanlığın her döneminde yeniliklerin tetiklediği toplumsal yapıdaki değişimler gözlenmekte ve yeni toplumsal yapı 

beraberinde ilişkilerin, alışkanlıkların da değişmesine sebep olmaktadır. Bu değişim topluma hizmet sunan gerek özel 

nitelikte gerek kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların da kurumsal yapılarında değişime neden olmaktadır. Geleneksel 
sosyal düzene ait kurumlar ve hizmet sunum yöntemlerinin yerini yeni toplumsal düzenle uyumlu kurum ve hizmet sunum 
yöntemleri alarak eskiler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. 

İnsanlık son yıllarda böyle bir değişime yeniden şahit olmaktadır. İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler 

küreselleşme sürecine bağlı olarak insanlığı bilgi toplumu olarak adlandırabileceğimiz yeni bir aşamaya getirmiştir (Alodalı 

vd., 2012:85). Bu yeni düzende bilgiyi elde etme, saklama, kullanma rekabet unsuru haline gelmiştir. Özel sektör 

kuruluşları bu rekabet unsurunun farkına erken vararak hizmet sunum yöntemlerini ve kurumsal yapılarını büyük ölçüde 

değiştirmiş ve bu değişime ayak uydurmaya çalışmışlardı. Özel sektörden biraz daha geç olarak yeni toplumsal düzeni 

algılayan kamu kuruluşları da özel sektörden bazı hususları aktarmak suretiyle hizmet sunum yöntemlerini ve kurumsal 

yapılarını değiştirme yoluna gitmiştirler ve gitmeye devam etmektedir (Şahin, 2007:161). Devletleri bu anlayışa sevk eden 

nedenler arasında kamu yönetiminde yaşanan verimsizlik, kırtasiyecilik, israf, esnek olmayan yönetim şekilleri sayılabilir. 

Söz konusu bu nedenlerin ortadan kaldırılmasının toplumların ilerlemesi açısından önemi büyüktür. Bu bağlamda 

günümüzde şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik, tutarlılık, hukuka bağlılık, müşteri memnuniyeti (vatandaş) ve katılımcılık 
gibi piyasa ekonomisinde yer alan birçok kavramın devlet açısından da kabul görmesi kaçınılmaz olmuştur (Çetinkaya ve 
Korlu, 2012:96-97). Bu bağlamda kamu kuruluşları vatandaşlara kamu kurumlarına gelmeden elektronik ortamda hizmet 

alabilecekleri elektronik sistemleri oluşturarak hem hizmet sunum maliyetlerini azaltmakta hem de vatandaş memnuniyeti 

arttırmakta ve daha birçok yarar sağlamaktadır. Bu nedenle kamu kurumları daha fazla kamu hizmetini entegre bir şekilde 
elektronik ortama taşıma gayreti içine girmişlerdir.Bu hususta kurumsal kapasitelerini geliştirmeye gayret etmektedirler. Bu 
bağlamda vatandaşa en yakın hizmet sunum birimleri olan ve vatandaşın en sık başvurduğu yerel yönetimleri de e-devlet 
sisteminin önemli bir sac ayağı olarak bu konunun dışında tutmamak gerekir. Başka bir ifadeyle e-belediye uygulamalarıyla 

sisteme entegre olarak kamu hizmeti sunmaya başlayan belediyeler de konunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.Bu 
nedenle çalışmamızda e-devletin en önemli bölümü olan e-belediye uygulamaları katılım kültürü açısından irdelenecektir. 

 

2. E-DEVLET VE E-BELEDİYE 

Gelişen bilgi iletişim teknolojileriyle beraber değişen kamu hizmetleri ve kamu hizmetinin sunum yöntemleri devletin 

elektronik ortama taşınmasını zounlu hale getirmiştir. Bu bağlamda e- devlet uygulamaları gündeme gelmiş ve e-devlet 
uygulamalarının başarı şartı olan yerel yönetimlerin de elektronik ortama taşınarak e-devlete entegre olması sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Yerel yönetimlerin halka en yakın olan ve halkın en çok müracat ettiği kurumları ise hiç şüphesiz 

belediyelerdir (Öner, 2001:102). Bu nedenle e-devletin yerel ağını entegre edilmiş e-belediye uygulamaları 

oluşturmaktadır.  

E-belediyecilik, belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu mal ve hizmet sunumunun, elektronik ortamda o yörenin halkının 

hizmetine sunulması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, e-belediye, belediyelerin, yerel halkla elektronik ortamda iletişime 

geçerek, onlardan gelecek talep ve şikâyetlerinin değerlendirildiği bir platform bir olarak görülmektedir (Alodalı vd., 

2012:87). 

Belediye yönetimlerinin seçimle iş başına gelmesi ve yeniden seçilerek bu kurumlarda durabilmesi hemşehrilerin istek ve 

beklentilerini karşılamakla dolayısıyla halkın katılımını sağlamakla mümkündür. Aynı zamanda halkın kararlara katılımı 

belediyenin uygulamalarına karşı tepkiyi de azaltarak uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 13. maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve  hizmetlerine 

katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır 
(http://www.resmigazete.gov.tr).” şeklinde düzenlenerek belediye hizmet ve kararlarına katılımın; belediye faaliyetleri 

hakkında bilgilenmenin her hemşehrinin hakkı olduğu belirtilmektedir. Katılımın sağlanması için ise e- belediye 
uygulamaları birçok imkan sunmaktadır. Belediyeler bilgi teknolojilerinden yararlanarak daha fazla katılım için 

hemşehrilere ulaşarak yaptıklarını neden yaptığını yapmadıklarını neden yapmadığını anlatabillir veya yapmayı 

planladıkları projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirebilir ve kamuoyunun görüşlerine başvurabilir (Öner, 2001:103). 
Ayrıca e-belediye hizmetleri gerek hemşehriler gerek belediye kurumuna birçok fayda sağlamaktadır. E-belediye 
hizmetleriyle hemşehrilerin daha hızlı, verimli bir hizmet alması sağlanırken aynı zamanda hizmet maliyetleri düşürülerek 

daha etkin hizmet daha az maliyetle sunulmaktadır. E-belediye belediyeyi erişilebilir hale getirirken vatandaşın yönetime 

katılımını ve yönetimi takip etmesini kolaylaştırmaktadır. E-belediye uygulamaları sayesinde yönetim şefaflaşmakta ve 

hesapverebilirliliği artmakta kamu görevlileri daha sorumlu hareket etmektedir. İşlemlerin zaman ve mekandan bağımsız 

olarak yapılabilmesi vatandaşa zaman kazandırmakta ve vatandaş memnuniyeti artmaktadır. Belediyenin elektronik ortama 

taşınması yazılımların her zaman aynı işlemi aynı şekilde yapması nedeniyle kayırmacılığı azaltırken aynı zamanda 

bürokrasiyi de azaltmaktadır (Şahin, 2007:168).  
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E-belediye süreci beş aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Bu aşamalardan ilki bilgisayarlaşmadır. İkinci aşama otomasyona 

geçis; üçüncü aşama internete baglanma; dördüncü aşama kurum web sitesinin kurulması; beşinci aşama ise, yönetimi 

internete taşımaktır (Şahin, 2007:184). 

Türkiye’de belediye web siteleri incelendiğinde, özellikle nüfusu az olan şehir belediyelerinde genel olarak bir tür “tanıtım 

broşürü” niteliği taşıdığı ve “e-bülten” görüntüsünün ağır bastığı görülmektedir. Çoğunlukla web siteleri, belediyelerin 
internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır (Güler,2001'den akt.: Çoruh, 2009:79). Bu durumun yavaş yavaş değiştiği 

belediyelerin Web 2.0 uygulamalarını kullanarak etkileşimli web siteleri oluşturuldukları gözlemlenmektedir. 

 

3. KARAMAN BELEDİYESİ E- BELEDİYE UYGULAMALARININ KATILIM KÜLTÜRÜNE ETKİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Gerek e-devlet uygulamaları gerek e-devletin yerel düzeyde uygulamaları olan e-belediye uygulamalarından beklenen en 

önemli katkı katılımın arttırılarak çoğulcu demokrasinin kurumlaşmasıdır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı e-belediye 
uygulamalarının katılım kültürüne etkisinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Katılımcıların anket form sorularına 

verdiği yanıtlardan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı aracılığıyla istatistiksel açıdan analiz edilmiştir. Araştırma 
kapsamındaki katılımcılar temel olarak; cinsiyet, yaş, eğitim, gelir,bilgiyasar ve internet kullanımı değişkenleri açısından 

incelenmiştir. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Katılım çoğulcu demokrasi için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Katılımcı çoğulcu demokrasinin en 

etkin şekilde uygulanabileceği kurumlar ise belediyeler  olduğu gayet açıktır. Katılımın artırılması belediyenin erişilebilir 

hale getirilmesi ise belediyenin elektronik ortama taşınmasıyla mümkündür.  

E- belediyenin katılım amacına hizmet etme amacının Karaman özelinde tespit edilebilmesi için anket uygulaması 

Karaman Belediyesi yetki alanıyla sınırlı tutulmuştur. Anket uygulaması sonucunda araştırma için kullanılabilir ve eksiksiz 

81 katılımcının anket verileri değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle, elde edilen anket formu verilerinin demografik açıdan 

analizi yapılarak; cinsiyet, yaş, eğitim, gelir gibi değişkenler açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

Araştırmamızın en önemli kısıtı; anket yönteminin doğasında bulunan katılımcıların objektif ve yönlendirilmemiş yanıtların 

doğru bir şekilde yansıtılmasında gizlidir. Çalışmanın verileri 2018 yılının temmuz ve ağustos aylarında toplanmış, tasnif 

ve analiz ise ağustos ayında gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın uygulama bölümünde, anket yöntemi uygulanmıştır. Anket üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde 

demografik bilgilere yönelik sorular yer almakta, ikinci bölümde bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili bilgiler, üçüncü 

bölümde ise e-belediye katılımı belirten ifadelere yönelik likert tipi sorulara yer verilmektedir. Anketler katılımcılara 
dağıtılarak gerekli açıklamalar doğrultusunda uygulanmıştır.  Araştırmanın başlangıç aşamasında bir grup üzerinde pilot bir 

çalışma yapılarak, anket tasarımı ve uygulama süreciyle ilgili geri bildirimler alınmış, anket formu üzerinde yeniden 

düzenlemeler yapılmıştır. Ankete cevap veren katılımcıların ifadelere katılım düzeyi aşağıdaki gibi ölçeklendirilmiştir. 

1. Kesinlikle Katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 

3. Kararsızım 

4. Katılıyorum 

5. Kesinlikle Katılıyorum 

Katılımcıların e- belediye aracılığıyla yönetime katılım düzeylerini belirleyebilmek için Şahin (2007)’in, Zeren ve 
arkadaşları (2015)’in çalışmalarından yararlanılarak 14 maddelik 5’li Likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur. 

Farklı değişkenlere göre katılımcın ölçeğe yönelik ifadeleri normal dağılım ve homojenlik açısından analize tabi 

tutulmuştur. Katılımcıların durumlarıyla ilgili ifadelerin (Sig.= p>0,05) normal dağılım ve homojenlik koşullarını sağladığı 

görülmüştür. Normal dağılıma sahip grup ortalamaları arasındaki farklılığı test etmek için T-testi ve Anova testi gibi 
parametrik testlerden yararlanılmıştır. Sosyal bilimler alanında T-testi sıkça kullanılan testlerden biridir. Cinsiyet açısından 
katılımcıların ölçek ifadelerine yönelik ortalamalar arasında farklılığının bulunup bulunmadığını T-testi aracılığıyla ölçmek 

mümkündür. İki ayrı ortalamanın belirli bir önem düzeyinde farklılık taşıyıp taşımadığı bu test aracılığıyla kontrol 

edilebilmektedir. Bu testlerde tasarlanan H0 ve H1 hipotezleri, genellikle birbirine zıt iki önerme şeklinde kurulmaktadır 

(Altunışık, 2010:180). Anova testi ile ikiden fazla grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilirken, 

aynı zamanda birden fazla grup ortalamasının aynı anda karşılaştırılması da yapılabilmektedir (Özdemir, 2013:271). 
Çalışmada katılımcıların eğitim düzeyleriyle ölçek ifadelerine verdikleri yanıtlar anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için Anova testi yapılarak sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1240 
 

 

3.4. Analiz ve Bulgular 

3.4.1. Demografik Bilgiler 

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen sorulara ait demografik bilgiler, çeşitli değişkenlere göre tablo yardımıyla 

açıklanmıştır. Bu kapsamda incelenecek demografik değişkenler:cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, meslek başlıklarından 

oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılanların %67,9’u erkek, 32,1’i bayanlardan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında görüşüne başvurulan 

katılımcıların yaş aralıkları incelendiğinde %25,9’unun 25-34 yaş aralığında olduğu; %32,1’inin 35-44 yaş aralığında ve 
%14,8’inin ise 55 ve üstü yaş aralığında olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların % 30,9’u lisanüstü; % 17,3’ü 
lisans ve %16’sı ilkokul mezunudur. Ankete cevap veren katılımcıların %35,8’i gibi önemli bir çoğunluğu devlet 

memurudur.Ardından %16 ile diğer meslek mensupları ve %11,1 oranıyla esnaflar takip etmektedir. Katılımcıların 

%46,9’u 3000 üstü gelire sahipken %21’i 1001-2000 gelir aralığında kazancı olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 1. Araştırmanın Demografik Bulguları 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 55 67,9 

Kadın 26 32,1 

Toplam 81 100,0 

Yaş 

18-24 11 13,6 

25-34 21 25,9 

35-44 26 32,1 

45-54 11 13,6 

55 ve üstü 12 14,8 

Toplam 81 100,0 

Eğitim Durumu 

İlkokul 13 16 

Ortaokul 11 13,6 

Lise 7 8,6 

Önlisans 11 13,6 

Lisans 14 17,3 

Lisansüstü 25 30,9 

Toplam 81 100,0 

Meslek 

Devlet Memuru 29 35,8 

Özel Sektör İşçi 6 7,4 

Kamu Yönetici 1 1,2 
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Özel Sektör Yönetici 2 2,5 

Esnaf 9 11,1 

Serbest Meslek 2 2,5 

Çiftçi 4 4,9 

Ev Hanımı 6 7,4 

Emekli 3 3,7 

Öğrenci 6 7,4 

Diğer 13 16 

Toplam 81 100,0 

Gelir Durumu 

100-500 13 16 

501-1000 4 4,9 

1001-2000 17 21 

2001-3000 9 11,1 

3000 üstü 38 46,9 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırmanın anlamlılık testi sonuçlarına bakıldığında verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

bu verilere ilişkin parametrik analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Güvenilirlik analizi tüm değişkenler açısından 

incelenmesi gereken bir analiz olmasının yanı sıra, ayrı ayrı faktörler açısından incelenerek yorumlanmasının daha sağlıklı 

sonuçlara ulaştırdığı görülmektedir. Scale alfa güvenilirlik katsayının 0,70’ten büyük olması istenen bir durumdur. Ölçekte 

toplam on beş (15) ifade bulunmaktayken altı numaralı ifade güvenilirliği olumsuz etkilediği belirlendiği için ölçekten 

çıkarılarak toplam on dört(14) ifade değerlendirmeye alınmıştır. On dört (14) ifadeden oluşan ölçeğimizde cronbach’s alfa 

değerinin 0,898 olduğu, dolayısı ile tüm faktörler açısından genel olarak güvenilirliğin sağlandığı görülmektedir. (Tablo 2)   

Tablo 2. Tüm Faktörler için Güvenilirlik Analizi 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

3.4.2. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Bilgileri 

Katılımcıların bilgisayar ve benzeri akıllı cihazları kullanıp kullanmadığı ve ne sıklıkla kullandığı katılımın e-belediye 
yoluyla gerçekleştirilip gerçekleştirilemecceği konusunda hayati öneme sahiptir. Nitekim belediyeyle vatandaşın elektronik 

ortamda buluşmasının ön koşulu vatandaşın teknolojiyi kullanıyor olmasıdır. Ankete cevap veren katılımcıların % 3,7’si 

hariç hemen hemen tamamı (%96,3) bilgisayar veya akıllı cihaz kulllandıklarını belirtirken bu kişilerin % 45,7’si hergün 

bilgisayar veya akıllı cihaz kullandığını belirtmişlerdir (Tablo 3). Buradan katılımcıların küçük bir kesimi hariç tamamının  

teknolojiyi kullanabildiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

Güvenilirlik İstatistiği 

Cronbach's Alpha N of Items 

,898 14 
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Tablo 3. Bilgisayar veya Akıllı Cihaz Kullanımı 

 Frekans Yüzde 

 

Hiç Kullanmıyorum 3 3,7 

Nadiren 5 6,2 

Bazen 21 25,9 

Sık Sık 15 18,5 

Hergün 37 45,7 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Akıllı cihaz kullanan kişilerin ne kadarının internet kullandığı, kullanım sık sıklıklarının ne olduğu ve genellikle hangi 
alanlarda internet kullandıkları konusu da konumuz açısından önem arz etmektedir. Nitekim vatandaşın teknolojiyi 

kullanıyor olması yeterli görülmemekte vatandaşın teknolojiyi internet bağlantısıyla birlikte ve e-yönetim amaçlı 

kullanması katılımcı demokrasi için gerekli görülmektedir. Bu nedenle katılımcılara internet kullanım sıklıkları ve kullanım 

alanları sorulmuştur. Bilgisayar veya akıllı cihaz kullananların % 1,2’lik kısmı hariç hemen hemen tamamı internette 

kullanmaktadır. Katılımcıların %43,2 gibi büyük bir kısmı hergün interneti kullandıklarını belirtirken bunu %28,4 oranıyla 

bazen internet kullandıklarını belirtenler takip etmektedir. Tablo 4.’ten katılımcıların hemen hemen tamamının internet 

kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu e-belediye yoluyla katılımcılığın artırılması için olumlu bir bulgudur. 

Tablo 4. İnternet Kullanımı 

 Fretkans Yüzde 

 

 

 

 

 

Hiç Kullanmıyorum 4 4,9 

Nadiren 8 9,9 

Bazen 23 28,4 

Sık Sık 11 13,6 

Hergün 35 43,2 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi internetin hangi alanlarda hangi amaçla kullanıldığı da önemlidir. Katılımcıları 

internet kullanım alanları maalesef e-yönetim alanlarının dışında yoğunlaşmaktadır. Ankete katılan 79 kişi bu soruya cevap 
vermiş 2 kişi bu soruya cevap vermemiştir. Katılımcıların birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri bu soruda 79 kişi 

toplam 331 yanıt vermiştir (Tablo 5-6). Katılımcıların % 17,8’i haber ve gündemi takip etmek, %14,5’i haberleşmek, e-
posta almak ve göndermek, % 9,4’ü araştırma yapmak için internet kullandığını belirtmektedir.  Kamu kurumlarından 

hizmet almak için internet kullanan katılımcılar %8,8 oranıyla sınırlı kalmaktadır ki bu oranın büyük bir kısmı e-belediye 
kullanımı değil e-devlet kullanımı olarak düşünülmektedir (Tablo 6). İnternet kullanım alanlarında kamu hizmeti almanın 

geri sıralarda kalması katılımcı kültürün henüz pek gelişmediğini daha araştırmanın bu aşamasında bile düşündürmektedir. 
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Tablo 5. İnternet Kullanım Alanları 

Geçerli Geçersiz Toplam 

 
Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

79 97,5 2 2,5 81 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 6. İnternet Kullanım Alanları 

 Responses Percent of Cases 

 N Percent N 

 Haber ve gündemi takip etme 59 17,8% 74,7% 

 Müzik dinleme ve müzik yükleme 22 6,6% 27,8% 

 Haberleşme e-mail alma gönderme 48 14,5% 60,8% 

 Sohbet etme (chat) 19 5,7% 24,1% 

 Araştırma yapma (bilimsel amaçlı) 31 9,4% 39,2% 

 Eğitim amaçlı ödev yapma 23 6,9% 29,1% 

 İş ve iş takibi 23 6,9% 29,1% 

 Oyun oynama ve eğlence 16 4,8% 20,3% 

 Hobi 13 3,9% 16,5% 

 Program indirme ve yükleme 8 2,4% 10,1% 

 Sosyal çevre kız - erkek arkadaş edinme 6 1,8% 7,6% 

 Alış veriş yapma 29 8,8% 36,7% 

 
Kamu kurumları ile yazışma ve kamu hizmeti 

alma e-devlet ve e-belediye hizmetleri 
28 8,5% 35,4% 

 Web sayfası oluşturma 6 1,8% 7,6% 

Toplam 331 100,0% 419,0% 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

İnternet kullanımının tek yönlü veri izleme amaçlı kullanımının altındaki sebebin katılımcıların internet kullanılarak 

gerçekleştirilecek işlemleri güvenilir bulmaması olabileceği için katılımcılara “İnternetten yapılan işlemlere güveniyor 

musunuz?”sorusu da yöneltilmiştir. Ancak internetten yapılan işlemlere “hiç güvenmiyorum” ve “güvenmiyorum” olarak 

verilen olumsuz cevapların toplamı %19,7 olduğu katılımcıların az bir kısmının interneti güvensiz gördüğü %61,7 gibi bir 

çoğunluğun kısmen de olsa internetten yapılan işlemlere güvendiği anlaşılmaktadır (Tablo 7). Dolayısıyla katılımcıların 

interneti kamu hizmeti almak için kullanmasının sınırlı kalmasını sadece internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlere 

güvenmeme ile açıklamak pek mümkün gözükmemektedir. 
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Tablo 7. Online İşleme Güven 

 
Frekan

s Yüzde 

 

 

 

 

 

Hiç güvenmiyorum 12 14,8 

Güvenmiyorum 4 4,9 

Kısmen güveniyorum 50 61,7 

Güveniyorum 14 17,3 

Çok güveniyorum 1 1,2 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

3.4.3. E-Belediye ve Katılım Bilgileri 

E-yönetimin yönetişimin ilkeleri olarak bilinen kendinden beklenen yararları sağlayabilmesi için vatandaşın  yönetimi takip 

etmesi ve yönetime katılması gerekmektedir. Bu bağlamda e-belediye hizmetlerinin ilk basamağı belediyenin resmi internet 

sitesinin kurularak güncel tutulmasıdır. Bu açıdan örnek olarak kabul ettiğimiz Karaman Belediyesi’nin resmi bir internet 

sitesi mevcuttur. Ayrıca kent konseyinin ayrı bir resmi internet sitesi vardır. Karaman Belediyesi sitesinde e-belediye için 

ayrı bir alan oluşturulmuş ve e-belediye linki sitede yazılım ergonomisi açısından kullanışlı bir yere konulduğu 

düşünülmektedir. Ancak e-belediye linki altında yapılabilecek işlemler günümüz teknolojisi göz önüne alındığında 

arttırılabileceği düşünülmektedir. 

E-belediye uygulamasının ilk basamağı olan ve hemşehrilerin belediyeyi takip edebilmesini sağlayan resmi internet sitesini 

katılımcıları ziyaret sıklığı hemşerilerin katılımına dair bazı ipuçları vereceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle 

katılımcıların Karaman Belediyesi’nin resmi sitesine ne sıklıkla ziyaret ettikleri de tespit edilmiştir. Katılımcıların 

%32,1’lik bir kısmı hiç ziyaret etmediğini belirtirken %23,5’i çok az ziyaret ettiğini, %22,2’si ise nadiren ziyaret ettiğini 

belirtmiştir (Tablo 8). Bu bağlamda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Karaman Belediyesi resmi sitesini pek ziyaret 

etmediğini söyleyebiliriz. Katılımcıların belediyenin sitesini bile pek ziyaret etmedikleri göz önüne alınırsa katılım için dile 
getirilen taleplerin sözde veya düşüncede kaldığı fiile dönüşmediği söylenebilir. 

Tablo 8. Karaman Belediyesi Web Sayfasını Ziyaret Sıklığı 

 Frekans Yüzde 

 

 

 

 

 

Hiçbir zman 26 32,1 

Çok az 19 23,5 

Nadiren 18 22,2 

Çoğu zaman 15 18,5 

Her zaman 3 3,7 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Ayrıca katılımcılarından e-belediye giriş üyeliği olanlar ziyaret eden sayısının da altında kalmaktadır. %84 gibi büyük bir 

çoğunluğun e-belediye giriş üyeliği olmadığı gibi bunların %20’sinin konunun ne olduğunu bile bilmediği tespit edilmiştir 
(Tablo 9). Araştırma derinleştikçe oranların olumsuza doğru seyir izlediği gözlemlenmektedir. 
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Tablo 9. E- Belediye Giriş Üyeliği 

 Frekans Yüzde 

 

 

 

Evet var 13 16,0 

Hayır yok 52 64,2 

Ne olduğunu bilmiyorum 16 19,8 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Hemşeriler e-belediye üyeliği olmasa da Karaman Belediyesi sitesinden e-belediye hizmetleri alabilmektedir. Bu nedenle 
katılımcılara ayrıca “Karaman Belediyesi sitesinden kamu hizmeti alıyor musunuz?” sorusu da yöneltilmiş ve bu soruda 

ulaşılan sonuçlar e-belediye giriş üyeliğine nispeten daha olumlu olmuştur. Katılımcıların %63’ü nadiren, %19,8’i hiç 

almıyorum,%16’sı ise almıyorum olarak bu soruyu cevaplamıştır (Tablo 10). Katılımcıların nadir de olsa e-belediye 
hizmetlerinden yararlanmaları sevindiricidir. 

Tablo 10. E-Belediye Kamu Hizmeti Alımı 

 Frekans Yüzde 

 

 

 

 

Hiç Almıyorum 16 19,8 

Almıyorum 13 16,0 

Nadiren 51 63,0 

Çoğu zaman 1 1,2 

Toplam 81 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Karaman Belediyesi sitesinden hizmet aldığını belirten 52 kişiden hangi hizmetleri aldıklarını verdiğimiz listeden seçmeleri 

istenmiştir. Ancak hizmet almadığını belirten 4 kişide bu soruya cevap verdiği tespit edilmiş bu kişileri diğer alanı 

yanlışlıkla işaretledikleri düşünüldüğü için bu soruda değerlendirmeye alınmıştır.Toplamda 56 kişi bu soruyu cevaplamış 

ve birden fazla seçenek işaretlenebildiği için toplam 173 cevap alınmıştır (Tablo 11-12). Katılımcıların en yüksek yüzdeyle 

(%12,7) tercih ettikleri seçeneğin ulaşım hizmetleri olarak tespit edilmiştir. Karaman belediyesinde ulaşım hizmeti olarak 

otobüs güzergahları verildiği için katılımcıların siteyi otobüs güzergahlarını öğrenmek için ziyaret ettiği düşünülmektedir. 
%10,4 oranıyla ikinci sırada su ve kanalizasyon hizmetleri seçilmiştir. Hemen ardından %9,8 oranıyla şehir içi kameralar 

gelmektedir. Daha çok halkın yönetime katılımı anlamında düşünülen kent konseyi; bilgi edinme hizmetleri; dilek,istek ve 

şikayet bildirimi seçenekleri aynı oranda %2,3 olarak toplam 4 kişi tarafından belirtilmiştir (Tablo 12). Bu açıdan 

vatandaşın e-belediyeyi yönetime katılma anlamında etkin olarak kullanmadığı değerlendirilmektedir. Bu hususun 

sebeplerini kısmen de olsa tespit edebilmek için ayrıca katılımcılara ölçek uygulanmıştır. 

Tablo 11. Alınan E-Belediye Hizmetleri 

Geçerli Geçersiz Toplam 

 
Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

56 69,1 25 30,9 81 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 12. Alınan E-Belediye Hizmetleri 

 Responses Percent of Cases 

 N Percent N 

 Nikah İşlemleri 8 4,6% 14,3% 

 Ulaşım Hizmetleri 22 12,7% 39,3% 

 Kültür ve Sanat Hizmetleri 11 6,4% 19,6% 

 Meslek ve Beceri Kazandırma Hizmetleri 7 4,0% 12,5% 

 İzin ve Ruhsat İşlemleri 7 4,0% 12,5% 

 Gençlik ve Spor Hizmetleri 7 4,0% 12,5% 

 Şehir içi Kameralar 17 9,8% 30,4% 

 Su ve Kanalizasyon Hizmetleri 18 10,4% 32,1% 

 Hizmet Karşılığı Alınacak Ücretler ve Cezalar 6 3,5% 10,7% 

 Sosyal Hizmetler ve Yardım Hizmetleri 4 2,3% 7,1% 

 Çevre, Çevre Sağlığı, Temizlik ve Atık Hizmetleri 8 4,6% 14,3% 

 Dinlenme ve Eğlence Hizmetleri 5 2,9% 8,9% 

 Belediye Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri 3 1,7% 5,4% 

 Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans Hizmetleri 8 4,6% 14,3% 

 Turizm ve Tanıtım Hizmetleri 1 ,6% 1,8% 

 Konutla İlgili Hizmetler 6 3,5% 10,7% 

 Kamu Güvenliği Hizmetleri 5 2,9% 8,9% 

 Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri 5 2,9% 8,9% 

 İmar Hizmetleri 2 1,2% 3,6% 

 İtfaiye Hizmetleri 3 1,7% 5,4% 

 Defin ve Mezarlık Hizmetleri 8 4,6% 14,3% 

 Dilek, İstek ve Şikâyet Bildirimi 4 2,3% 7,1% 

 Bilgi Edinme Hizmetleri 4 2,3% 7,1% 

 Kent Konseyi 4 2,3% 7,1% 

Toplam 173 100,0% 308,9% 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcıların ölçek ifadelere genel itibariyle katılım düzeyi “kararsızım” düzeyine yakın olduğu görülmektedir (Tablo 13-
14). Bu veri katılım kültürünün gelişimi hakkında bize başlangıcın biraz üzerinde olunduğunu düşündürmektedir. Nitekim 

Türkiye’de e-devlet uygulamaları çoklu kriterlerle değerlendirildiğinde bulunulan seviye başlangıcın biraz üzerinde olarak 
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tespit edilmektedir.Katılımcıların en yüksek düzeyde katıldıkları “E-Belediye uygulamalarının önümüzdeki yıllarda 

belediye hizmetlerinin sunuluş biçiminde olumlu etkide bulunacağını düşünürüm.” ifadesidir. Katılımcılar e-belediye 
uygulamalarının gelecekte daha iyi olabileceği konusunda diğer ifadelere nispeten daha olumlu düşünmektedir. 

Katılımcıların en düşük düzeyde katıldıkları veya en yüksek düzeyde katılmadıkları “E-Belediye hizmetleri aracılığıyla 

Karaman Belediyesi’nin kararlarının tartışıldığı platformlara katılırım.” ifadesidir. Katılımcılar  yerel düzeyde sorunların 

tarşıldığı platformlara katılmadıklarını belirtmektedir.Zaten hemen bu ifadeyi takip eden “E-Belediye hizmetleri 
aracılığıyla Karaman Belediyesi’nin kararlarının tartışıldığı platformlarda belirttiğim görüşler dikkate alınır”.ifadesine de 

katılmamaktadırlar. Katılımcıların yerel sorunların tartışıldığı platformlara katılmamalarının bir sebebi görüşlerinin dikkate 
alınmayacağını düşünmeleri olabilir.Ayrıca katılımcıların e-belediye uygulamalarının şefaflığı artıracağı konusunda 

kararsız oldukları ve uygulamaların hesapverebilirliği artıracağı konusunda da kararsızdırlar. 

Tablo 13. Ölçek İfadelerinin Ortalamaları 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ölçek 1 81 3,1975 1,13380 ,12598 

Ölcek 2 81 3,1605 1,17746 ,13083 

Ölcek 3 81 2,3827 1,16799 ,12978 

Ölcek 4 81 2,4074 1,12670 ,12519 

Ölcek 5 81 2,7901 ,84729 ,09414 

Ölcek 7 81 3,1358 ,89097 ,09900 

Ölcek 8 81 3,3580 1,04054 ,11562 

Ölcek 9 81 2,8765 ,99225 ,11025 

Ölcek 10 81 2,8395 1,05424 ,11714 

Ölcek 11 81 2,7160 1,09812 ,12201 

Ölcek 12 81 2,5309 1,09643 ,12183 

Ölcek 13 81 2,5926 1,05804 ,11756 

Ölcek 14 81 3,0123 ,90130 ,10014 

Ölcek 15 81 2,9877 1,03070 ,11452 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 14. Ölçek İfadeleri 

Ölçek 1 
Karaman Belediyesi’nin mevcut E-Belediye uygulamasının belediye hizmetleri üzerinde pozitif etkisi olduğunu 

düşünürüm. 

Ölcek 2 
Karaman Belediyesi’nin mevcut E-Belediye uygulamasının belediye işlemleri üzerinde pozitif etkisi olduğunu 

düşünürüm. 

Ölcek 3 E-Belediye hizmetleri aracılığıyla Karaman Belediyesi’nin kararlarının tartışıldığı platformlara katılırım. 

Ölcek 4 
E-Belediye hizmetleri aracılığıyla Karaman Belediyesi’nin kararlarının tartışıldığı platformlarda belirttiğim görüşler 

dikkate alınır. 

Ölcek 5 Karaman Belediyesi’nin web sitesini kaliteli buluyorum 

Ölcek 7 Karaman Belediyesi’nin web sitesi kullanıcılar için faydalıdır. 

Ölcek 8 
E-Belediye uygulamalarının önümüzdeki yıllarda belediye hizmetlerinin sunuluş biçiminde olumlu etkide 

bulunacağını düşünürüm. 

Ölcek 9 E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi’ne ait birimlerde şeffaflığı artırmaktadır. 

Ölcek 10 E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi’ne ait kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 

Ölcek 11 E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi Yönetimini erişilebilir kılmaktadır. 

Ölcek 12 
E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi’nin politikalarını belirleme sürecinde vatandaşların kararlara 

katılımını ve söz sahibi olasını sağlamaktadır. 

Ölcek 13 
E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi’nin yönetici ve görevlilerinin hesap verebilme sorumluluğu içinde 

hareket etmesini sağlamaktadır. 

Ölcek 14 E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi’nin hizmet maliyetlerini azaltmaktadır. 

Ölcek 15 
E-Belediye uygulamaları Karaman Belediyesi’nde bürokratik işlemleri (kırtasiyeciliği-gereksiz formaliteleri) 

azaltmaktadır. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Katılımcıların eğitim durumuna göre ölçek ifadelerine yönelik görüş farklılığının test edilmesi için aşağıda yer alan H0 ve 

H1 hipotezleri oluşturulmuştur. 

H0: Katılımcıların ölçek ifadelerine yönelik görüşleri arasında eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. 

H1: Katılımcıların ölçek ifadelerine yönelik görüşleri arasında eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Hipotezlere yönelik uygun anova testinin yapılabilmesi için gruplar arasındaki varyansların homojenliği incelenmektedir. 

Bu işlem için varyansların homojenliği testi uygulanmaktadır. Yapılan homojenlik testi sonucunda p>0,05 ise grup 
varyanslarının homojen olduğu kabul edilerek, veri sayısının çokluğuna göre Tukey veya Bonferroni testine 

başvurulmaktadır. Test sonucu p<0,05 olduğunda ise grup varyanslarının homojen olmadığı kabul edilerek Tamhane’s T2 

testine başvurulmaktadır. 

Tablo 15. Homojenlik Testi 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,157 5 75 ,338 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Yapılan homojenlik testi sonucunda Sig. değeri 0,338 olarak tespit edilmiştir (Tablo 15). Yani p=0,338>0,05 olduğundan 

değişkenler homojendir ve Anova testi sonucu H0  reddedildiğinde Tukey Testi’ne başvurulacaktır. 
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Tablo 16. ANOVA Testi 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,401 5 ,480 1,013 ,416 

Within Groups 35,533 75 ,474   

Toplam 37,934 80    

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Sig.=0,416>0,05 olduğundan eğitim durumlarına göre ölçek ifadelerine yönelik görüş ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığı görülmektedir (Tablo 16). Bu nedenle H0 hipotezi kabul edilmiş ve anlamlı bir farklılık tespit edilemediği için 

Tukey Testi’ne başvurulmayacaktır. Dolayısıyla katılımcıların eğitim düzeyleri ile katılım kültürü ifadelerine verdikleri 

yanıtlar arasında şaşırtıcı bir şekilde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Bilgi iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir şekilde geliştiği günümüzde artık kamu yönetimi eski usul ve yöntemlerle 

devam edemeyeceğini anlayarak eski alışkanlıklarını süreç içinde kısmen bırakmış, bırakmaya devam etmekte ve bırakmak 

da zorundadır. Bu değişim dönüşüm süreci vatandaşın kamu kurumlarına hiç gitmeden işlemlerini yapmasından elektronik 

platformlar aracılığıyla yönetime katılmasına kadar birçok gelişim basamağının izlenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye’de e-devlet henüz başlangıç aşamasının biraz üzerinde bir basamakta yer almaktadır (http://www.edevlet.gov.tr/). 
Bu durum e-belediye uygulamaları için de pek farklı değildir. 

Gerek e-devlet gerek e-belediye uygulamaları vatandaşın yönetime katılmasını sağlamak, yönetimde şefaflığı sağlamak, 

hesapverebilirliği ve sorumluluğu artırmak, yönetimi erişilebilir kılma, çoğulcu katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve bunun 

yanında bürokrasinin azaltılmasıyla zaman ve mekandan bağımsız hızlı hizmet sunumuyla hizmet maliyetlerini düşürürken 

vatandaş memnuniyetini artırmak  gibi hedeflere ulaşmak için gündeme gelmiştir. Ancak çalışmamızın verileri yönetime 

katılım amacıyla e-belediye uygulamalarının halihazırda çok az kulanıldığını göstermektedir. Ayrıca ölçek ifadelerine 

katılım düzeyinin orta düzeylerde olması katılım kültürünün henüz pek gelişmiş olmadığını göstermektedir. Bu durumun 
bir sebebi hemşehrilerin görüşlerinin dikkate alınmayacağını düşünmesi olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kamu yönetiminin 

eski alışkanlıklarını tamamen terkedemedikleri ve  e-yönetim, e-demokrasi anlayışını tam olarak benimseyemedikleri için 
de hemşehrilerin katılım düzeyinin düşük olduğu değerlendirilmektedir. E-belediyede elektronik ortama taşınan sadece 

belli başlı hizmetler değil yönetimin kendisi olmalıdır. 

Ayrıca katılım kültürünün eğitim durumuyla anlamlı olarak farklılaşmadığı da çalışmanın burada sunulan tuhaf bir verisi 
olarak durmaktadır. Gerçekten katılımcıların yaklaşık üçte birinin lisanüstü eğitime sahip olmasına rağmen genel sonuca 

aynı yönde; diğer eğitim düzeylerinden çok az ve anlamlı da olmayan olumlu bir katkı sağlamıştır. Lisansüstü eğitime sahip 

olanlar da genel olarak ölçek sorularına şaşırtıcı bir şekilde ortalama cevaplar vemişlerdir.Bu veri araştırmaya muhtaç bir 

veri olarak verilmekle beraber bu sonuç Zeren ve Özmen (2010)’in Karaman’da yaptığı araştırmanın sonuçlarına 

benzemekte onların ifadesiyle “katılım davranışının zihinsel düzeyi aşamaması” diğer bir ifadeyle zihinsel olarak herkesin 

kararlara katılmak istediği ama kimsenin oy verme dışında bir şey yapmadığı gerçeğiyle açıklanabilir gözükmektedir.  

Katılım kültürünü geliştirmenin yolu erişebilirliği artırmaktan geçmektedir. Erişilebilir kılmanın önemli noktası ise 

enformatik çağın gerektirdiği bilgi ile donatılmış bireylerin oluşturulmasıdır. Bu noktada eğitim konusu gündeme 

gelmektedir. Devlet hem hizmeti elektronik ortamdan sunacak, hem de vatandaşlarını bu tür hizmete erişebilir kılacak 

önlemleri eş zamanlı olarak almak durumunda kalacaktır (Yıldırım ve Öner, 2004:58). Bu anlamda katılıma yönelik 
yönlendirmenin belediyeden beklendiği söylenebilir (Zeren ve Özmen, 2010:172). Nitekim temsili demokrasiden katılımcı 

demokrasiye, geleneksel yönetim anlayışından e-yönetime ancak katılım kültürünün gelişmesiyle hemşehrilerin karar alma 
süreçlerine dahil olmasının sağlanmasıyla mümkün olacağı değerlendirilmektedir (Turan vd., 2013:261) 

Çalışmada bilgisayar veya akıllı cihaz kullanımının yaygın olarak kullanıldığı, bu cihazların çoğunun internet bağlantısına 

sahip olduğu ve internetin yaygın olarak kullanıldığı verileri elde edilmiştir. Bu veriler, gelecekte e-belediye 
uygulamalarının daha yaygın olarak kullanılabileceğini ve bu talebin desteğiyle e-belediye alt yapılarının geliştirilerek daha 

katılımcı hale geleceğini dolayısıyla katılım kültürünün gelişeceğini düşündürmektedir. Nitekim belediyelerin bilgi 
teknolojilerine yatırımı günden güne giderek artmakta bu artış zamanla kaliteye de yansıyacağı beklenmektedir. Ancak 
kamuda özellikle belediyelerde bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan nitelikli personel sayısının azlığı ve bu 

personellerin yönetimle iletişim eksikliği e-belediyecilik önünde duran aşılması gereken bir engel olarak karşımızda 

durmaktadır. Yine kaliteli bilgi teknolojilerinin kurulumu ve bu teknolojilerin güncel tutulmasının ciddi bir maliyeti oluşu 
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belediye bütçelerinin yetersiz kalmasına dolayısıyla belediyelerin özellikle küçük belediyelerin kaliteli web siteler 
oluşturması önünde önemli bir engel olarak durmaktadır (Çoruh, 2009:79). 
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ÖZET 

Yerel ve ortak nitelik arzeden ihtiyaçların karşılanmasında halka en yakın ve hizmet noktasında en etkili 

kurumlar belediyelerdir. Belediyelerin sundukları hizmetlerin halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması 

kurumsal olarak temel amaçlarındandır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde yerel halk desteği ve halk ile 
ilişkiler önemli bir yere sahiptir. Bunun için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim ve etkileşime 

ihtiyaç vardır. Belediye yönetimleri ve yerel halk arasında karşılıklı iletişim ve etkileşimin sağlanması 

hizmet gereklerini yerine getirmek için temel olduğu gibi hizmetin yerindeliğini sağlamak ve halkın 

beklentilerini karşılamak için de halkla ilişkiler faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Belediyeler halkla 
ilişkilerini güçlendirmek için halkla ilişkiler birimleri yanında, çalışmanın özeli olarak ele alınan, Beyaz 
Masa, Mavi Masa, Çözüm Masası gibi farklı isimlerle anılan hakla ilişkiler araçlarından da 

yararlanmaktadırlar. Bunlar yerel halkın sorunlarını, beklentilerini ve şikâyetlerini doğrudan 

iletebildikleri masalardır. Belediyelerin sorunların çözümünde daha hızlı ve daha etkin olmak için 

kullandığı bu masalar, aynı zamanda halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında önemli birer tanıma ve 

tanıtma aracı da olabilmektedirler. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye’de belediyelerin halkla ilişkiler 

aracı olarak kullandıkları masalar hakkında genel bilgiler verildikten sonra, çalışma özelinde ise 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bir hizmet birimi olarak kullanılan “çözüm masası” 
incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası 

çalışanları ile mülakat yapılmış, birimin mevcut faaliyetleri ve etkinliği halka ilişkiler aracı olma 

bağlamında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Çözüm Masası, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. 

 

ABSTRACT 

The institutions which are closest to the public and the most effective in terms of service in order to meet 
the needs which are local and common ones are the municipalities. It is the main purpose of the 
municipalities’ services institutionally to meet the public’s need and expectations. The local public 

support and the public relations have got an important place to make this purpose. So there is a need for a 
strong communication and interaction between the municipality and public. It is a base to make the 
services’ requirements that the mutual communication and interaction between the municipal 

administration and the local public are provided, and the public relations activities have got a great 
importance in order to provide the service’s conformability and to meet the public’s expectations. The 

tools of public relations which are considered as the specific to our study and are mentioned with the 
different names such as White Table, Blue Table and Solution Table are used with the public relations 
units in order to strengthen the relations between the municipality and public. They are the tables that the 
local public communicates the problems, expectations and complaints directly. These tables that the 
municipalities use them in order to be faster and more effective to solve the problems can be one of the 
important recognition and introduction tools within the scope of public relations’ workings. So “the 
solution table” which is used as the service unit by Kahramanmaraş Metropolitan Municipality was 

reviewed in specific to our study after the general information was given about the tables that Turkish 
municipalities use them as the tool of public relations. Moreover, the interview was made with the 
employees of Kahramanmaraş Metropolitan Municipality Solution Table within the scope of our study, 

and the unit’s current activities and events were discussed by means of being the tool of public relations. 

Key Words: Public Relations, Solution Table, Kahramanmaraş Metropolitan Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Belediyeler yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve anayasal statüye sahip kamu tüzel kişiliğine haiz 
kurumlardır. Belediyelerin sundukları hizmetlerin halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması kurumsal olarak temel 
amaçlarındandır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde yerel halk desteği ve halk ile ilişkiler önemli bir yere sahiptir. 

Bunun için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim ve etkileşime ihtiyaç vardır. Belediye yönetimleri ve yerel halk 
arasında karşılıklı iletişim ve etkileşimin sağlanması hizmet gereklerini yerine getirmekte temel öge olduğu gibi 

hizmetin yerindeliğini sağlamak ve halkın beklentilerini karşılamak için de halkla ilişkiler faaliyetleri büyük önem arz 

etmektedir.  

Temel nitelikleri açısından halkla ilişkiler olgusu günümüze özgü bir uygulamadır. Her ne kadar kimi uzmanlarca 
halkla ilişkiler uygulamasının eski çağlara kadar uzantısının olduğu belirtilse de, onun içerik kazanması, düzenli, planlı 

bir çalışma olarak ortaya çıkması günümüzde gerçekleşmiştir. Modern anlamda halkla ilişkilerin ortaya çıkmasının 

nedenleri ise, gerek kamu gerekse özel kesim kuruluşlarının çevre ile toplumla olan ilişkilerine düzenlilik getirme 
isteklerinden doğmaktadır. Çünkü günümüzde halk, artık kurum ve kuruluşlardan belirgin görevler bekleyen, bu 

görevlerin gerekçelerini öğrenmek isteyen bir halk niteliğine bürünmekte ve bu konumuyla da 20. yüzyılda çeşitli 

kurum ve kuruluşlarla düzenli, fakat aynı zamanda dikkatli bir biçimde ilişki kurmak, onunla etkileşim içinde olmak 

istemektedir (Kazancı, 1980:19). Bundan dolayı modern yönetim anlayışıyla birlikte de artık hizmetlerin 

gerçekleştirilmesinde yerel halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik faaliyetler daha da önem kazanmaktadır. 
Halkın beklenti ve ihtiyaçlarını yönetime aktarmada ise en önemli görev halkla ilişkiler birimlerine düşmektedir. Bu 

yönüyle de çözüm masaları belediye ile yerel halk arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Yönetimsel olarak neyin 

yapılacağına karar vermek için ilk önce halkın beklentilerini öğrenmek gerekmektedir. Belediyelerde tanıma ve tanıtma 

etkinliği olan halkla ilişkiler çalışmalarında halktan gelen talepleri inceleyerek belediye birimlerine aktarmada ve 
sorunun çözümünde aracı olarak çözüm masalarını kullanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle halkla ilişkiler 

ve belediyelerde halkla ilişkiler konusu kavramsal olarak açıklanmış, daha sonra alan çalışması olarak belediyelerin 

çözüm masası çalışanlarına yapılan mülakatlarla halkla ilişkilerin önemi ortaya konulmaya çalşılmıştır. 

 

2. HALKLA İLİŞKİLER  

Uzmanlık alanı olarak hakla ilişkiler, sistematiğini oluşturmadan önce tarihsel süreç içerisinde bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak uygulanmıştır. İlk ve ortaçağda halkla ilişkiler, yönetenlerin yönetilenler karşısında meşru olma çabaları olarak 

karşımıza çıkmıştır. Eski Mısır, Roma ve Çin Uygarlıkları incelendiğinde yöneticilerin propoganda yönüyle halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde buluduğu gözlemlenmektedir (Aydın ve Taş, 2016:37).                      

Temeli iletişime dayalı olan halkla ilişkiler uygulamaları bilimsel amaçlı belirli programlar dâhilinde yapılması ilk 
olarak 20.yy.da ABD’de görülmüştür. Bu dönemde gelişen ekonomik ve sosyal bir takım olaylar kamu kurumlarında ve 
özel sektörde hedef kitleyi yakından tanımanın gerekliliğini ortaya koymuş, yönetimde istenilen başarı ve etkinliği 

sağlayabilmek için hedef kitleleri ile iletişim kurma gerekliliğinin önemini anlaşılmıştır. Günümüzde de tüm örgütler 

karşısındaki hedef kitleye kendilerini doğru şekilde anlatabilmek ve onları doğru anlamak için halkla ilişkiler 

faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır (Kurban ve Yalım, 2013:60). 

Kamu kuruluşlarında ve özel sektör kuruluşlarında halkla ilişkilerin yeri ve önemi oldukça büyüktür. Demokratik 

toplumlarda kamu yönetiminin temel vazifesi topluma hizmet etmektir. Her kamu kurumu ayrı bir toplumsal ihtiyacı 

karşılamaktadır. Yönetim organları halka hizmet için bir araçtır. Bu anlayış doğrultusunda kamu kurumları hizmetinde 
olduğu halka karşı sorumlu, duyarlı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim felsefesine sahip olmak zorundadır. Bu nedenle 

yönetimin amaçlarını gercekleştirebilmesi için hizmet ettiği ya da davranışlarına yön verdiği toplum ile uyumlu ilişkiler 

kurmalı ve onların eğilimlerini, ihtiyaçlarını, duygu ve düşüncelerini ortak hedefler doğrultusunda değerlendirip 
gerçekleştirmelidir. Halkla ilişkiler; ilgili kurum, onun iç ve dış paydaşları arasında karşılıklı işbirliği ve güvenin 
sağlanması, örgüt içindeki ve dışındaki tüm planlı iletişim çabalarını içermektedir (Çakmak ve Kilci, 2011:220).  

Günümüzde halkla ilişkilerin en temel fonksiyonu halkın beklentilerini görmek ve yönetimin kendine yol çizerken bu 
beklentileri göz önünde bulundurmasına yardımcı olmasıdır. Bu yönüyle halkla ilişkiler ilk olarak bir tanıma çalışması 

olarak değerlendirilebilir. İkinci olarak ise yönetimin halka yönelik çalışmalarının kamuoyuna aktarılması ve 

duyurulması yönüyle de tanıtma faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Kısaca halkla ilişkilere tanıma ve tanıtma 

faaliyeti denilebilmektedir. 

Halkla ilişkiler alanında yapılmış birçok çalışma mevcutur.  Ayrıca bu çalışmalarda çeşitli tanımlar farklı açılardan 

halkla ilişkileri açıklamakta ve çeşitli literatürde farklı yazarlara göre halkla ilşkiler kavramına yer verilmektedir. Ancak 
öz itibariyle halkla ilişkiler kavramı Asna’ya göre; “Özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle, dürüst ve sağlam 

bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek, tutuma yön vermesi, 

karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabalarını kapsayan bir yöneticilik sanatıdır” (Asna, 
1998:13) şeklinde tanımlanmaktadır.  Yine Halkla İlişkiler; kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme süreci olarak 

tanımlanırken geniş anlamda ise,  bir kurumun toplumla bütünleşme ve topluma etkin hizmet sunabilmek için sarfettiği 
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çabaların bütünü olarak belirtilmektedir. Genel anlamda bakıldığı zaman halkla ilişkiler kavramının üç faklı anlamda 

kullanıldığı görülmektedir (Mıhçıooğlu, 1971:12; Sabuncuoğlu, 2008:4 akt., Aydın ve Taş, 2016:37): 

 Halkal ilişkiler bir yönetsel işlev, görev ve faaliyet olarak tanımlanmaktadır. 

 Halkla ilişkiler bir iletişim yolu olarak görülmektedir. 

 Halkla ilişkiler bir sosyal sorumluluğu yerine getirme yöntemi olarak da ifade edildiği söylenebilmektedir. 

Halkla ilişkilerde amaç hedef kitleyi istediği doğrultuda yönlendirebilmektir. Yönetimin yapmış olduğu veya yapacağı 

politkiların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmalardan düzenli olarak halkın bilgilendirilmesi ve yönetime karşı 

olumlu bir hava oluşturulması halkla ilişkiler çalışmaları karşılığında yönetim tarafından istenilen durumdur. 

Tanıma ve tanıtma sürecini içeren halkla ilişkiler faaliyetlerinde tüm örgütler farklı yöntemler kullanmaktadır. Yöntem 

ne olursa olsun istenilen şey, etkilenmek istenen hedef kitle ve örgüt arasında iletişimi arttıran, işbirliğini güçlendiren 

olumlu bir hava yaratmak, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve gerekli olan güveni oluşturmaktır (Kurban ve Yalım, 
2013:60). 

2.1. Halkla İlişkiler Eğitimi, Mesleği ve Birimleri 

Halkla ilişkiler konusu günümüzde bir bilim dalı, bir araştırma alanı ve çağdaş bir meslek alanı olmuştur. Her kurumda 

halkla ilişkiler birimlerinin kurulması gereği doğmuş, bu birimlerde çalışan uzmanlar halkla ilişkiler çalışmalarını 

meslek olarak yapmaya başlamış ve bu uzmanların yetişmeleri için halkla ilişkiler eğitimi önem kazanmıştır. Yönetim 

ile halk arasındaki ilişkilerin iyi yönde geliştirilmesinde personelin eğitim alması çok büyük önem arz etmektedir. 

Günümüzde yurt içinde ve yurt dışında halkla ilişkiler alanında eğitim vermek ve halkla ilişiler uzmanları yetiştirmek 

için üniversitelerde “İletişim Fakülteleri” ve “Halkla İlişkiler” programları açılmıştır. Kurum içi halkla ilişkiler 

alanındaki eğitimler ise daha çok “hizmet içi eğitimler” ile sağlanmaktadır (Aydın ve Taş, 2016:50)  

Yönetim ile halk arasındaki iletişimin daha iyi olması konusunda gerekli olan diğer koşul ise halkın eğitimli olmasıdır. 
Eğitim ile halkın yönetimi tanıması ve neler yapmak istediğini anlaması, yönetime güvenmesi daha kolay olacaktır. Bu 

amaçla kurulan halk eğitim merkezleri temel eğitim, yığın eğitimi, sosyal ve kültürel eğitim alanlarında köylü, kentli, 

işçi, işveren gibi farklı nitelikte olan vatandaşlara yönelik halkla ilişkiler eğitimi alanında faaliyet göstermektedir. 
(Tortop, 2009:188 akt., Aydın ve Taş, 2016:37). 

Halkla ilişkiler eğitiminin yaygınlaşması sonucu bu alanda yetişmiş uzman personel ihtiyacı doğmuş ve halkla ilişkiler 

faaliyetlerine yönelik bir meslek alanı ortaya çıkmıştır. Halkla ilişkilerin sistematik ve planlı gelişmesi çok eski tarihlere 
dayanmadığı için mesleği icra edenlerde nispeten genç ve genç neslin severek yaptığı bir meslek alanı olmuştur. Halkla 

ilişkiler çalışmaları günümüzde uzmanlar tarafından icra edilen bir meslek olmuştur. Yetişmiş ve uzman personel iş 

veya faaliyetin verimliliği için değil, aynı zamanda kurum imajı açısından da çok önemlidir. Bu alandaki personelin 

yansıttığı her şey kurum adınadır. Halkla ilişkiler personelinin iyi ve başarılı olması için aynı zamanda mesleğini yapma 

konusunda iyi niyetli, istekli ve eğitilebilir olmalıdır. Mesleki olarak halkla ilişkiler uzmanlığı zor ve stresli bir iş olarak 

görülmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları çalışmalarında kişisel gücünü, ikna kabiliyetini ve saygınlığını kullanarak etki 

oluşturabilmektedir. Ayrıca yetkilerinin sınırlı olması nedeniyle çoğu kez iş stresiyle karşılaşmaktadırlar (Sabuncuoğlu, 
2008:115). Başarılı bir halkla ilişkiler faaliyeti için kurumların halkla ilişkiler birimlerinde görev yapan personeller 

görev ve sorumlulukları açısından gerekli eğitimi almalı ve üst yönetim tarafından sürekli desteklenmelidir. 

Halkla ilişkiler birimlerinin amacı kurum faaliyetlerine yönelik olarak ilgili kişilerin dilek ve taleplerini almak kurum 
içindeki birimler ile kişilerin halkla ilişkilere yönelik koordinasyonunu sağlamak ve yönetim-basın ilişkilerini 

düzenlemek olarak belirlenebilir. Halkla ilişkiler birimleri amaçlarını gerçekleştirmek için şu imkân ve kaynaklardan 
yararlanır (Tortop, 2009:22): 

 Gerekli haberleri halka duyurmak ve basına iletmek 

 Basını takip ederek yönetim ile ilgili haber, yazı ve resimleri arşivlemek 

 Halkı aydınlatıcı bülten, kitap ve broşürleri yayınlamak. 

 Halkın şikâyetlerini izlemek. 

 Basın toplantıları düzenlemek, tören ve özel gün gibi toplantılara basını davet etmek. 

 Radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunmak. 

İstenilen amaçları gerçekleştirmek için bu kaynaklardan yararlanmakla birlikte halkla ilişkiler biriminin üst düzey 

yönetim seviyesinde yer alması birim yöneticisinin de buna bağlı olarak üst yöneticiye karşı sorumlu olması 

gerekmektedir. Halkla ilişkiler görevlisi veya birim sorumlusu kurum politikalarının belirlenmesinde ve sorunların 

çözümünde kamunun görüşü hakkında bilgi verebilecek veya temsil edebilecek bir mevkide bulunmalıdır (Cemalcılar, 

1985:309).  
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3. BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI 

Ülkemizde ilk olarak Tanzimat’la kullanılmış olan belediye kavramı; “Ortak menfaatler ve karşılıklı ihtiyaçların 

zorlaması ile bir beldede oturan halkın, beldelerine ve dolayısıyla kendilerine ait meseleleri, hükümetin kanunla 

belirttiği sınır ve sorumluluk dairesinde seçmiş oldukları vekilleri vasıtası ile halletmeleri” şeklinde tanımlanmıştır 

(Uyar, 2004:31). Genel anlamıyla belediye, yerel halkın ortak nitelikteki ihtiyaçlarını gidermek için kurulan ve karar 

organlarının yerel halkın oyuyla seçildiği mali ve idari özerkliğine sahip kamu tüzel kişisi olarak günümüzde yerel 

yönetimlerin çekirdeğini oluşturmaktadır. 

Belediyeler yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlar olmak şartıyla; su ve kanalizasyon, imar, ulaşım, konut gibi kentsel alt-
üst yapı; çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; itfaiye, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; park ve yeşil alanlar, ağaçlandırma; sanat ve kültür, turizm ve tanıtım, 

gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, nikâh; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır (Belediye Kanunu, 2005, madde:14). 

Cumhuriyetin ilanından sonra belediyeler faaliyet alanlarından çeşitliliğinden dolayı halkla en yakın kamu kurumu 

olmuş ve halkın üzerindeki etkisini kısa sürede belli etmiştir. Yerel nitelikteki ihtiyaçların yerine getirilmemesi veya 

tam olarak istenileni vermemesi durumunda halk kendine en yakın kamu kurumu olarak belediyeleri sorumlu tutmuştur. 

Bu nedenle yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde belediyeler halkın en çok başvurduğu kurum 

olmaktadır. 

Demokratik olarak katılımcığı arttırmak, halkın yönetime katılması ve gerçekleştirilen hizmetlerde yerindeliği sağlamak 

için halkla ilişkiler çalışmaları çok büyük önem taşımaktadır. Temel görevi yerel nitelikteki kamu hizmetlerini 

gerçekleştirmek olan belediyeler görevini ifa ederken şeffaf, katılımcı, dürüst, halkın isteklerine göre hizmet ortaya 

koyan ve halkın isteğine göre cevap veren kurumlar olmalıdır. Bu nedenle belediyeler ile örgütlenmiş ya da bireysel 
yerel halk arasında karşılıklı iletişim ve etkileşimin sağlanması gerekmektedir. Belediye yönetiminde halkla ilişki 

kurmak yoluyla ulaşılmaya çalışılan amaç; yerel topluluk üzerinde olumlu izlenim bırakmak, yerel hizmetlerin 
etkinliğini ve verimliliğini arttırmak olmaktadır (Sezgin ve Özbay, 2016:199). 

Yerel yönetimlerde verilen kararlar ve yapılan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel faaliyetler işin teknik yönünü 

oluştururken; oluşacak tepkiler de aynı boyutta sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Sezer, 1987:23). Halkla ilişkilerde bu 

karmaşık yapı içerisinde huzurun olduğu ve farklılıkların karşılıklı anlayış içinde çözülebildiği, birbirleriyle yaşayabilen 

bir kentin olmasına öncü olmaktadır (Yalçındağ, 1996:15). 

Belediyelerde halkla ilişkilerin iyi olmasında ve halka hizmet sunumu bakımından başarılı olmasında en önemli birim 

halkla ilişkiler birimidir. Büyükşehir ve İl Belediyelerinde bu görev Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

tarafından yerine getirilmektedir. Bu müdürlüğün görevlerini genel olarak (Aydın ve Taş, 2016:176) : 

 Halk ile Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak, 

 Halkın ihtiyaç ve beklentilerini en kısa zamanda ve en etkili şekilde yerine getirmek amacıyla ilgili birimlere 

aktarmak, 

 Belediye ve şehirle ilgili ulusal, yerel basında ve internet sitelerinde yer alan haberleri ve ülke gündemini takip 

etmek, arşivlemek ve ilgili birimlere iletmek, 

 Belediyenin çalışmaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın bültenlerini yazılı ve görsel olarak 

hazırlamak, bunları ilgili basın kuruşlarına iletmek, 

 Belediyelerin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, 

 Belediye çalışmalarının kamuoyunda etkisini ölçmek amacıyla belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması 

yapmak, 

 Belediyeye ait birimlerin proje, ilan, duyuru ve haberlerini web ortamında yayınlamak, 

 Belediyenin tanıtım amacıyla kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, bilboard, davetiye gibi materyallerini 
hazırlamak, 

 Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili birimlerden doğru bilgiler alarak kamuoyunu 

aydınlatmak ve basın kuruluşlarına tekziplerini iletmek, 

 Bilgi Edinme Kanunu’nun gereklerini yerine getirmek, şeklinde sıralanmak mümkündür. 

Halkla doğrudan iletişimde olmaları nedeniyle belediyelerin halkla ilişkiler çalışmaları çok büyük önem taşımaktadır. 

Bu yüzden halkla ilişkiler çalışmalarının genelinde yakın ilişki kurma tekniklerinin kullanılması gerekir. Günümüzde 

bilgi akışının çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı bu teknikler zorunluluk halini almıştır. Tam olarak bu 

nedenle belediyelerin yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken çözüm masaları halkla ilişkiler çalışmaları 

kapsamında büyük önem arz etmektedir. 
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3.1. Belediyelerde Halkla İlişkilerin Araçları 

Etkin ve başarılı bir halkla ilişkiler çalışması için halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir program dâhilinde yapılması ve 

sonuca en doğru şekilde ulaştıracak araçların kullanılması gerekmektedir. Etkin bir halkla ilişkiler çalışması, 
faaliyetlerin ne zaman, neyle ve nasıl yapılıcağının belirlendiği, planlı ve programlı çalışmalardır. Başarılı bir halkla 

ilişkiler çalışması dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla (Yatkın ve Yatkın, 2006:35); 

1. Sorunun Tanımı ve Araştırma:Bilgi toplama olarak adlandırılıan ve halkla ilişkiler çalışmalarının başlangıç 

noktasını oluşturan en önemli aşamasıdır. 

2. Planlama ve Programlama:Programlama ile bilgi toplamadan değerlendirmeye kadar olan süreç ifade 

edilmektedir. Bu aşamada ulaşılmak istenen hedef kitleleri tanımak ve nasıl bir halkla ilişkiler etkinliği 

uygulanacağını belirlemektir. 

3. Uygulama:Halkla ilişkiler çalışmalarının üçüncü aşaması olan uygulama planlanan programlar doğrultusunda 

harekete geçme ve hedef kitleye istenilen halkla ilişkiler çalışmasının uygulanmasıdır. Bu aşamada artık 

düşünceler eyleme dönüşmekte ve kitle iletişim araçları, seminerler, konferanslar, düzenlenerek hedef kitleyle 

iletişim başlamaktadır. 

4. Değerlendirme:Sürecin son aşaması değerlendirmedir. Sırasıyla hazırlık çalışmaları, uygulama çalışmaları ve 

etkiler değerlendirilerek halkla ilişkiler çalışmalarının başarısı ve etkinliği ortaya koymaya çalışılır.  

Halkla ilişkiler çalışmalarında süreci tamamlamak, bahsedilen aşamları gerçekleştirmek ve hedef kitleyi tanımak için 

çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Kurumlar kendi amaçlarını gerçekleştirmek ve hedef kitleyi tanıyarak sorunlarını 

çözmek için bu araçlardan yararlanır. Belediyelerde de halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında çeşitli araçlardan 

faydalanılmaktadır. Bu araçlar sayılacak olursa (Kurban ve Yalım, 2013:60): 

 Kamuya yönelik anketler 

 Temsilcilere danışma 

 Referandum 

 Basın-yayın araçlarını izleme yoluyla tanıma 

 Halkı dinleme yoluyla tanıma 

 Halkın talep, beklenti ve şikâyetlerini öğrenme yoluyla tanıma, şeklinde ifade mümkündür. 

Halkın talep, beklenti ve şikâyetlerini öğrenme yoluyla tanıma konusunda farklı kamu kurumları da çeşitli halkla 

ilişkiler araçlarından faydalanmaktadır. Örneğin; Cumhurbaşkanlığına bağlı CİMER, İstanbul Büyükşehir Belediyesine 

bağlı Beyaz Masa, Şişli Belediyesine bağlı Mavi Masa çalışmaları hedef kitleyi tanıma; talep, beklenti ve şikâyetlerini 
öğrenme konusunda kullanılan halkla ilişkiler araçlarıdır. Çalışmamızın devamında da Kahramanmaraş Büyükşehir 

Belediyesi’nin halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında kullandığı bir araç olan “Çözüm Masası” faaliyetleri ve 

çalışanlarıyla yapılan alan araştırmasına yer verilmiştir. 

 

4. BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÇÖZÜM MASASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, belediye bünyesinde yer alan vatandaşların şahsi olarak sözlü 

ya da yazılı veya telefon aracılığıyla ilettiği talep, şikâyet ve görüşlerini alarak en kısa zamanda çözülmesi için ilgili 

birimlere aktaran birimdir. Birim çalışanları yerel halk tarafından iletilen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere aktardıktan 

sonra konuyla alakalı olarak vatandaşlara geri dönüş yapmaktadır.  

Şikayet/talep değerlendirme alanında ilk çalışma 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla oluşturulan Beyaz Masa o tarihten beri halkla ilişkiler 

çalışmaları kapsamında faaliyet göstermektedir. Daha sonra ülkemizin çeşitli belediyelerine yayılmış olan bu uygulama 

halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Sezgin ve Özbay, 2016:203). 

Çeşitli belediyelerde farklı isimlerle kullanılan masalar geniş kapsamlı uygulama alanı bulmaktadır. Masaların temel 
amaçları ise (Sezgin ve Özbay, 2016:203-204): 

 Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmak 

 Zaman kaybı ve kaynak israfını önlemek 

 Halk ile yerel yönetim arasındaki kaynaşmayı sağlamak 

 Aracıları ortadan kaldırmak 

 Hizmette yerindeliği sağlamak 
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 Kurum içi denetimi sağlamak 

 Yolsuzluk ve usülsüzlüklerin önüne geçmek 

 Halkın yerel yönetim organları üzerindeki denetimini arttırmak olduğu söylenebilmektedir. 

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda bu çalışmada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin halkla ilişkiler 

çalışmaları kapsamında hedef kitleyi tanımak ve beklentilerini öğrenmek bağlamında bir araç olarak kullandığı “Çözüm 

Masası”çalışmaları incelenmiştir.    

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Bu çalışma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası çalışanlarının halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında 

neler yaptıkları, halka nasıl iletişim kurdukları ve sonucunda halkın beklentisine nasıl cevap verdiklerini ölçmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda çözüm masası çalışanlarına 13 sorudan oluşan ve nitel araştırma tekniklerinden 

birisi olan mülakat yöntemi uygulanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ili, örneklemini ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu İlçe 

Belediyesi ve Onikişubat İlçe Belediyesi “Çözüm Masası” çalışanları oluşturmaktadır. Bu kapsamda çözüm masası 

çalışanlarının tümüne ulaşılmış ve mülakatlar birebir yapılmıştır. Örneklem oluştururken dikkat edilen en önemli 

hususlardan biri çözüm masası çalışanlarının halkla ilişkiler alanında neler yaptığını, halkla nasıl iletişim kurduklarını 
ve sonucunda etkin ve verimli hizmet sunumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymak olmaktadır. 

4.1.1. Çözüm masasında görevlendirilmeden önce hangi birimde görev yapmaktaydınız? 

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarının neredeyse çoğunun belediyede çalıştığı görülmektedir.  Dolayısıyla 

hizmet sunma anlamında halka çok da uzak olmadıkları söylenebilmektedir. Çoğu belediyedeki işi gereği halka iletişim 

halindedir. Belediye içerisinde çeşitli birimlerde oldukları görülmekte yine aşağıda çözüm masası çalışanlarının 

cevapları sıralanmaktadır: 

“Fen İşleri Müdürlüğü.” 

“Evlendirme Memurluğu ve Özel Kalem.”  

“Çözüm Masası.” 

“Yarı Resmi Bir Kurumda Halkla İlişkiler.” 

“Özel Kalem ve Bilgi İşlem Müdürlüğü.” 

“İlk Başladığım Birim Halkla İlişkiler Müdürlüğüydü daha önce Akedaş çağrı merkezinde görev yapmaktaydım.” 

“Başlangıçtan beri aynı birimde görev yapmaktayım.” 

“Mali Hizmetler Müdürlüğü.”  

“Fen İşleri Müdürlüğü.” 

4.1.2. Çözüm masası çalışanları olarak halkla ilişkiler alanında eğitim aldınız mı? Aldıysanız ne tür bir eğitim 

olduğu hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 

Görüşme yapılan çözüm masası çalışanlarına halka ilişkiler alanında eğitim alıp almadıkları sorulmuş ve çoğunun bu 

alanla ilgili herhangi bir eğitim almadığı verilen cevaplarda görülmüştür. Yine bu soruya çözüm masası çalışanları 

tarafından verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Almadım.” 

“Herhangi bir eğitim almadık. Sadece kendimizi geliştirerek öğrendik ve öğrendiklerimizi geliştirerek vatandaşlara 
faydalı olmayan çalıştık.” 

“Hayır almadım.” 

“Üniversite döneminde aldığım eğitim kadarıyla vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyorum.” 

“Evet, eğitim ve seminerlere katıldık. Halkla ilişkiler ve stres eğitimi, telefon ve yüzyüze simulsyon eğitimleri aldık.” 

“Evet, eğitimler alındı. Hizmet içi eğitim seminerleri, halkla ilişkiler eğitimleri.” 

“Hayır almadım.” 

“Almadım ama özel kalem deneyimim var.” 

“Hayır almadım.” 

“Gerekli eğitimler çalıştığımız kurumda belediyenin işleyişi ile ilgili hizmet içi eğitim ve program çalışmaları 

şeklinde verildi.” 
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4.1.3. Çalışmalarınızda basın, yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden destek alıyor musunuz? 

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarının bir kısmının müdürlükten destek aldığı görülürken bir kısmının ise 

destek almadığı görülmüştür. Ancak halka ilişkiler biriminin bağlı olduğu müdürlükler olan basın, yayın ve halkla 
ilişkiler müdürlüklerinden destek alınması mutlak bir şarttır. Halkın her türlü istek, talep ve şikâyetlerine yönelik olarak 
müdürlüklerle beraber hareket edilmeli ve hizmetin etkinliği ve verimliliği bu noktada artırılmaya çalışılmalıdır. Çünkü 

ilerleyen süreçlerde müdürlüklerin desteklerinden yararlanmamak ya da müdürlüklere bu doğrultuda başvurmamak, 

verilen hizmetin sununmunda bir eksiklik olarak ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı bir bütün olarak hareket 

edilmeli amaç hizmette etkinlik ve verimlilği artırmak olmalıdır. Yine sorulan soruya çözüm masası çalışanları 

tarafından verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Çözüm masasında Başkanlık Makamının yetkisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak 

çalışmaktayız.” 

”Evet.” 

“Evet alıyoruz.” 

“Evet.” 

“Bağlı olduğumuz müdürlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü”. 

‘’Bağlı bulunduğumuz müdürlük olduğu için destek alıyoruz.” 

“Hayır almıyorum.” 

“Hayır.” 

“Hayır almıyorum.” 

4.1.4. Büyükşehir belediyesi halkla ilişkiler faaliyetleri arasında çözüm masasının yeri ve önemi nedir? 

Görüşme yapılan çözüm masası çalışanları, çözüm masalarının belediyenin halkla ilişkiler faaliyetleri açısından önemli 

bir yeri olduğunu belirtmiştir. Her şeyden önce çözüm masalarının literatürde de desteklenen ve temel amacı olan 

belediye ile halk arasında bir köprü vazifesi kurması ve sorunların çözüm bulduğu yerler olması verilen cevaplarla da 

uyuştuğu görülmüştür. Bu noktada verilen cevaplar sonucunda çözüm masalarının çözüm masası çalışanları kapsamında 

da doğru algılandığı ve amacına uygun hizmet ettiği saptanmıştır. Yine bu soruya verilen cevaplar aşağıdaki 

sıralanmaktadır: 

“Vatandaşların sorunlarını en anlayışlı şekilde çözüp ilgili birimlere yönlendirmektedir.” 

“Vatandaşların ilk durağı ve işlemini tamamlayıp güler yüzle ayrıldığı Belediyenin görünen yüzü olan birimdir.” 

“Öncelik vatandaşları güler yüzle karşılamak, işlerini kolaylaştırıp ilgili müdürlüğe yönlendirmektir.” 

“Vatandaşların problem istek ve şikâyetlerini çözme odaklı ara birim olduğumuz için vatandaş ve belediye arasında 

köprü görevi görmekteyiz.” 

“Vatandaşla Belediye arasında köprü vazifesi yapan tek birim Çözüm Masasıdır.” 

“Çözüm masası demek herhangi bir vatandaşın talebi ile ilgili olumlu veya olumsuz talepleriyle ilgilenerek konu 
hakkında vatandaşı bilgilendirme konusunda önemli bir yeri vardır.” 

“Belediyenin kalbi diyebiliriz. Vatandaşla, Başkan arasında bir köprü görevi görmektedir.” 

“Çözüm masası Belediye içerisinde en önemli ve vatandaşın ilk muhatap olduğu yerdir.” 

“Vatandaş ile makam arasındaki en etkili araç diyebiliriz.” 

“Çözüm masası gibi birimler bağlı kurumların vitrini gibidir. Vatandaş ile kurum arasında köprü görevini 

yürütür.” 

4.1.5. Halkla ilişkiler müdürlüğüne hangi konularda destek oluyorsunuz? 

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarının bir kısmının müdürlüğe destek olduğu görülürken bir kısmının ise 

destek olmadığı belirtilmiştir. Bu durum hizmetin etkinliği ve verimlilği açısından bir eksiklik olabilmektedir. Yine bu 

soruya verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Kurum ile vatandaş arasında iletişimi hızlandırmak, memnuniyeti en üst seviyede tutma konularında.” 

“Vatandaşların şikâyet ve dilekleri konusunda çözüm bulmaya yönelik olarak destek oluyoruz.” 

“Masamızda olan talep ve şikâyetleri bildiriyoruz. Çözemediğimiz konular olduğunda destek alıyoruz.” 

“Vatandaşların taleplerine, şikâyetlerine yönelik olarak onlar değilde bizler ilgileniyoruz.” 
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“Yetki ve sorumluluk kapsamında Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren bütün iş ve işlemlerde olması gereken şekilde 

destek oluyoruz.” 

“Belediye ile alakalı tüm konular.” 

“Vatandaşların talep ve isteklerini ilgili birime aktarmada yardımcı oluyoruz.” 

“Müdürlüğümüz olmadığı için iletişimimiz yoktur.” 

“Herhangi bir konuda destek almadık da olmadık da.” 

4.1.6. Çözüm masasına gelen şikâyet, talep ve öneriler genel olarak hangi konular üzerine gelmektedir?  

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarının bu soruya verdikleri cevapların çok çeşitli olduğu görülmüştür. Yani 

halkın pek çok konuda çözüm masalarıyla irtibata geçtiği söylenebilmektedir. Halkın böyle çok çeşitli şikâyet, talep ve 
önerilerinin olması, halkın çözüm masaları konusunda bir algısının ve farkındalığının olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

aşağıdaki ifadelerde yine çözüm masası çalışanlarının cevapları arasındadır: 

“İşyeri şikâyeti, yol yapımı, komşu şikâyetleri, spor etkinlikleri, inşaat malzemesi yardımı.” 

“Park bahçelerde vatandaşlarımızın bank, oyun gurubu, spor aletleri, yol, parke, inşaat işlemleri, muafiyet, veraset, 
işgaliye, işyeri vs.” 

“Genel olarak vatandaşların şikâyetleri yol, komşu şikayeti, işyeri şikâyeti ile ilgili istek ve talepler.” 

“Ulaşım hizmetleri, fen işleri, alt yapı, koordinasyon, yol işleri, başıboş hayvan şikâyetleri.” 

“Yaralı hayvan alımı, toplu taşıma, yol çalışması, yardım talepleri, ilaçlama.” 

“Yerel yönetimlerle ilgili her konuda başvurular gelmektedir.” 

“Vatandaşın ayağına taş değse çözüm masasına geliyor. Belediyeyi ilgilendireni ilgilendirmeyen tüm sorunlarla 

geliyorlar. Örneğin; ilkokul diplomasını almaya bile buraya geliyorlar.” 

“Yol talebi, zabıta şikâyeti ve Çevre Koruma Müdürlüğüne gelen şikâyetler.” 

“Yardım, yol, sosyal yaşam alanları ile ilgili talepler gelmektedir.” 

“Belediyenin yetki ve sorumluluğunda olan tüm konular. Örnek olarak; yol çalışması, alt yapı, ağaç budama, 

barınak, sosyal yardım, temizlik, çöp, vs.” 

4.1.7. Benzer şikâyet, talep ve öneriler tekrar etmekte midir? 

Görüşme yapılan çözüm masası çalışanlarına benzer şikâyet, talep ve önerilerin tekrar edilip edilmediği sorulduğunda 

neredeyse hepsinin tekrar ettiğini belirten ifadeler kullandığı belirtimiştir. Bu durumda soruya verilen cevaplar çözüm 

masaları tarafından sunulan hizmetlerin çok da verimli ve etkin sunulmadığı kanısını oluşturmakla birlikte aynı şikâyet, 

talep ve önerileri farklı kişiler tarafından çözüm masalarına dile getirildiği de düşünüldüğünde normal olduğu kanısı 

ortaya çıkmaktadır. Yine çözüm masalarının bu soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Başvuruların tekrarları konularına göre değişiklik göstermektedir.” 

“Evet, hemde ısrarla.” 

“Evet.” 

“Sürekli aynı şeyler.” 

“Evet, bazen farklı insanlar tarafından.” 

“Evet.” 

“Genelde şikâyetler aynı yönde olduğundan tekrar eder.” 

“Evet, karşılıklı olarak etmektedir.” 

“Kesinlikle.” 

“Evet, sürekli.” 
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4.1.8. Günde ortalama ne kadar şikâyet ve talep gelmektedir? 

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarına gün ortasında halk tarafında yüzyüze, telefonla ve e- mail aracılığıyla 

50’nin üzerinde şikâyet ve talep geldiği görülmüştür. Bu durum çözüm masalarının halkın gözünde önemli bir noktada 

olduğunu gösterirken, halka ilişkiler alanında eğitim almamış çözüm masası çalışanları açısından da uygulama 

noktasında tecrübelerini artırdığı görülmektedir. Tüm çözüm masası çalışanlarından ortak olarak şu bilgiler alınan 

cevaplar kapsamındadır: 

“30.” 

“50 ve üzeri.” 

“40-50 ortalama talep ve şikâyet gelmektedir.” 

“150 ortalama.” 

“ Yüzyüze:150-200, Telefonla:150-200, E-mail:30-40.” 

“ Genellikle toplamda 200-250.” 

“50’nin üzerinde.” 

“80.” 

“Mevsime göre şikâyet değişiyor.” 

“Ortalama başvurular günlük 170-200 adet arasında olmaktadır.” 

4.1.9. Çözüm masasına gelen şikâyet, talep ve önerilerin değerlendirilerek konunun çözüme ulaştırılması ortalama 

kaç iş günü sürmektedir ve süreç nasıl işlemektedir? 

Bu soruya ilgili çözüm masası çalışanlarının verdikleri cevaplarda ortak alarak gözlemlenen, çözüm masasına gelen 

şikâyet, talep ve önerilerin değerlendirilerek konunun çözüme ulaştırmasının işin niteliğine gore değiştiğidir. Yine bu 

soruya çözüm masası çalışanları tarafından verilen ayrıntılı cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Gelen başvuruların çözüme ulaştırılması konularına göre değişmektedir. Örneğin:Ağaç budama 1 gün, asfalt 
tamirat 2 iş günü gibi.” 

“İşin niteliğine göre değişmektedir. Ortalama 15 gün.” 

“Hemen çözülecek konu ise hemen bildirilip çözülüyor yoksa dilekçe alıp ilgili müdürlüklere gönderip 7 iş günü 

içerisinde dönüş yapılıyor.” 

“Gelen şikâyet ve taleple alakalı olarak değişmektedir. Yolla alakalı ise uzun sürebiliyor. Çevre temizliği ile alakalı 

ise hemen çözüme ulaşıyor.” 

“Yaklaşık 2 veya 3 gün içerisinde işlem yapılarak olumlu olumsuz dönüşler yapılmaktadır. Kullanılan online 

program aracılığıyla ilgili müdürlüklere gönderilip gelen cevabı vatandaşa aktararak süreç işlemektedir.” 

“Ortalama en geç 3 ile 5 gün sürüyor.” 

“ Şikâyet ve talebin çözüleceği masaya göre değişiyor. 1 ve 5 iş günü diyebiliriz.” 

“İlgili müdürlüğe göre ortalama 15 gün sürmetedir.” 

“15 iş günü yasal süre. 4982 sayılı bilgi edinme kanuna göre daha öncesinden de talebe göre cevap veriyoruz.” 

“ Ortalama en uzun süre 15 gündür. 15 gün içerisinde talepler ve şikâyetler sonuçlandırılmaktadır.” 

4.1.10. Çözüm masasına gelen talep ve şikâyetlerle ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ya da ilgili kamu kurumlarıyla 

iletişime geçiyor musunuz? 

Bu soruya ilgili çözüm masası çalışanlarının verdikleri cevaplarda yine ortak alarak gözlemlenen çözüm masasına gelen 

talep ve şikâyetlerle ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ya da ilgili kamu kurumlarıyla iletişime geçiyor olmalarıdır. 

Yine bu soruya verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Evet geçiyoruz.” 

“Evet.” 

“Geçmiyoruz.” 

“Büyükşehir Belediyesi olarak müdahale etmemiz gereken bir durumsa iletişim sağlanır. Diğer durumda vatandaş 

ilgili kuruma yönlendirilir.” 

“Evet.” 
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“Yerel yönetim konusunda bütün talep ve şikâyetler ile ilgili bütün kurum ve birimler ile koordineli bir şekilde 

çalışma yapılmaktadır.” 

“İlçe belediyeleri değil de ilgili kamu kurumlarıyla iletişime geçiyoruz.” 

“Evet.” 

“Evet.” 

“Belediye ile ilgili tüm konularda ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışma yürütülmektedir.” 

4.1.11. Büyükşehir belediyesi çözüm masası faaliyetlerini işlevselliği yönüyle değerlendirdiğinizde başarılı buluyor 

musunuz? 

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarının yaptıkları hizmetleri ve faaliyetleri başarılı buldukları, her geçen 

gün daha iyisini yaparak halkın beklentisine cevap verebildikleri dile getirilmiştir. Bu durum bir yerel yönetim birimi 

olan belediyelerin temel amacı olmalı ve oluşturdukları çözüm masaları ile halkın beklentisini karşılayabilmelidirler. 

 Sorulara verilen cevaplardan hareketle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çözüm 

masalarının hizmet sunumunun etkinliği ve verimliliği noktasında kendini iyi bir noktada konumlandırdığı sonucuna 
ulaşılmaktadır. Yine bu soruya verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

“Çözüm masasının başarısı üzerine tüm müdürlüklerimizde çözüm masası görevlisi bulundurma zorunluluğu 

getirilmiştir.’’ 

“Evet.” 

“Evet.” 

“Evet, buluyorum.7/24 telefonda hizmet devam etmektedir. Gece yarıları bile talep ve şikâyetler oluyor. Onlara da 
ulaşım sağlanıyor.” 

“Tabi ki, muhakkak; Kısacası vatandaş ile bütün birimler arasında köprü oluşturup vatandaşların birim birim 

dolaşmasını engelleyip kolaylaştırmaktadır.” 

“Halkın belediyedeki ara yüzü olduğundan işlevsel olarak başarılı buluyorum.” 

“Başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama insanlarla uğraşmak ve eğitim seviyeleri düşük olanlarla anlaşmak bizler 

için daha zor oluyor. Bizler işimizi yaparken vatandaşlarla konuşup onları yönlendirmek bizi daha çok yoruyor.” 

“Kendi adıma yapabileceğimin en iyisini yaparak bu geçen süre zarfında halkımız tarafından büyük beğeni ve 

takdir alıyoruz. Hatta kendimizi tek geçeriz.” 

4.1.12. Hizmetlerin yerindeliğini sağlamak ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak açısından en hızlı ve etkin halkla 

ilişkiler aracı çözüm masası mıdır? 

Bu soruya ilgili çözüm masası çalışanlarının verdikleri cevaplarda yine ortak alarak gözlemlenen, hizmetlerin 
yerindeliğini sağlamak ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak açısından en hızlı ve etkin halkla ilişkiler aracı çözüm 

masalarının olduğu yönündedir. Bu durum çözüm masalarının çözüm masası çalışanları açısından oldukça 

benimsendiğinin de bir göstergesidir. Tüm çözüm masası çalışanlarından ortak olarak şu bilgiler alınan cevaplar 

kapsamındadır: 

“Kurumla iletişime geçme, muhatap bulma ve çözüme kavuşturulmasında, en iyi iletişim aracıdır.” 

“Hayır.” 

“Evet.” 

“Evet. Çünkü vatandaşla birebir görüşüp, talep ve şikâyetlerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere aktarıyoruz.” 

“Kesinlikle, evet.” 

“Evet, çünkü tüm birimlerle alakalı talep istek ve şikâyetler çözüm masası sistemi üzerinden tüm birimlere 
iletilmektedir.” 

“Çözüm masası direk ilgili birime yöneldiğinden genelde en etkin araç olarak değelendirilebilir.” 

“Tamamının çözüm masası değil ama etkin bir rolünün olduğunu söyleyebilirim.” 

“Kesinlikle.” 
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4.1.13. Çözüm masası uygulamasının daha iyi ve daha etkin olması için önerdiğiniz hususlar nelerdir? 

Yapılan görüşmelerde çözüm masası çalışanlarının, çözüm masası uygulamalarının daha iyi ve etkin olması noktasında 

çeşitli düşüncelerinin olduğu görülmüştür. Ancak üzerinde ağırlıkta durulan konu ise çözüm masası çalışanlarının 

eğitim alması yönünde olmuştur. Çalışanların bu birime geçmeden önce herhangi bir eğitim almadığı da zaten çalışma 

kapsamında belirtilmişti. Bu durumun bir eksiklik olduğu çalışanlar tarafından da dile getirilmiştir. Yine bu soruya 

verilen farklı cevaplar da aşağıdaki gibidir: 

“Dönem dönem bu konularda ilgili birimlerimizle istişareler yapılarak daha iyi olması için çalışmalar 

yapılmaktadır.” 

“Çalışanlara psikolojik destek ve eğitim verilmesi ve belirli aralıklarla personel değişikliği yapılması.” 

“Dulkadiroğlu Belediyesi olarak daha sistemli çalışırsak daha iyi olacağını düşünüyorum.” 

“Bu bölümde çalışan personellere daha iyi eğitim verilebilir. Personele psikolojik destek sağlanabilir. Bir süre 

sonra vatandaşlarla uğraşmaktan gerçekten psikoloji bozuluyor. Çözüm masasında sürekli aynı personelin 

çalışmamasını öneriyorum.” 

“Bir Başkan halk için ise eğer, birebir vatandaşların çözüm masası taleplerine, başkanın talimatıymış gibi önep 

verip işlemleri daha hızlı uygulamalıdır.” 

“ Şuan kullandığımız program gayet verimli ve yeterli.” 

“ Yetki ve sorumluluk düzenlemesi.” 

“Sistemdeki düzenin daha hızlı ve vatandaşın işini kolaylaştırma için işinin çabuk bitmesinin hızlı olması ve 

vatandaşı memnun edecek diğer talepler.” 

“Sistemsel sorunların giderilmesi ve daha sistematik daha hızlı olması.” 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Belediyeler yerel halkın talep, öneri ve şikâyetlerini yerine getirme konusunda en etkin yerel yönetim organlarıdır. 

Temel görevi vatandaşa hizmet olan belediyelerde vatandaşların bizzat kendilerini ilgilendiren konular hakkında 

düşüncelerini ifade etmesi, görüşlerinin alınması ve katılımcılığın sağlanması belediyecilik faaliyetleri kapsamında bir 

zorunluluktur. Çözüm masası gibi halkla ilişkiler araçları sayesinde belediyelerle vatandaşla iletişim imkânı bulmakta 
ve yapılacak çalışmalarda halkın talep, öneri ve şikâyetlerine göre hareket edilmektedir. Hizmette yerindeliğin 

sağlanması açısından da bu çalışmalar büyük önem arz etmektedir. 

Çalışma kapsamında, genelde belediyelerde halkla ilişkiler aracı olarak kullanılan, halkın şikayetlerini değerlendiren, 

çözüme kavuşturan ve farklı isimlerle anılan birimlere yer verilmiş; özelde ise yaptığı faaliyetlerle halkın beklentilerine 

cevap vermeye çalışan önemli bir halkla ilişkiler aracı olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası 

incelenmiştir. Vatandaşların belediyeye geldiğinde ilk karşılaştığı yer olması nedeniyle kurum kimliği ve kurum 

imajının yansıtılması konusunda da Çözüm Masası önemli bir görev üstlenmektedir. Çözüm masası sayesinde halk 

belediyeyle iletişim olanağı bulmakta ve birimlere yapılan başvurulara halkın talep, öneri ve şikâyetleri doğrultusunda 

çözüm getirmeye çalışmaktadır. 

Çalışmada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi ve Onikşubat İlçe Belediyesi çözüm 

masası çalışanları ile yapılan mülakatlar sonucunda, çözüm masalarının etkinliği ve verimliliği, gelen şikâyet, talep ve 
önerilerin ne şekilde dikkate alındığı, halkın ve çözüm masası çalışanlarının bu birimi ne kadar benimsediği ve birimin 

ne kadar farkındalık yarattığı ve elde edilen bulgular sonucunda çözüm masalarının etkinliğine yönelik mevcut 
eksiklilerini şu şekilde ortaya koymak mümkündür: 

 Çözüm masası çalışanlarının çoğu daha önce halkla ilişkiler konusunda herhangi bir iş deneyimi olmayan ve bu 

alanda eğitim almamış kişilerden oluşmaktadır. Bu durum çözüm masalarının etkin ve verimli çalışmasına engel 

oluşturabilmektedir. Keza çalışanlar da çözüm masalarının daha etkin bir faaliyet yürütebilmeleri için eğitimin 

gerekli olduğunu dile getirmiş, bu noktada bu durum bir eksiklik olarak görülmüştür.  

 Yine çözüm masası çalışanlarının çalışmalarında hiyerarşik olarak Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olsalar da 
uygulamada yeterli derecede destek alamadıklarını, sadece masanın çözemediği konularda ise Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü’ne başvurduklarını belirtmişlerdir. Bu durum çözüm masası çalışanları için bir eksiklik olarak 

görülmekte ve masanın daha etkin ve verimli olabilmesi için ilgili tüm birimlerle iştişarelerin yapılması 

gerektiğini diler getirmişlerdir.  

 Halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında çözüm masası çalışanlarına göre masanın çok büyük yeri ve önemi 

bulunmakradır. Vatandaşların belediyeye geldiğinde ilk muhatap olduğu yer olması, sorunların çözümü 

noktasında belediye ile halk arasında köprü vazifesi görmesinden dolayı çok önemli bir birim olduğu 

belirtilmiştir.  
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 Çözüm masasına gelen talep, şikâyet ve öneriler genel olarak; alt yapı ve yol çalışmaları, inşaat işleri, park-bahçe 

işleri, ulaşım hizmetleri, iş yeri şikâyetleri ve sosyal yardımlar şeklinde sıralanmaktadır. Bu konular hakkında 

benzer şikâyet, talep ve önerilerin sürekli olarak yinelendiği belirtilmiştir. Çözüm masasına telefon, dilekçe ve 

mail yoluyla günde ortalama 100-150 başvuru geldiği ve başvuraların mevsime göre değiştiği tespit edilmiştir. 
Bu durum çözüm masalarının halk tarafından bilinirliğinin olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca çözüm masaları 

halk tarafında hizmet alma noktasında sıkça kullanılan bir birim haline gelmiştir. Ancak aynı sorunlarlar için 
halk tarafından sürekli çözüm masalarına gidilmesi de çözüm masalarının sorun çözme noktasında çok da aktif 

çalışmadıkları kanısını oluşturmuştur.  

 Çözüm masasına gelen talep, öneri ve şikâyetlerin çözüme ulaştırılarak vatandaşa geri dönüş yapılması ortalama 

7-15 gün arasında değişmektedir. Bu süre makul olarak görülmektedir. Ancak çözüm masasına gelen ama 

belediyenin yetkisi dışında olan işlerde de vatandaşların ilgili kuruma yönlendirildiği belirtilmiştir. Bu durum 
halkla ilişkiler aracı olan çözüm masalarının keni görev alanında olmayan işlerle ilgilenmek zorunda kalması 

bakımından zaman kaybı yaşamasına sebebiyet vermektedir.   

 Vatandaşların doğrudan iletişime geçtiği ve ilgili birime konunun ivedilikle iletilmesi nedeniyle halkla ilişiler 

aracı olarak çözüm masasını kullanmaları, çalışanlar açısında hızlı ve etkin bir araç olarak görülmesini 

sağlamıştır.  

 Çalışmada ortaya çıkan son tespit ise çözüm masası faaliyetlerinin daha etkin olması için çalışanların psikolojik 

destek alması, motivasyon düzeylerinin yüksek tutulması ve halkla ilişkiler konusunda eğitim alması gerektiği 

yönündedir. Ayrıca çözüm masasına yönelik bilişim sistemlerinin oluşturulması çalışmaların daha başarılı ve 

etkin olması için gerekli görülmektedir. Çözüm masası çalışanları, sayılanların hepsinin varlığıyla birlikte halka 
hizmet noktasında daha yararlı ve verimli olabileceklerini düşünmektedir.  
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ÖZET 

2016 TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun %93,86'sı belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. 

Dolayısıyla vatandaşların çok az bir kısmı dışında tamamı belediye sınırları içerisinde hayatlarını 

sürdürmektedirler. Bu sebeple belediyelerin sunmuş olduğu yerel ve ortak nitelikteki kamu hizmetleri 
vatandaşlar açısından birincil derecede bir öneme sahip olmaktadır. Belediyeler, yerel nitelikteki kamu 

hizmetlerin sunumu, demokrasi kültürü ve yerel politikaların geliştirilmesi açısından en önemli 

organizasyonlardır. Belediyeler küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle çok yönlü ve sayıya 

ulaşan kamu hizmetlerinin sunumunda birçok farklı araç kullanmaktadır. Bu araçların en önemlilerinden 

birisi de web sayfalarıdır. Belediye web sayfaları günümüzde halkla ilişkiler, tanıtım, bilgi edinme/verme, 

katılım, kamuoyu denetimi, şeffaflık ve hizmete erişim gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak tüm bu 

unsurların temelinde kentsel hizmetlere minimum maliyetle, hızlı, kesintisiz ve etkin bir şekilde 

erişebilme/sunma isteği bulunmaktadır. Ancak belediyelerin kurumsallaşma düzeyleri, konuya olan bakış açı 

farklılıkları, personel yetersizlikleri, vizyon eksiklikleri gibi nedenlerle bu konuda genel bir standardın 

uygulanamamasına neden olmaktadır. Hatta stratejik önemi bulunan önemli belediyelerin bile hala etkin bir 

web sitesine sahip olamadıkları gözlemlenmektedir. Konuyla ilgili durumun daha iyi anlaşılması amacıyla 

Türkiye'de en çok göç alan illerden birisi olan ve ülkenin beşinci büyük kenti olan Antalya ili ile bağlı 

ilçelerinin web sayfaları tarama (içerik analizi) yöntemiyle analiz edilecektir. Bu kapsamda başta büyükşehir 

belediyesi olmak üzere tüm belediyelerin web sayfaları detaylı bir şekilde incelenerek skor ölçümleri 

yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda Antalya il sınırları içerisinde mevcut olan bazı belediyelerin skorları diğerlerine göre dikkate 

alınacak düzeyde fazla çıkmıştır. Ancak genel olarak skor seviyelerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

bir ilçenin belediye web sayfasına da uzun süredir erişim yapılamadığı tespit edilmiştir. Çalışma ile Antalya 

özelinde, Türkiye'de mevcut olan belediyelerin web sayfalarının içerik açısından bir standarta kavuşturulması 

amaçlanmaktadır. Geliştirilen kıstaslar ile bir web sayfasında olması gereken unsurlar belirtilerek, etkin bir 

halkla ilişkiler mekanizmasının kurulmasına ve yerel kamusal hizmetlerin daha etkin sunulmasına katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Belediye Web Sayfası, E-Belediyecilik, E-Devlet, Halkla İlişkiler. 

ABSTRACT 

According to the 2016 Official data 93,86% of Turkey's population live in the municipality. Therefore, nearly 
all of the citizens continue their lives within the borders of the municipality. For this reason, local and 
common public services provided by the municipalities have a primary level of preference for citizens. The 
municipalities are the most important organizations in terms of the provision of public services in the local 
context, the culture of democracy and the development of local politics. With the influence of globalization 
and technological developments, municipalities use many different tools in the presentation of multi-faceted 
and numbered public services. One of the most important of these tools is web pages. Municipal web pages 
are used today for public relations, promotion, information acquisition, participation, public opinion control, 
transparency and access to services. However, on the basis of all these elements, there is a desire to reach / 
offer urban services with minimum cost, fast, uninterrupted and effective. However, the municipalities are not 
able to implement a general standard in this respect due to their level of institutionalization, point of view 
differences, personnel shortages, lack of vision. In fact, it is observed that even the most important 
municipalities with strategic importance still do not have an effective website. For a better understanding of 
the situation, web pages of Antalya one of which is most migrated and the fifth largest city of Turkey and it is 
counties will be analyzed with the screening (content analysis) method. In this context, the web pages of all 
the municipalities, especially the metropolitan municipality, were examined in detail and the scores were 
measured. The obtained data were analyzed and interpreted by SPSS program. As a result of the evaluations 
made, the scores of some municipalities existing in the provincial borders of Antalya have exceeded that of 
others. However, overall score levels need to be upgraded. Moreover, it has been determined that one of the 
villagers can not access the municipal web page for a long time. Working with the private Antalya, in terms 
of the content of the web pages of municipalities in Turkey is aimed at attaining a standard. It is thought that 
the criteria to be developed on the web page with the developed criteria will contribute to the establishment of 
an effective public relations mechanism and the more effective provision of local public services. 

Key Words: Municipal Web Page, E-Municipality, E-Government, Public Relations. 
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1. GİRİŞ 

Toplumlar, varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendi içlerinde bir düzenin varlığına ihtiyaç duyarlar. Bu düzenin 

sağlanması da genel olarak hukuk kuralları, din kuralları, ahlak kuralları, örf ve adet (görgü) kuralları ile mümkün 

olmaktadır. Düzenli bir toplumun inşası ve devamının sağlanabilmesi de bu düzeni inşa edecek, koruyacak, kontrol edecek, 

geliştirecek ve sürekliliğini sağlayacak bir mekanizma ile mümkün olabilecektir. Devlet olarak adlandıracağımız bu 

mekanizma/sistemler bütünü başta güvenlik ve adalet olmak üzere toplumun ihtiyaç duyduğu temel kamusal hizmetleri 

gerçekleştirmektedir. 

Kamu hizmeti; yasa koyucu ve/veya yasa koyucunun ihdas ettiği yetkiye dayanarak siyasi organlar tarafından tatmininde 

kamu yararı veya çıkarının olduğu kabul edilen asli ve vazgeçilmez nitelikteki genel ve ortak bir gereksinimin (ihtiyacın) 

devlet, mahalli idareler ya da diğer kamu tüzel kişilerince ve/veya bir kamu tüzel kişisinin denetim ve gözetimi altında özel 
hukuk tüzel kişilerince ihtiyaç duyulduğu anlarda düzenli, sürekli ve istikrarlı bir şekilde topluma sunulmasına yönelik 

faaliyetlerdir (Mecek vd., 2015:486). 

Devletlerin gerçekleştirdiği kamusal hizmetlerin türü, sayısı, içerik ve niteliği toplumdan topluma ve hatta aynı toplumda 

tarihsel süreç içerisinde farklılıklar gösterebilmektedir. Devletlerin içinde bulundukları fiziki, siyasi, ekonomik ve askeri 
koşullar ile toplumsal talepler, sosyo-kültürel özellikler, uluslararası etkileşimler, teknolojik gelişmeler, vd. unsurlar bu 
hizmetlerin içeriğini ve sunum modelini şekillendirmektedir. Kamusal hizmetlerin türü ve içeriğinin çeşitliliği bu hizmetleri 

sunan mekanizmalarda ve sunum türlerinde de farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmı merkezi idare olan devletler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak 

tamamı devletler tarafından doğrudan doğruya yerine getirilmemektedir. Etkinlik ve verimliliğin maksimize edilebilmesi 

açısından anayasa ile oluşturulan yerel yönetimler, kamu idarelerine bağlı olarak tesis edilmiş kamu kurumları, STK'lar ve 

hatta özel sektör kuruluşları da merkezi idarenin (devlet) denetim ve gözetiminde kamu hizmetlerini ifa etmektedirler. Bu 
hizmetlerin hangi tüzel kişiler tarafından ve ne şekilde yerine getirileceği ülkede yürürlükte olan hukuk normları ile 

belirlenmektedir. 

Kamu hizmetleri doğrudan doğruya ilgili kamu kurum ya da idaresi tarafından sunulması genel bir yöntemdir. Bununla 

birlikte hizmet alımı, özelleştirme, kamu-özel sektör işbirliği (KÖSİ) uygulamaları gibi alternatif hizmet sunumları da 

gerçekleştirilebilir. Kamu hizmetlerinin sunum şekli (yöntemleri); hizmeti sunan tüzel kişilik (kurum/idare, şirket, STK, 

vd.) açısından tasnif edilebileceği gibi farklı kıstaslar esasından da yeni tasnifler geliştirilebilir. Çalışma konumuzla ilişikli 

olması sebebiyle örnek olarak "sunum yöntemi (hizmete erişim kanalı)" açısından kamu hizmetlerinin sunulması; "klasik 
(yüz yüze) hizmet sunumu" ve "elektronik (dijital, akıllı, vs.) hizmet sunumu" şeklinde ikiye ayrılır. Klasik hizmet sunumu 
kamu kurum ve idareleri ile onların denetim ve kontrolündeki özel hukuk tüzel kişilerince verilen kamu hizmetlerinin 

genellikle yüz yüze, ilgili birime ait serviste ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilmesidir. En dar bir ifadeyle bu 

hizmetlerin elektronik ortamda ve genellikle kesintisiz bir şekilde verilmesi de elektronik hizmet sunumu (e-Hizmet) olarak 
ifade edilir (Mecek, 2017a). 

E-Hizmet; kamu sektörünün sahip olduğu bilgi, belge ve programlar ile sundukları hizmetlere elektronik ortamda 

ulaşabilmeyi ifade etmektedir (Parlak ve Sobacı, 2012:247). E-Hizmet uygulamaları en yalın haliyle ulusal düzeyde "e-
Devlet", yerel düzeyde de "e-Belediye" olarak ifade edilebilmektedir. 

E-devlet kavramına bazı yazarlar tarafından çok geniş bir perspektiften ele alınarak adeta "tüm sorunları çözen bir sihirli 

değnek" (Al ve Alodalı, 2008:1206) ya da "bir kurtarıcı" (İnce, 2001:21) olarak görülürken; kimi yazarlarca da çok dar bir 
kapsamın içine hapsedilmiştir. E-devlet kavramının tüm bilim dallarını kapsayıcı ve herkes tarafından kabul gören, açık, 

anlaşılır, net ve genel bir tanımı bulunmamaktadır. Ülkeden ülkeye, disipline ve içinde bulunulan zamana ve şartlara göre 

birbirinden farklı tanımlara rastlanılmaktadır. Yapılan tüm bu tanımlar ve gerçekleştirilen uygulamalar/politikalar dikkate 

alındığında e-Devlet kavramını (Mecek, 2017); 

"Kamu hizmetlerinin daha az bürokrasi ve kaynak kullanımı ile çok daha hızlı, kolay, ulaşılabilir, 
bütünsel, etkin, verimli, modern, eşit, şeffaf, denetlenebilir, hesap sorulabilir, doğrudan, güvenli, kaliteli 

ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, devletin birey ve kurumlarla açık ağ ortamında ya 

da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişim sağlanan kapalı ağ ortamlarında yazı, ses ve görüntü gibi 

sayısal verilerin işlenmesi, iletilmesi, saklanması, sorgulanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve 

yönetilmesi temeline dayanan; bu kapsamda bilgi - iletişim teknolojilerinin kullanımıyla kullanıcılarına 

dijital ortamda bilgi, hizmet ve mal alışverişinde bulunma; tanıtım, kamuoyu oluşturma, çift yönlü iletişim 

kurma, denetim, tercih, tasdik, tahsilat, başvuru, belgelendirme, vd. online (gerçek zamanlı) işlem yapma 

imkanları  sunan; bireysel katılımı ve demokrasi kültürünü artırıcı etkiye sahip, insan odaklı hizmet 

sunumu anlayışıyla oluşturulmuş politika, model, süreç, sistem ve uygulamalar bütünüdür", olarak 
tanımlayabiliriz. 

E-devlet için geçerli olan tüm tanımlamalar, ilkeler ve beklentiler genelde e-belediye için de geçerlidir (Şahin, 2007: 166). 

Daha yalın ve dar bir ifadeyle e-Belediye; ulusal düzeyde bir hizmet sunum şekli olan e-Devlet'in yerel düzeye indirgenmiş 

halidir diyebiliriz. E-belediye çalışmaları ile hizmet, yönetim anlayışı, yeni istihdam olanakları gibi birçok konuda 
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belediyelere yol gösterici işlevi yapmak; aynı zamanda belediye-yerel halk arasında iletişim ve bilgi alışverişi yolu ile 

kaliteli hizmet sunmak (Yıldırım ve Öner, 2004:318); daha büyük halk kitlesine ulaşmak; belediye hizmetlerinde hız ve 

kolaylık sağlamak (Gürler Hazman, 2005:66-67) amaçlanmıştır. 

E-devlet ve e-belediyecilik gibi enteraktif uygulamalar sadece prestij sağlayan ve maliyet azaltan bir kamu hizmetleri 

sunum şekli olmayıp; profesyonel, akılcı, şeffaf, denetlenebilir, katılımcı ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının da temel 

gereklerindendir. Bu nedenle de kamu hizmetinin paydaşı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm kamu ve özel hukuk 

kişiler hatta kamu hizmetini bizzat sunan birimler için zaman, enerji ve insan kaynakları gibi alanlarda tasarruf sağlayarak, 

maliyetlerin azalmasına, hizmet sunumunun hızlanmasına, hizmete erişimin daha kaliteli ve etkin olmasına katkı 

sağlamaktadır (Mecek, 2017a). 

 

2. HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK WEB SAYFALARI VE BELEDİYELERDE KULLANIM 

ALANLARI  

Küreselleşme etkisiyle belirgin hale gelen yeni kamu yönetimi anlayışında hizmet üreten/sunan ile hizmet alan taraflar iki 

zıt tarafı ifade etmek yerine; kamu hizmetinin sunulmasını belirgin hale getiren bir bütünün iki parçası/paydaşı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle hizmet sunumu anlayışı doğrusal bir çizgi olmaktan çıkarak döngüsel bir şekil almıştır. 

Doğal olarak her aktör esasında bir sonraki süreçte kendi durumunu da şekillendirmektedir. 

Teknolojik gelişmeler bir yandan maliyetleri azaltırken, diğer taraftan zaman tasarrufu ve meakansal iletişim kolaylığı 

sağlamaktadır. Özellikle internet tabanlı uygulamalar yerel düzeydeki bir bilgi, belge, paylaşım ya da uygulamanın tüm 

dünyaya eş zamanlı olarak sunulabilmesine olanak sağlamaktadır. 2000'li yıllarla birlikte belediyeler daha geniş bir kitleye, 

daha etkin ve çok yönlü kamusal hizmetler sunabilmek için internet tabanlı uygulamalarını arttırmışlardır. Gerekli teknik 
alt yapı sağlanarak kesintisiz ve kaliteli bir hizmet anlayışı hedef alınmıştır. 

Kurum ve idarelerin, içerisinde enteraktif uygulamalar barındıran web sitelerine sahip olmaları 7/24 kesintisiz ve güvenilir 

hizmet sunma; az maliyet ve kaynakla (girdiyle) çok daha fazla ve doğru çıktı (sonuç) alma; büyük ölçekte tanıma ve 

tanıtma faaliyetlerini gerçekleştirebilme; hızlı bilgi verme ve alma; kurumsal imaj ve marka değerini arttırabilme; daha 

geniş ve optimal kaynaklara erişebilme; daha etkin ve verimli bir kurumsal yönetim sağlayabilme gibi geniş imkanlar 

sunmaktadır (Mecek, 2017a). 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin, e-Belediye uygulamalarına geçiş süreci aşamalarından birincisi olan bilgisayarlaşma 

aşamasını genel olarak tamamladığı söylenebilir (Kaynak, 2010: 269). Ancak belediye web sitelerinin büyük bir çoğunluğu 

e-hizmet sunmaktan ziyade bilgi odaklı (Durna ve Özel, 2008: 28) olup, büyükşehir belediyeleri hariç enteraktif e-Belediye 
uygulamaları çok fazla yaygın değildir. Belediye web siteleri genel olarak "halkın istek ve beklentilerini öğrenme (tanıma)" 
amaçlı ve "halkı yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme (tanıtma)" amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

2.1. Halkın İstek ve Beklentilerini Öğrenme: Tanıma 

Belediyelerin, kurumsal web siteleri üzerinden gerçekleştirmiş oldukları tanıma faaliyetleri, belediyelerce yapılan ya da 

yapılacak olan kamusal hizmetler konusunda halkın düşüncelerinin öğrenilmesi, belediye - vatandaş ilişkilerinin 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Tanıma esaslı yapılan web tabanlı çalışmalar ile bir yandan 

yapılacak hizmetlere daha doğru bir yön verilmiş olacak, diğer yandan da hedef gruplara aktarılacak mesajların doğru 

seçilmesinde belediye yönetimine kolaylıklar sağlanacaktır. Belediyelerin yaptıkları uygulamalar sonrasında halkın 

eleştirilerini göz önünde bulundurarak hizmet kalitelerini yükseltmesinin temelinde, bir sonraki seçim dönemini de 

düşünerek vatandaşların beklentilerine ve ihtiyaçlarına odaklanma, kamusal hizmetleri tam zamanında ve istenilen düzeyde 

sunma düşüncesi yatmaktadır (Yılmaz ve Bozkurt 2006: 184-185). 

Türkiye'de belediyelerin genelde internet teknolojisi, özelde de enteraktif web sitesi kullanarak hedef gruplarını tanımaya 

yönelik başlıca halkla ilişkiler yöntemleri/araçları şunlardır (Mecek, 2017a); 

 Belediyeye erişim sağlayacak temel iletişim araçları 

 Vatandaşın talep, şikayet, öneri vd. düşüncelerini temel iletişim araçları dışında elde etme/tanıma araçları 

 E-Belediye kapsamındaki "tanıma esaslı" interaktif uygulamalar 

 Kullanım (talep) öncelikleri ve sıklığına yönelik tespit araçlarıdır. 
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2.2. Halkı Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgilendirme: Tanıtma 

En genel kapsamda kamu yönetiminde halkın, işletme yönetiminde ise firma çalışanlarının aydınlatılması, alınan kararların 

ya da gerçekleştirilecek uygulamaların hedef kitleye açıklanması olarak nitelenebilen tanıtma faaliyetleri, söz konusu 

uygulamadan ya da kararlardan etkilenebilecek kişilerin bilgilendirilmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda ilgili örgüt ya 

da objeye karşı bir sempatinin oluşturularak hedef kitlenin zihninde olumlu bir imaja dönüşmesinin sağlanma görevini de 

yerine getirmektedir (Göksel ve Yurdakul 2002: 181). 

Türkiye'de belediyelerin genelde internet teknolojisi, özelde de interaktif web sitesi kullanarak hedef gruplarına belediyenin 

ve kamusal hizmetlerin tanıtılmasına yönelik başlıca halkla ilişkiler yöntemleri/araçları şunlardır (Mecek, 2017a); 

 Belediyenin bulunduğu yörenin tarihi, coğrafi, demograkik, kültürel ve sosyo-ekonomik tanıtımına yönelik araçlar 

 Belediye teşkilatının ve yönetiminin genel olarak tanıtımına yönelik araçlar 

 Belediye meclisi ve komisyonlarının tanıtımına ilişkin araçlar 

 Belediye encümen yapısı ve çalışmalarının tanıtıma ilişkin araçlar 

 Belediye kent konseyi ve faaliyetlerinin tanıtımına ilişkin araçlar 

 Belediye teşkilatı ile ilişikli birim ve organizasyonların tanıtımına ilişkin araçlar 

 Belediye ile ilgili kurumsal duyuru, ilan ve tanıtımlara ilişkin araçlar 

 Belediye hizmetleri ve hizmet sunumunun tanıtımına ilişkin araçlar 

 Enteraktif e-Belediyecilik hizmetlerinin tanıtımına ilişkin araçlar 

 Belediyelerin yasal sorumluluk ve şeffaflık kapsamındaki tanıtım araçları 

 Belediye web sitesinin kolay ve etkin kullanımına esas tanıtma araçlarıdır. 

 

3. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİNİN E-DEVLET VE E-
BELEDİYECİLİK AÇISINDAN WEB SAYFALARI ETKİNLİKLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ 

3.1. Amaç 

Çalışmanın yapılmasındaki temel amaç; belediyelerin web site temelli hizmetlerinin işlevsellik düzeyini (skorunu) 

belirleyerek, mevcut web sitelerinin etkinliklerini e-Belediyecilik, halkla ilişkiler, bilgi edinme, şeffaflık ve hesap 

sorabilirlik kısaslar açısından değerlendirmektir. 

3.2. Metodoloji 

Çalışmanın konusu; belediyelerin web sitelerin etkinliği ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri e-Devlet/e-Belediye 
uygulamalarıdır. Türkiye'de en çok göç alan illerden birisi olan ve ülkenin beşinci büyük kenti olan Antalya ili ile bağlı 

ilçelerinin web sayfaları tarama (içerik analizi) yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu kapsamda başta büyükşehir belediyesi 
olmak üzere tüm belediyelerin web sayfaları detaylı bir şekilde incelenerek skor ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışma için kullanılan temel materyal; belediyelerin web siteleridir. 

Çalışmanın gerçekleştirilmesinde karşılaştırmalı işlevsellik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Ulusal ve uluslararası literatürde belediye web sayfalarının içerik analizi ile ilgili muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 

Türkiye'de yapılan çalışmaların bazılarına literatür kısmında yer verilecektir. Bu çalışmalarda web sayfalarının içerik, 

fonksiyon ve etkileri bir takım kıstaslara ölçülmüştür. Bazı yazarlar bu kıstasları genel olarak bir liste şeklinde ortaya 

koysalar da genellikle bu veriler amaçlarına göre kendi içerisinde gruplandırılmıştır. Ana ve alt gruplandırma içerisine 

yerleştirilen kıstaslar analizler için bir ölçek olma fonksiyonu icra etmektedirler. 

Çalışmamızda ölçek olarak Mecek (2017a) tarafından geliştirilen ölçek esas alınmıştır. Ölçek belirlenmesinde güncellik, 

kapsamlılık, geniş ölçüm imkanı sunması, uygulanabilirlik, şeffaflık gibi unsurlar esas alınmıştır. Çalışmanın temel 

kriterleri olarak; belediyelerin temel halkla ilişkiler fonksiyonları olan "tanıma" ve "tanıtma" fonksiyonları olarak iki grup 

öngörülmüştür. Birinci grup 4 farklı alt grup (tablo) olarak, 30 farklı kritere göre büyükşehir belediyesi ve 19 ilçe 

belediyesi için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İkinci grup ta ise; 12 farklı alt grup (tablo) içerisinde toplam 129 adet kriter 
bulunmaktadır. Çalışmamızda toplamda 159 kriter bulunmaktadır. Ayrıca belediyelerin demografik özelliklerine ilişkin 

temel bir tablo da hazırlanmıştır. 

Tabloların hazırlanması esnasında ilgili belediye web sitesinde aranan bilginin/verinin olmaması halinde "-" işareti; aranan 
verinin bulunması halinde "+" işareti; aranan verinin eksik olması yani yetersiz düzeyde (kısmen) olması halinde "ksm" 

işareti; aranan verinin bulunmaması, ancak veri için web sayfasında yer ayrılmış olması yani ilgili kısmın henüz yapım 
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aşamasında olması halinde de "ypm" işareti konulmuştur. Skor hesaplaması yapılırken "ksm" ibareleri "+" gibi 

değerlendirilmiştir. Ancak "ypm" ibareleri "-" olarak dikkate alınmıştır. Belediyelerin web siteleri incelemesi 06.03.2018 - 
07.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Literatür 

Bilgi iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmelere koşut olarak e-Belediyeciliğin artan önemi bu konuda birçok 

teorik ve ampirik çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Akademik yazında gittikçe yaygınlaşan e-Devlet/e-Belediye 
uygulamaları konusundaki ampirik çalışmaların bir kısmı web siteleri üzerinden içerik analizi, diğer bir kısmı da anket 

yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte her iki yöntemi uygulayan çalışmalar da bulunmaktadır (Aktel, 

2009:225-226). 

E-Belediyecilik ve belediye web sayfaları ile ilgili çalışmalar genellikle üç ana grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki; 

belediye web sayfalarının etkinlik, verimlilik, kullanım kolaylığı, erişebilirlik, görünüm, şeffaflık, demokrasi, katılım,  vb. 
unsurlar açısından içerik analizleri şeklindedir. İkinci grup çalışmalar ise, belediye web sayfaları ve e-Belediyecilik 
uygulamalarının paydaşları olan yöneticiler, personel, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu/özel sektör 

organizasyonu ve toplumsal gruplar üzerindeki algılarını, bilgi ve memnuniyet düzeylerini, hizmet alma oranlarını, 

düşüncelerini vd. öznel yaklaşımlarını ele almaktadır. Üçüncü grup çalışmalar da; belediye web sayfalarının alt yapı, 

donanım, erişim hızı, yazılım, tasarım ve güvenliği gibi teknik yönünü incelemektedir (Mecek, 2017a). Çalışmamızın 

kapsamı birinci grup ile sınırlıdır. 

Belediye web sayfalarının içerik analizleri ile ilgili Türkiye'de yapılan ampirik çalışmalar da kendi içerisinde üç ana grupta 
değerlendirilebilir. Bunlardan ilki, bireysel web sitesi analizleridir. Yani araştırmacılar tarafından herhangi bir belediye web 

sayfasının ve e-Belediye uygulamalarının tek başına belirli kıstaslara göre incelenmesini kapsamaktadır. İkinci grup 

çalışmalar da yerel düzeyde birden fazla belediyenin web sitesinin aynı anda karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi 

üzerinedir. Üçüncü grup ampirik çalışmalar ise ikinci grubun daha geniş ölçekli versiyonunu yani Türkiye geneli ya da 

bölgesel veya birkaç İl'i kapsamına alan daha kapsamlı çalışmalardan oluşmaktadır (Mecek, 2017a). Her üç grupta da 

azımsanmayacak düzeyde Türkiye'de yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Ancak çalışmamızın kapsamı açısından bu 

çalışmaların içerik ve sonuçlarına çok detaylı bir şekilde değinilmeden gruplar halinde kısaca
1 bilgi verilmesi uygun 

görülmüştür. 

KAYA BENSGHİR tarafından 2000 - 2002 yılları arasında yapılan çalışmalar bireysel web sitesi analizleri alanında 

literatüre kazandırılmış ilk çalışmalardır. KAYA BENSGHİR (2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2002) 
tarafından sırasıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir, Kayseri, Konya ve Eskişehir Büyükşehir Belediye 

Başkanlıklarının web siteleri içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Yazar tarafından genel olarak belediye web 

sitelerin broşür mantığıyla hazırlandığı ve tek yönlü bilgi aktarımı şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. ERDAL (2002) 

tarafından yapılan çalışmada e-devlet hakkında genel bilgiler verildikten sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sayfası 

ve e-belediye uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. AKDOĞAN (2004) tarafından yapılan tez çalışmasında Bağcılar 

belediyesi tarafından kullanılan ve birbirine entegre haline getirilmiş e-belediyecilik uygulamaları ve kent bilgi sistemi 

hakkında bilgi verilerek, etkileri değerlendirilmiştir. AL ve ALODALI (2008) tarafından yapılan çalışmada e-devlet 
hakkında genel bilgiler verildikten sonra Adapazarı Büyükşehir Belediyesine ait web sitesinin ana menüleri hakkında genel 

bir değerlendirme yapılmıştır. KAYPAK (2010) tarafından yapılan çalışmada Antakya Belediyesi web sayfası içeriği 

hakkında bilgi verilerek; web sayfası erişebilirlik, gezilebilirlik/kullanım kolaylığı, içerik ve genel görünüş kıstasları 

açısından değerlendirilmiştir. ÖZKARA (2010) tarafından yapılan ve Tarsus Belediyesinin web sitesi ile e-belediye 
uygulamalarının açıklandığı ve değerlendirildiği çalışmada ilgili belediyenin kalite yönetim sistemi (TSEISO-EN-9000-
2000)’ne sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca belediyenin bu alanda Kalite Derneği (KalDer)’nden de ödül aldığı ifade 

edilmiştir. Belediyenin web sitesinin tarayıcıda açılması ve dosya indirme hızının (download) da yeterince hızlı olduğu 

tespit edilmiştir. ÇAVUŞ (2011) tarafından yapılan çalışmada Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi'nin web sitesi 

"erişilebilirlik", "web sitesinin genel görünümü" ve "kullanım kolaylığı" gibi biçimsel özellikleri ile hizmet sundukları 

halkın istek ve beklentilerini tanımaya ve yapılan çalışmalar konusundaki tanıtımlarda web sitesinden nasıl yararlandığının 

içerik analizi 55 kıstas yardımıyla yapılmıştır. ACILAR (2012) tarafından yapılan çalışmada Bilecik Belediyecinin web 

sayfası değerlendirilmiştir. YILMAZ (2013) tarafından yapılan çalışmada Trabzon Belediyesine ait web sayfası ve e-
belediye uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. BİLGİLİ (2015) tarafından yapılan çalışmada Bursa İli Nilüfer 

İlçe Belediyesine ait web sitesinin içeriği hakkında değerlendirmede bulunulmuştur. ALODALI vd. (2016) tarafından 

yapılan çalışmada Osmaniye belediyesinin ebelediye uygulamaları “bilgi ve belge verme hizmetleri", "iletişim hizmetleri" 

ve "online işlem hizmetleri” olarak 3 ana kriter ve 14 alt kriter belirlenerek kurumsal web sayfası üzerinden 2010, 2012 ve 

2016 yılları için ayrı ayrı analiz edilmiştir. 

KARADUMAN ve KARADUMAN (2004) tarafından yapılan çalışmada Antalya ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin web 

siteleri "ana sayfa", "alt sayfalar", "erişebilirlik", "güncellik", "interaktiflik" kategorileri altında incelenerek, her iki 
belediyenin mevcut e-belediyecilik uygulamaları karşılaştırılmıştır. ERASLAN YAYINOĞLU, SAYIMER ve ARDA 

(2007) tarafından yapılan çalışmada İstanbul ve Londra Büyükşehir Belediyeleri'nin kurumsal web siteleri kullanım 

                                                           

1    Litertür ile ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için Bkz.: Mecek, 2017b:1829-1841. 
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kolaylığı, görsel çekicilik, bilgilendirici olma, eğlenceli ve ilginç olma, güncelleme/güncellik boyutları esas alınarak 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. ŞAHİN (2007) tarafından yapılan çalışmada 2005 yılı itibariyle Valilik kanalıyla 

gönderilen anket formları ile Konya İli'ne bağlı büyükşehir, ilçe ve kasaba belediyelerin (198 adet) web sayfalarının varlığı, 

içerikleri ve e-belediye uygulamaları ile internet kullanımları hakkında veri toplanarak, karşılaştırmalı içerik analizi 

gerçekleştirilmiştir. TARHAN (2007) tarafından yapılan çalışmada Konya İli merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve 
Karatay belediyelerin web sayfaları "erişebilirlik", "genel görünüm" ve "kullanım kolaylığı" gibi biçimsel özellikler (23 

farklı kıstasta) ile  hizmet sundukları hedef kitlenin talep ve beklentilerini tanımaya ve yapılan çalışmalar konusundaki 

tanıtımlarda web sayfasından nasıl yararlandıkları (20 soruyla) incelenmiştir.  

TANYILDIZI ve KARATEPE (2011) tarafından yapılan çalışmada belediyelerin halkla ilişkiler faaliyetleri ve web sayfası 

kullanımı hakkında genel bilgiler verildikten sonra nüfus sayısı/yoğunluğu ve yönetim sistemindeki büyük benzerlikler 

dolayısıyla bir Avrupa Birliği üyesi olan Fransa'nın Lyon kenti ile Türkiye’den Gaziantep kentinin belediye web sayfaları 

biçimsel, tanıma ve tanıtma yönünden halkla ilişkiler çalışmaları 52 farklı kıstasa (veriye, soruya) göre, karşılaştırmalı 

olarak, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. YAĞMURLU (2011) tarafından yapılan çalışmada Ankara İli sınırları 

içerisindeki 16 adet ilçe belediyesine ait web sitesi "tanıma" ve "tanıtma" amaçlı halkla ilişkiler faaliyetleri olarak iki 
kategoride içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. ŞENYURT (2016) tarafından yapılan çalışmada Konya İl 

merkezinde bulunan Meram, Selçuklu ve Karatay İlçe Belediyeleri'nin kurumsal web siteleri, kurumsal mobil uygulamaları 

ve sosyal medya hesapları halkla ilişkiler uygulamaları ve modelleri çerçevesinde biçim ve içerik açısından analiz 

edilmiştir. MECEK (2017a) tarafından yapılan çalışmada Afyonkarahisar İli'ne bağlı 17 ilçe belediye başkanlığı web sitesi 

tanıma ve tanıtma faaliyetleri çerçevesinde karşılaştırmalı işlevsellik analizi yöntemiyle 16 alt grupta (159 kıstasta) 

değerlendirilmiştir. 

YILDIZ (1999) 29 adet il ve ilçe belediyesini nüfusları, belediye ve kurumsal yöneticilerin iletişim bilgileri ile mali bilgi  
verilerinin olup olmaması açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. YILDIRIM ve ÖNER (2004) tarafından 

Türkiye'den Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Yalova belediyeleri web siteleri ile Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, 

Kanada, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, Avustralya ve Brezilya'daki genel internet kullanımı, e-devlet ve e-
belediyecilik hizmetleri hakkında karşılaştırmalı bilgiler verilmiştir. PARLAK ve SOBACI (2012) tarafından yapılan 

çalışmada 16 büyükşehir belediyesinin "bilgi verme hizmetleri", "iletişim hizmetleri" ve "online hizmetler" üç ana başlık ve 

toplamda ondört farklı kıstasla karşılaştırılarak işlevsellik skorları hesaplanmıştır. AKTEL (2009) tarafından yapılan 

çalışmada il belediyelerine ait web sitelerinin işlevselliğini ve belediyelerin edevlet (e-belediye) uygulamalarının düzeyini 

ölçmek amacıyla, içerik analizi yöntemi kullanılarak 75 İl belediye web sitesi, 15 ana ölçüte ve bunlara bağlı alt ölçütlere 

dayalı olarak incelenmiş ve yeterlilikleri tespit edilmiştir. CANDEMİR ve SAVAŞÇI KAZANÇOĞLU (2009) tarafından 

yapılan çalışmada Kıyı Ege İlçe Belediyeler Birliği üye belediyeleri arasından seçilen 22 adet belediyenin web siteleri 

incelenerek, ilgili web sayfaları tasarım ve içerik açısından 68 adet soru (kıstas) yardımıyla karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. ÖZÜPEK (2010) tarafından yapılan çalışmada 2012 yılı yasa değişikliği öncesinde mevcut olan 16 

büyükşehir belediyesine ait web sayfaları üzerinde "belediyelerde tanıma araç ve yöntemleri" başlığı altında 7 kıstasa ve 

"belediyelerde tanıtma faaliyetleri" başlığı altında 12 kıstasa göre etkinlik analizi yapılmıştır. GENCO (2010) tarafından 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Denizli Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 

Antakya Belediyesi web sayfaları incelenerek, e-belediye uygulamaları analiz edilmiştir. KABAKUŞ (2010) tarafından 

2010 yılı itibariyle mevcut olan 2949 belediyenin web sitesi ve e-belediyecilik uygulamaları araştırılmıştır. SOBACI ve 

ALTINOK (2011) tarafından yapılan çalışmada mevcut 16 adet büyükşehir belediyesinin web sayfaları "bilgi verme 

hizmetleri" (23 kıstas), "etkileşim hizmetleri" (5 kıstas) ve "çevrimiçi online katılım hizmetleri" (8 kıstas) ana başlıkları 
altında toplamda 36 kıstas esas alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. ALODALI, TUNCER, USTA ve HALİS (2012) 

tarafından yapılan çalışmada, 2012 yılı itibariyle Akdeniz Bölgesi'nde 6 il belediyesinin (büyükşehir belediyeleri 

incelemeye tabi tutulmamıştır) e-belediye uygulamaları “bilgi ve belge verme hizmetleri", "iletişim hizmetleri" ve "online 

işlem hizmetleri” olarak 3 ana kriter ve 14 alt kriter belirlenerek il belediyelerinin kurumsal web sayfası üzerinden 

değerlendirmede bulunulmuştur. NEGİZ ve SARAÇBAŞI (2012) Antalya, Isparta, Muğla, Burdur İl'lerinde mevcut olan ve 
aynı zamanda da Akdeniz Belediyeler Birliği'ne üye olan 67 belediye web sayfası üzerinden “kamu bilgilerine erişim ve 

saydamlık” verileri ile Akdeniz bölgesinde yer alan ve büyükşehir olmayan Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis 

ve Osmaniye il belediyelerinin web sayfaları "Bilgi - belge verme hizmetleri", "iletişim hizmetleri" ve "online işlem 

hizmetleri" ana başlıkları altında 14 temel verinin varlığı/yokluğu açısından karşılaştırılmıştır. SERENLİ (2013) tarafından 

yapılan çalışmada yazar; Parlak ve Sobacı (2008) tarafından yapılan çalışmaya ait kıstaslara "engelli erişimi" ve "evrak 

takip" kıstaslarını da ekleyerek 30 büyükşehir belediyesine ait web sayfasını incelemiştir. YAMAN vd. (2013) tarafından 

yapılan çalışmada 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine (ADNKS) göre bölgede mevcut olan 7 il belediyesi ve bu 

İl'e bağlı en kalabalık üçer ilçe belediye web sayfası incelenmiştir. Toplam 28 belediye web sayfasında yer alan e-belediye 
hizmetleri 10 ana başlık altında karşılaştırılmıştır. KABAKUŞ (2014) tarafından yapılan çalışmada Türkiye'de mevcut olan 

30 adet büyükşehir belediyesine bağlı 519 adet ilçe belediyelerinin kurumsal web siteleri incelenerek, ilgili belediyeler; 

web sitesine sahip olma ve e-belediye uygulamaları (çevrim içi işlem yapabilme ve çevrim içi tahsilat imkanları) dikkate 

alınarak büyükşehir statüsündeki illerin etkinliği araştırılmıştır. ŞAT (2016) tarafından yapılan çalışmada Türkiye'de yer 

alan 30 büyükşehir belediyesinin web siteleri "Güvenlik ve Kullanıcı Mahremiyeti”; “Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik”; 

“İçerik”, “Hizmet Sunumu” ve “Katılım” ana başlığı altında, toplam 106 kıstas esas alınarak değerlendirilmiştir. 
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3.4. Bulgular ve Değerlendirme 

Antalya büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin demografik özelliklerine ilişkin bulgular (belediyelerin web 

sitesi url adresleri, il merkezine olan uzaklıkları, ilçe toplam nüfusları ) Tablo.1'de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Belediyelere İlişkin Genel Bilgiler 

Kıstaslar / İlçeler 
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Belediye Web Sitesi 

 

 

 

 

 

Çalışmaların yapım 

tarihi 

AKSEKİ 11.088 155 km www.akseki.bel.tr 06.03.2018  

AKSU 69.967 16 km www.aksu.bel.tr 08.03.2018 

ALANYA 299.464 135 km www.alanya.bel.tr 28.04.2018 

ANTALYAB.B. 2.364.396 - www.antalya.bel.tr 29.04.2018 

DEMRE 25.928 150 km www.demre.bel.tr 11.03.2018 

DÖŞEMEALTI 59.948 12 km www.dosemealti.bel.tr 11.03.2018 

ELMALI 38.651 132 km www.elmali.bel.tr 11.03.2018 

FİNİKE 48.948 145 km www.finike.bel.tr 11.03.2018 

GAZİPAŞA 49.555 177km www.gazipasa.bel.tr 07.05.2018 

GÜNDOĞMUŞ 7.593 149 km www.gundogmus.bel.tr 07.05.2018 

İBRADI - - - - 

KAŞ 57.123 195 km www.kas.bel.tr 13.03.2018 

KEMER 42.568 43 km www.antalya-kemer.bel.tr 18.04.2018 

KEPEZ 519.966 25 km www.kepez-bld.gov.tr 07.05.2018 

KONYAALTI 172.920 27 km www.konyaalti.bel.tr 19.04.2018 

KORKUTELİ 53.610 61 km www.korkuteli.bel.tr 19.04.2018 

KUMLUCA 53.610 76 km www.kumluca-bld.gov.tr 20.04.2018 

MANAVGAT 226.394 75 km www.manavgat.bel.tr 06.05.2018 

MURATPAŞA 488.670 7 km www.muratpasa-bld.gov.tr 21.04.2018 

SERİK 122.032 60 km www.serik.bel.tr 25.04.2018 

Kaynak: İlçe kaymakamlık sitesi, www.nufusu.com adresi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Antalya büyükşehir belediyesi, toplam nüfusu 2.364.396’dır. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa 
belediyeleri merkez ilçe olup, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinin nüfusu 100.000 rakamının altında olduğu görülmüştür. Ancak 

diğer Serik, Manavgat ve Alanya ilçeleri diğer ilçelere oranla (merkez ilçe hariç) nüfusu 100.000 üzerinde olduğu 

saptanmıştır. 

Antalya büyükşehir belediyesi’ne bağlı ilçe belediyelerin kurumsal web sayfalarında mevcut olan veriler "tanıma" 

faaliyetlerine esas olacak şekilde, dört tablo halinde hazırlanmıştır. 
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Tablo 2. Belediyeye Erişim Sağlayacak Temel İletişim Araçları Skoru 

Kıstaslar / İlçeler 
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 d
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 b
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AKSEKİ + + - + ksm + + + 7/8 

AKSU + + ksm + - + + + 7/8 

ALANYA + + ksm - ksm + + + 7/8 

ANTALYAB.B. + + + + + + - - 6/8 

DEMRE + + - + - + ypm + 5/8 

DÖŞEMEALTI + + ksm + ksm + + - 7/8 

ELMALI + + ksm + ksm + + + 8/8 

FİNİKE + + - + - + + + 6/8 

GAZİPAŞA + + ksm + ksm + + - 7/8 

GÜNDOĞMUŞ + + ypm + ypm + + + 6/8 

İBRADI - - - - - - - - 0/8 

KAŞ + + ksm + ksm + + + 8/8 

KEMER + + - + ksm + + + 7/8 

KEPEZ + + ksm + ksm + + + 8/8 

KONYAALTI + + - + - + + + 6/8 

KORKUTELİ + + ypm + ypm + - - 4/8 

KUMLUCA + + - + - + + + 6/8 

MANAVGAT + + - + - + + + 6/8 

MURATPAŞA + - ksm + ksm + + + 7/8 

SERİK + + - + - + + + 6/8 

TOPLAM 19/20 18/20 9/20 18/20 10/20 19/20 16/20 15/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 Belediyeye erişim sağlayacak temel iletişim araçları skoru ele alındığında; Birim telefon numaraları/dahili ve e-postaları 

açısından genel olarak birim müdürlerine iletişimin sağlanıp, dahiliye numaralarında eksiklik olduğu saptanmıştır. İbradı 

belediyesi hariç diğer belediyelerde santral telefon ve belediye adres bilgisinde eksik olmadığı ve kurumsal e-posta adres 
bilgisi Alanya ile İbradı belediyeleri haricinde tam olarak bulunduğu görülmüştür.  
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Tablo 3. Temel İletişim Araçları Dışındaki Talep/Öneri Araçları Skoru 

Kıstaslar / 

İlçeler 

B
ey

az
/M

av
i m

as
a 

il
e
ti

şi
m

 b
il

g
il

e
ri
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Ç
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T
O

P
L

A
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K

O
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AKSEKİ - - + - - - - - - - 1/10 

AKSU - + + - + - - - - - 3/10 

ALANYA + - - - - - - + - - 2/10 

ANTALYA 
B.B. - + + - + - - + + + 6/10 

DEMRE + + - - + + + - - - 5/10 

DÖŞEMEALTI + + + - + - - - - - 4/10 

ELMALI - + - - - - - - - - 1/10 

FİNİKE + + - + - - - - - - 3/10 

GAZİPAŞA + + + - + - - - + - 5/10 

GÜNDOĞMUŞ - + + + - - - - - + 4/10 

İBRADI - - - - - - - - - - 0/10 

KAŞ - + - - - - - - - - 1/10 

KEMER + - - - - - - - - - 1/10 

KEPEZ + + + - + - - + - - 5/10 

KONYAALTI - + + - + + - - - - 4/10 

KORKUTELİ - + - - + - - - - - 2/10 

KUMLUCA - + - - - - - + - - 2/10 

MANAVGAT - + - - - - - - + - 2/10 

MURATPAŞA + + ksm - - + - - - - 4/10 

SERİK - + - - + - - - - - 2/10 

TOPLAM 8/20 16/20 9/20 2/20 9/20 3/20 1/20 4/20 3/20 2/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur.. 

Temel iletişim araçları dışındaki talep/öneri araçları skoru açısından Kemer, Kaş, Elmalı ve Akseki ilçelerinin oldukça 

düşük bir seviyede olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak Web siteleri üzerinde ziyaretçi defteri, anket formu, sonuçları ve 

duyuru listesine eklenmede düşük seviyede olmasının yanında, diğer unsurlar orta seviyede olduğu saptanmıştır. Bu 
bağlamda Demre belediyesi haricinde anket formu sonucunu ortaya koyan belediye web sayfası yoktur. 
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Tablo 4. Tanıma Esaslı e-Belediye Enteraktif Uygulamaları Skoru 

Kıstaslar / İlçeler 

E
B

Y
S 

e-
B

ey
an

na
m

e 

e-
B

a
şv

u
r
u

 

e-
S

o
rg

u
la

m
a

 (
iş

le
m

 

du
ru

m
u)

 

e-
B

o
r
ç 

S
o
r
g

u
la
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B
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T
O

P
L

A
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K

O
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AKSEKİ - - - - - - - - 0/8 

AKSU + + - + + + - - 5/8 

ALANYA + + + + + + - + 7/8 

ANTALYA B.B. - + + + + + - + 6/8 

DEMRE - + - - - + - - 2/8 

DÖŞEMEALTI - + + + + + - - 5/8 

ELMALI - - - - - - - - 0/8 

FİNİKE - - - + + + - - 3/8 

GAZİPAŞA - - - - - - - - 0/8 

GÜNDOĞMUŞ - - - - - - - - 0/8 

İBRADI - - - - - - - - 0/8 

KAŞ - + - - + + - - 3/8 

KEMER + + - + + + - - 5/8 

KEPEZ + - - + + + - - 4/8 

KONYAALTI + - + + + + - - 5/8 

KORKUTELİ ksm - - + + + - - 4/8 

KUMLUCA - - - - - - - - 0/8 

MANAVGAT + - + + + + - - 5/8 

MURATPAŞA - - - + + + - - 3/8 

SERİK + + - + + + - - 5/8 

TOPLAM 8/20 8/20 5/20 12/20 13/20 14/20 0/20 2/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tanıma esaslı e-Belediye enteraktif uygulamaları esasında belediyelerin yaklaşık altı ilçesinde "e-Belediye" butonu 
olmadığı görülmüştür. Ancak geriye kalan 14 ilçede ‘’e-belediye yada e- hizmetler’’ butonu olduğu saptanmıştır. Genel 
olarak e-başvuru ve e-bilet’in alt seviyelerde olduğu görülürken, mezarlık bilgi sistemi (MBS)’ye belediyeler web sayfaları 

üzerinde yer vermediği görülmektedir.  
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Tablo 5. Kullanım/Talep Öncelikleri ve Sıklığına Yönelik Tespit Araçları Skoru 

Kıstaslar / İlçeler 

S
a

y
fa

 Z
iy

a
r
e
t 

S
a
y
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ı 

G
en

el
 A

m
a

çl
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S
a
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a
ç 

B
ey

az
/M
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D
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r
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V
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T
O

P
L

A
M
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K

O
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AKSEKİ - - - - 0/4 

AKSU - - - - 0/4 

ALANYA + - - - 1/4 

ANTALYA B.B. + - - - 1/4 

DEMRE - + - - 1/4 

DÖŞEMEALTI + - - - 1/4 

ELMALI - - - - 0/4 

FİNİKE - - - - 0/4 

GAZİPAŞA - - - - 0/4 

GÜNDOĞMUŞ - - - - 0/4 

İBRADI - - - - 0/4 

KAŞ - - - - 0/4 

KEMER + - - - 1/4 

KEPEZ - - - - 0/4 

KONYAALTI ksm - - - 1/4 

KORKUTELİ - - - - 1/4 

KUMLUCA - - - - 0/4 

MANAVGAT + - - - 1/4 

MURATPAŞA + - - - 1/4 

SERİK + - - - 1/4 

TOPLAM 8/17 1/17 0/17 0/17  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur.. 

Kullanım/Talep öncelikleri ve sıklığına yönelik tespit araçları açısından tüm belediyeler düşük bir skor elde etmişlerdir. 

Birkaç belediye web sayfasında ziyaretçi/okunma sayısı bilgileri mevcutken, genel olarak belediyelerin web sayfalarında 

bu özelliğe rastlanılmamıştır. Ayrıca beyaz/mavi masa vd. talep/öneri kanallarına ait verilerin web sitelerinde 

paylaşılmadığı görülmüştür. Sorun/talep ve öneri yoğunlukların belirlenmesi hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi 

açısından, mevcut istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılması da şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından oldukça 

önemlidir. 

Antalya büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerin kurumsal web sayfalarında mevcut olan veriler "tanıtma" 

faaliyetlerine esas olacak şekilde, 11 (onbir) tablo halinde hazırlanmıştır. 
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Tablo 6. Kentin Tanıtımına Yönelik Araçlar Skoru 

Kıstaslar / 

İlçeler 

C
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 d
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 d
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z
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Ş
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 d
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B
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e
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o
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V
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e
o
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a
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ın
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e
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O
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in
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st
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T
O

P
L

A
M

 S
K

O
R

 

AKSEKİ - - - + - - + + - + + - - - + - - - 6/18 

AKSU - - - + - - - + - + + - + - + + - - 7/18 

ALANYA ksm - - + - - ksm - - - + - - + + + - - 7/18 

ANTALYA 
B.B. + ksm + + - - ksm + + + + - - - + - + - 11/18 

DEMRE ksm - - + - - - + - + + - - + + + - - 8/18 

DÖŞEMEA

LTI 
+ - - + - - ksm ksm - ksm + - - - + + - - 8/18 

ELMALI - - - - - - + - - - + - - - + + - - 4/18 

FİNİKE - - - + - - - + - + + - + - + + - - 7/18 

GAZİPAŞA - - - + - - - - - - + - - + + + - - 5/18 

GÜNDOĞ

MUŞ 
+ - - + - + + + - - - - - - + + - - 7/18 

İBRADI - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/18 

KAŞ + + ksm + - ksm ksm - - - + - - ypm + + - - 9/18 

KEMER + - + + - - + - - - + - - + + + - - 8/18 

KEPEZ - - - + - - - - - - - - - - + + - - 3/18 

KONYAAL
TI 

- - - + - - - - - - - - - - + + - - 3/18 

KORKUTE
Lİ + ksm ksm + - - - - - - - - + - + + - - 7/18 

KUMLUCA + + + + - - - - - + + - - - + + - - 8/18 

MANAVG
AT 

- - - + - - - + - + + - + + + + - - 8/18 

MURATPA
ŞA - - - + - + - - - - - - - ksm + - - - 4/18 

SERİK + - + + - - - + - - + - - - ksm + - - 7/18 

TOPLAM 10/20 4/20 6/20 18/20 0/20 3/20 8/20 9/20 1/20 8/20 14/20 0/20 4/20 6/20 19/20 16/20 1/20 0/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Kentin tanıtımına yönelik araçlar skoru açısından belediyelerin yerleşim düzeni, kente ait istatistikler ve online desteğe web 

sayfası üzerinde yer vermediği görülmüştür. İbradı belediyesi haricindeki tüm belediyelerin belde tarihi ve belde 
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fotoğraflarına yer verdiği saptanmıştır  Bunun yanında bazı belediyelerin çok düşük düzeyde oldukları da tespit edilmiştir. 
On(10) skorun üzerine sadece Antalya büyükşehir belediyesi çıkmıştır. 

Tablo 7. Belediye Teşkilat ve Yönetiminin Tanıtım Araçları Skoru 

Kıstaslar / 

İlçeler 
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AKSEKİ + - - + ksm + - - - + ypm + - - - - - 6/17 

AKSU - - + + ksm + - - - + - + - - + - + 8/17 

ALANYA - + + + ksm + - ksm + + + + - - ksm - - 11/17 

ANTALYA
B.B. + - + + + + + + - + + + + - + + ksm 14/17 

DEMRE + - + - - - - - - + - + + - + - + 7/17 

DÖŞEMEA

LTI 
ypm - - + ksm + - ksm + + + + - - + + + 11/17 

ELMALI - - - + - - - - + + - + + - - - - 5/17 

FİNİKE + - + - - - - - - + - + - - + + + 7/17 

GAZİPAŞA + - - ypm ksm + - - - + - + - - + - ksm 7/17 

GÜNDOĞM

UŞ 
- + ypm ypm - - - - - + - + + - - - - 4/17 

İBRADI - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/17 

KAŞ - - - - ksm + - ksm - - - + + - + - + 7/17 

KEMER - - ypm ksm - + - - - + - + - - + - + 6/17 

KEPEZ - - + + ksm + + ksm - + + + + - + - + 12/17 

KONYAAL
TI - - + + - + - - + + + + - - ksm - - 8/17 

KORKUTE
Lİ + - + ypm ksm - - - - + + + - - + + + 9/17 

KUMLUCA - - - ksm - + + - - + - + - - + - + 7/17 

MANAVGA
T 

+ - + - ksm - - - - + - + - - + - + 7/17 

MURATPA
ŞA + + + + ksm + - ksm + + + + - - + - + 13/17 

SERİK - - - - - - - - + + + + - - - - - 4/17 

TOPLAM 8/20 3/20 10/20 11/20 11/20 12/20 2/20 6/20 6/20 18/20 8/20 19/20 6/20 0/20 15/20 4/20 13/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur.. 
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Belediye teşkilat ve yönetiminin tanıtım araçları skoru açısından Alanya, Antalya b.b, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa  

Belediyeleri orta düzeyde iken, diğer belediyelerin alt seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Belediye başkanı, yardımcıları ve 
birim amirleri ile ilgili verilere genel olarak yer verilirken, belediyelerin hiçbirisinin son seçim sonuçlarına yer vermediği, 

çok azının da diğer unsurlara yer verdiği tespit edilmiştir. Antalya b.b teşkilat tarihi iş akışı şeması ve son seçim sonuçları 

haricindeki tüm bilgilere web sayfası üzerinde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. 

Tablo 8. Belediye Meclisi ve Komisyonlarının Tanıtımına İlişkin Araçlar Skoru 

Kıstaslar / 

İlçeler 

M
e
c
li

s 
g
ö
r
e
v
 v

e
 y

e
tk

il
e
r
i 

M
e
c
li

s 
B

a
şk

a
n

lı
k

 d
iv

a
n

ı 
b

il
g
il

er
i 

M
e
c
li

s 
ü

y
e
le

r
in

in
 k

im
li

k
le

r
i 

M
e
c
li

s 
ü

y
e
le

r
in

in
 f

o
to

ğ
r
a

fl
a
rı

 

M
e
c
li

s 
ü

y
e
le

r
in

in
 ö

z
g
e
ç
m

iş
le

r
i 

M
e
c
li

s 
ü

y
e
le

r
in

 p
a
r
ti

 b
il

g
il

e
r
i 

M
e
c
li

s 
to

p
la

n
tı

 v
e
 g

ü
n

d
e
m

i 
il

a
n

ı 

M
ec

lis
 k

a
r
a
r
la

rı
n

ın
 i

la
n

ı 

M
e
c
li

s 
k

o
m

is
y
o
n

la
rı

 l
is

te
si

 

K
o
m

is
y
o

n
 ü

y
e
le

r
in

in
 l

is
te

si
 

K
o
m

is
y
o

n
 g

ö
r
e
v
 v

e
 y

e
tk

il
e
r
i 

b
il

g
is

i 

T
O

P
L

A
M

 S
K

O
R

 

AKSEKİ - - + + - + - + - - - 4/11 

AKSU - + + + - + + + + + - 8/11 

ALANYA - - + - - + + + + + - 6/11 

ANTALYAB.B. - + + + - + - + + + - 7/11 

DEMRE + - + + - - - - - + + 4/11 

DÖŞEMEALTI ypm - + - - - - + + - - 3/11 

ELMALI - - + + - + - + - - - 4/11 

FİNİKE + - + - - + - + - - - 4/11 

GAZİPAŞA - - + + - + - + - - - 4/11 

GÜNDOĞMUŞ - - + + - + - - - - - 3/11 

İBRADI - - - - - - - - - - - 0/11 

KAŞ + - + + - + - + + + - 7/11 

KEMER - - + + - - - + - - - 3/11 

KEPEZ - + + + + + + + + + - 9/11 

KONYAALTI - - + + - + - + - - - 4/11 

KORKUTELİ - + + + ksm + - + + + - 8/11 

KUMLUCA - - - - - - - + - - - 1/11 

MANAVGAT - - + + - + + + - - - 5/11 

MURATPAŞA - + + + - + - + + + - 7/11 

SERİK - - - - - - - + - - - 1/11 

TOPLAM 3/20 5/20 17/20 14/20 2/20 14/20 4/20 17/20 8/20 8/20 1/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediye meclisi ve bağlı meclis komisyonlarının tanıtımına esas tabloda ilçe belediyelerinin skorlarının orta düzeyde 

olduğu görülmektedir. Belediyelerce meclis üyelerinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları, meclis kararları ilanı ve bağlı olduğu 

siyasi parti bilgileri orta düzeyin biraz üzerinde yer verildiği görülmüştür. Diğer verilere ise düşük düzeyde yer verilmiştir. 

Komisyon görev ve yetkileri bölümüne web sayfası üzerinde Demre ilçe belediyesinin yer verdiği saptanmıştır.  Sadece 

Kepez ve Korkuteli belediyeleri,  meclis üyelerinin özgeçmişine yer vermiştir. 
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Tablo 9. Belediye Encümen Yapısı ve Çalışmalarının Tanıtımına İlişkin Araçlar Skoru 

Kıstaslar / 

İlçeler 
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AKSEKİ - - - - - - - - - 0/9 

AKSU - + + + + - - - - 4/9 

ALANYA - - - - - - - - - 0/9 

ANTALYAB.B. + + + + - + - - + 6/9 

DEMRE - + + - + - - - - 3/9 

DÖŞEMEALTI ypm - - - - - - - - 0/9 

ELMALI - - - - - - - - - 0/9 

FİNİKE + - - - - - - - - 1/9 

GAZİPAŞA - - - - - - - - - 0/9 

GÜNDOĞMUŞ - - - - - - - - - 0/9 

İBRADI - - - - - - - - - 0/9 

KAŞ + ksm ksm - ksm - - - ypm 4/9 

KEMER - - - - - - - - + 1/9 

KEPEZ - + + + + - + - - 5/9 

KONYAALTI + - - - - - - - - 1/9 

KORKUTELİ - + + + + - - - - 4/9 

KUMLUCA - - - - - - - - - 0/9 

MANAVGAT - - - - - - - - ypm 0/9 

MURATPAŞA + - + - - - - - - 2/9 

SERİK - - - - - - - - + 1/9 

TOPLAM 5/20 6/20 7/20 4/20 5/20 1/20 1/20 0/20 3/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediye encümen yapısı ve çalışmalarının tanıtımına ilişkin bilgiler İbradı Belediyesi başta olmak üzere 9 belediye web 
sayfasında hiçbir şekilde kendisine yer bulmamıştır. Ayrıca hiçbir belediye, encümen toplantı ve gündemini önceden ilan 

etmemiştir. Encümen üyeleri iletişim bilgisi Antalya b.b., encümen özgeçmişine de sadece kepez belediyesinin web sayfası 

üzerinde yer verdiği görülmüştür. Genel olarak belediyelerin yürütme (icra) organı, olan encümen bilgilerine üst düzeyde 

yer verilmediği saptanmıştır.   
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Tablo 10. Belediye Kent Konseyi ve Faaliyetlerinin Tanıtımına İlişkin Skor 

Kıstasl

ar / 
İlçeler 
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AKSEKİ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

AKSU - + + + + - + + - + + + - - ksm + - - - 11/19 

ALANY

A 
+ + + + + + + - - ksm + + - - - + - - + 12/19 

ANTALY

AB.B. 
- + + + + + + + - + ksm + - + + + + ksm - 15/19 

DEMRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

DÖŞEM

EALTI 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

ELMALI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

FİNİKE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

GAZİPA

ŞA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

GÜNDO

ĞMUŞ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

İBRADI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

KAŞ - - - - - - - - - - ksm - - - - + - + - 3/19 

KEMER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

KEPEZ + + + + + ksm + - - - + + - + - ypm ypm ypm - 10/19 

KONYA

ALTI 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

KORKU

TELİ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

KUMLU

CA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

MANAV

GAT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

MURAT

PAŞA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

SERİK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0/19 

TOPLA

M 
2/20 4/20 4/20 4/20 4/20 3/20 4/20 2/20 0/20 3/20 5/20 4/20 0/20 2/20 2/20 4/20 1/20 2/20 1/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Belediye Kent Konseyi ve Faaliyetlerinin Tanıtımına İlişkin kıstaslara göz attığımız zaman, 5 tane belediye dışında kent 

konseyi web sayfasına ulaşılamadığı görülmüştür. Kent konseyi web sayfalarına sahip olan belediyelerde de kaş belediyesi 

haricindeki diğer belediyelerde sonucun yüksek derecede olduğu tespit edilmiştir. Kıstaslar arasında anket bilgisine yer 

veren tek belediye Alanya belediyesidir. 

Çeşitli medya haberlerine baktığımız zaman diğer belediyelerinde kent konseyi çalışmaları olduğunu dikkate alarak gelecek 

zamanlarda Antalya büyükşehir belediyesinin ilçelerinde kent konseyi web sayfası olacağı tahmin edilmektedir.  

Tablo 11. Belediye Teşkilatıyla İlişikli Birimlerin Tanıtımına İlişkin Skor 
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İlçeler 
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AKSEKİ + + - + - - - - - 3/9 

AKSU + + - + - - - - + 4/9 

ALANYA + + - + - - + - - 4/9 

ANTALYAB.B. - - - + + + - - + 4/9 

DEMRE + + + + - - + - + 6/9 

DÖŞEMEALTI + + - + + + - - - 5/9 

ELMALI - - - + + - + - - 3/9 

FİNİKE - - - + - - ypm - - 1/9 

GAZİPAŞA + + - + - - + - - 4/9 

GÜNDOĞMUŞ - - - + - - - - - 1/9 

İBRADI - - - - - - - - - 0/9 

KAŞ + - - + - - ypm - - 2/9 

KEMER - - - + - - + - - 2/9 

KEPEZ + + + + - - - - + 5/9 

KONYAALTI + + - + - - + - - 4/9 

KORKUTELİ + + - + - - - - - 3/9 

KUMLUCA + + - + - - - - - 3/9 

MANAVGAT + + + + - - - - + 5/9 

MURATPAŞA + + + + - - + - + 6/9 

SERİK - - - + - - - - - 1/9 

TOPLAM 13/20 12/20 4/20 19/20 3/20 2/20 7/20 0/20 6/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediye teşkilatıyla ilişikli birimlerin tanıtımına ilişkin skor açısından Demre, Döşemealtı, Kepez, Manavgat ve Muratpaşa 

orta düzeyde yer alırken; Aksu, Alanya, Antalya, Gazipaşa ve Konyaaltı Belediyelerinin ortanın altında bir seviyede 

oldukları tespit edilmiştir. Diğer belediyelerin skoru ise çok düşük düzeylerdedir. Ayrıca belediye’ye bağlı işletmelerde link 

verilmesi kıstasında Antalya ve Döşemealtı belediyeleri olumlu sonuç alırken diğer belediyelerde web sayfaları üzerinde bu 

kıstasa yer verilmediği görülmüştür.  
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Tablo 12. Belediyenin Kurumsal İlan, Duyuru ve Tanıtımlarına İlişkin Skor 

Kıstaslar / İlçeler 
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AKSEKİ + - - - + - + 3/7 

AKSU + - - - + + - 3/7 

ALANYA + - + + + + + 6/7 

ANTALYAB.B. + - - + + + + 5/7 

DEMRE + - - + + - - 3/7 

DÖŞEMEALTI + - - + + + + 5/7 

ELMALI + - - - + + + 4/7 

FİNİKE + - - + + - - 3/7 

GAZİPAŞA + - - ksm + + + 5/7 

GÜNDOĞMUŞ + - - ypm + - + 3/7 

İBRADI - - - - - - - 0/7 

KAŞ + - - + + ypm + 4/7 

KEMER + - + - + + ksm 5/7 

KEPEZ + - - - + + + 4/7 

KONYAALTI + - - - + + + 4/7 

KORKUTELİ + - - + + - - 3/7 

KUMLUCA + - - + + - - 3/7 

MANAVGAT + - + + + + + 6/7 

MURATPAŞA + - + + + + - 5/7 

SERİK + - - - + - - 2/7 

TOPLAMkaldı 19/20 0/20 4/20 11/20 19/20 11/20 12/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyenin kurumsal ilan, duyuru ve tanıtımlarına ilişkin skor tablosuna bakıldığında; bu  çalışmanın belli zaman 

aralığında yapıldığı dikkate alınarak personel alımı duyuralırına yer verilmediği, mal ve hizmet alımı ilanına’da 4(dört) 

belediyenin yer verdiği görülmüştür. Diğer kıstasların orta-üst düzeyde olduğu saptanmıştır. Belediyelerin kentle ilgili 
haberler, ekonomik ve sosyo-kültürel haberlere İbradı belediyesi haricinde tüm belediyelerin web sitelerinde kendine yer 
bulmuştur.  

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1281 
 

 

Tablo 13. Belediye Hizmetleri ve Hizmet Sunumunun Tanıtımına İlişkin Skor 

Kıstaslar / İlçeler 
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AKSEKİ - - + - - ksm 2/6 

AKSU - - + - + + 3/6 

ALANYA - - + ksm + + 4/6 

ANTALYA B.B. - - + ksm ksm + 4/6 

DEMRE - - - - + ksm 2/6 

DÖŞEMEALTI - - + ksm + + 4/6 

ELMALI - - - ksm - + 2/6 

FİNİKE - - + - + - 2/6 

GAZİPAŞA - - ksm - - - 1/6 

GÜNDOĞMUŞ - - - - - - 0/6 

İBRADI - - - - - - 0/6 

KAŞ - - - ypm - - 0/6 

KEMER - - - - + - 1/6 

KEPEZ - - ksm - + ypm 2/6 

KONYAALTI - - + - - + 2/6 

KORKUTELİ - - ksm - + ksm 3/6 

KUMLUCA - - - - - - 0/6 

MANAVGAT - - + - + + 3/6 

MURATPAŞA - - - ksm + + 3/6 

SERİK - - ksm - + + 3/6 

TOPLAM 0/20 0/20 12/20 5/20 12/20 12/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediye hizmetleri ve hizmet sunumlarının tanıtımına ilişkin olarak, Antalya, Alanya ve Döşemealtı belediyelerinin üçte 

birlik skorun üstüne çıktığı görülmektedir. 7 Belediyenin ise sıfır ya da bir skora sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel 
olarak baktığımızda çalışma saatleri ve başkanın günlük çalışma programına belediyelerin yer vermediği saptanmıştır.  
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Tablo.14 - E-Belediyecilik Hizmetlerinin Tanıtımına İlişkin Skor 

Kıstaslar / İlçeler 
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AKSEKİ - + - - 1/4 

AKSU ksm + - - 2/4 

ALANYA - + + - 2/4 

ANTALYA B.B + + - + 3/4 

DEMRE - - - - 0/4 

DÖŞEMEALTI Ksm + - - 2/4 

ELMALI - - - - 0/4 

FİNİKE - + - - 1/4 

GAZİPAŞA + + - - 2/4 

GÜNDOĞMUŞ - + - - 1/4 

İBRADI - - - - 0/4 

KAŞ - + - - 1/4 

KEMER - + - - 1/4 

KEPEZ + + - - 2/4 

KONYAALTI + - + - 2/4 

KORKUTELİ - - + - 1/4 

KUMLUCA - + - - 1/4 

MANAVGAT - + - - 1/4 

MURATPAŞA - + - - 1/4 

SERİK - + - - 1/4 

TOPLAM 6/20 15/20 3/20 1/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyelerin tanımaya ilişkin e-Belediyecilik uygulamalarında, bazı belediyelerde bu işlemleri şifre vs. alarak 

yapılabileceği de göz önünde bulundurduğumuzda, e-çap, kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin düşük seviyede 

olduğu görülmüştür. Ancak e- harita uygulamasında belediyelerin beşte dördünün bu uygulamaya yer verdiği tespit 

edilmiştir,  Sadece Antalya b.b web sayfasında 3(üç) skorun üzerine çıktığı görülmüştür. Demre, Elmalı, İbradı, 

Belediyelerinde bu anlamda web sayfalarında bu yönde bir gelişmeye rastlanılmamaktadır. 
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Tablo 15. Belediyelerin Yasal Sorumluluk ve Şeffaflık Kapsamındaki Tanıtım Araçları Skoru 

Kıstaslar / İlçeler 
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AKSEKİ - - - - - - - - - - - - 0/12 

AKSU + + - - + + - + - - - - 5/12 

ALANYA + + - - + + - - - - - - 4/12 

ANTALYAB.B. + + ypm ypm + + - + - - - - 5/12 

DEMRE - + - - - - - + - - - - 2/12 

DÖŞEMEALTI ypm - - ypm ypm + - + ypm - - - 2/12 

ELMALI + - - - - - - - - - - - 1/12 

FİNİKE ypm ypm - - - - - + - - - - 1/12 

GAZİPAŞA + + - - - - - ypm - - - - 2/12 

GÜNDOĞMUŞ - - - - - - - ypm - - - - 0/12 

İBRADI - - - - - - - - - - - - 0/12 

KAŞ + + - - + + + + - - + + 8/12 

KEMER + + - - - - - - - - - - 2/12 

KEPEZ + + - - + + + + - - - - 6/12 

KONYAALTI + + + - + + + + - + - - 8/12 

KORKUTELİ + + - - + + + + - + - - 7/12 

KUMLUCA - - - - - - - - - - - - 0/12 

MANAVGAT + + - - - + - + - - - - 4/12 

MURATPAŞA + + - - + + + + - - - - 6/12 

SERİK + + + ksm + + - + - + - - 8/12 

TOPLAM 13/20 13/20 2/20 1/20 9/20 11/20 5/20 12/20 0/20 3/20 1/20 1/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyelerin yasal sorumluluk ve şeffaflık kapsamındaki tanıtım araçları skoru kapsamında, Kaş, Konyaaltı, Korkuteli ve 
Serik belediyelerinin yarıdan fazla bir skor aldığı görülmüştür. Aksu, Alanya, Antalya b.b, Kepez ve Muratpaşa 

belediyelerinin de 4(dört) skorun üzerine çıktığı görülmektedir. Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve kumluca belediyelerinde ise 

bu çalışmalara web sayfasın da yer vermediği saptanmıştır. Döşemealtı belediyesinin, İçişleri Bakanlığı teftiş raporları için 
menüsü olduğu lakin yapım aşaması halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Kent konseyi faaliyet raporu ve faaliyet raporları 

arşivine, belediye web sayfası içinde sadece kaş belediyesinin yer verdiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 16. Belediye Web Sayfasının Kullanımına Esas Tanıtım Skoru 
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AKSEKİ - - - - + + - + + + + - 6/12 

AKSU - - - - + + - + + + - - 5/12 

ALANYA - - - + + + + + + + - - 7/12 

ANTALYA 
B.B. 

+ - - - + + + + - + - + 7/12 

DEMRE - - - - - - - + - + - + 3/12 

DÖŞEMEALTI - - - - + + - - + + + - 5/12 

ELMALI + - - - + + - - + + + - 6/12 

FİNİKE - - - - + + + + + + - - 6/12 

GAZİPAŞA - - - - - - - + - + - + 3/12 

GÜNDOĞMUŞ - - - - - + - + - + - - 3/12 

İBRADI - - - - - - - - - - - - 0/12 

KAŞ - - - - + - + + - + - - 4/12 

KEMER - - - - + + + + - + + + 7/12 

KEPEZ - + - - + + - + + + - - 6/12 

KONYAALTI + - - - + + - + - + - - 5/12 

KORKUTELİ + - - - - - - + - + - - 3/12 

KUMLUCA - - - - + - - + + + - - 4/12 

MANAVGAT - - - - - - + + - + - - 3/12 

MURATPAŞA + + - + + + - + - + - - 7/12 

SERİK - - - - - - + + - + - - 3/12 

TOPLAM 5/20 2/20 0/20 2/20 13/20 12/20 7/20 17/20 8/20 19/20 4/20 4/20  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediye web sayfasının kullanımına esas tanıtım skoru 8 belediye açısından orta düzeydedir. Diğer Belediyeler açısından 

ise orta altı bir seviyeden bahsedilebilir. İbradı, belediyesi hariç diğer tüm belediyelerin en az 3(üç) skoru vardır. 19 

Belediyenin tamamının web sitesinde kurumsal logoları bulunurken; büyük bir çoğunluğunda da site içi arama ve sosyal 
medya hesapları kısmının olduğu tespit edilmiştir. Bu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşama özelliğine sahip 

8(sekiz) tane belediye öne çıkmaktadır. Ayrıca tarih/takvim ve hava durumu bilgileri kendisine 4(dört) belediyenin web 

sayfası üzerinde yer bulmuştur. 
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Tablo 17. Belediye Web Sayfasının Toplam ve Ortalama Skorları 

Kıstaslar / İlçeler 
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AKSEKİ 7/8 1/10 0/8 0/4 6/18 6/17 4/11 0/9 0/19 3/9 3/7 2/6 1/4 0/12 6/12 39/154 %25,32 

AKSU 7/8 3/10 5/8 0/4 7/18 8/17 8/11 4/9 11/19 4/9 3/7 3/6 2/4 5/12 5/12 75/154 %48,70 

ALANYA 7/8 2/10 7/8 1/4 7/18 11/17 6/11 0/9 12/19 4/9 6/7 4/6 2/4 4/12 7/12 80/154 %51,94 

ANTALYA B.B. 6/8 6/10 6/8 1/4 11/18 14/17 7/11 6/9 15/19 4/9 5/7 4/6 3/4 5/12 7/12 100/154 %64,93 

DEMRE 5/8 5/10 2/8 1/4 8/18 7/17 4/11 3/9 0/19 6/9 3/7 2/6 0/4 2/12 3/12 51/154 %33,11 

DÖŞEMEALTI 7/8 4/10 5/8 1/4 8/18 11/17 3/11 0/9 0/19 5/9 5/7 4/6 2/4 2/12 5/12 62/154 %40,25 

ELMALI 8/8 1/10 0/8 0/4 4/18 5/17 4/11 0/9 0/19 3/9 4/7 2/6 0/4 1/12 6/12 38/154 %24,67 

FİNİKE 6/8 3/10 3/8 0/4 7/18 7/17 4/11 1/9 0/19 1/9 3/7 2/6 1/4 1/12 6/12 45/154 %29,22 

GAZİPAŞA 7/8 5/10 0/8 0/4 5/18 7/17 4/11 0/9 0/19 4/9 5/7 1/6 2/4 2/12 3/12 45/154 %29,22 

GÜNDOĞMUŞ 6/8 4/10 0/8 0/4 7/18 4/17 3/11 0/9 0/19 1/9 3/7 0/6 1/4 0/12 3/12 32/154 %20,77 

İBRADI 0/8 0/10 0/8 0/4 0/18 0/17 0/11 0/9 0/19 0/9 0/7 0/6 0/4 0/12 0/12 0/154 %0 

KAŞ 8/8 1/10 3/8 0/4 9/18 7/17 7/11 4/9 3/19 2/9 4/7 0/6 1/4 8/12 4/12 61/154 %39,61 

KEMER 7/8 1/10 5/8 1/4 8/18 6/17 3/11 1/9 0/19 2/9 5/7 1/6 1/4 2/12 7/12 50/154 %32,46 

KEPEZ 8/8 5/10 4/8 0/4 3/18 12/17 9/11 5/9 10/19 5/9 4/7 2/6 2/4 6/12 6/12 81/154 %52,59 

KONYAALTI 6/8 4/10 5/8 1/4 3/18 8/17 4/11 1/9 0/19 4/9 4/7 2/6 2/4 8/12 5/12 57/154 %37,66 

KORKUTELİ 4/8 2/10 4/8 1/4 7/18 9/17 8/11 4/9 0/19 3/9 3/7 3/6 1/4 7/12 3/12 59/154 %38,31 

KUMLUCA 6/8 2/10 0/8 0/4 8/18 7/17 1/11 0/9 0/19 3/9 3/7 0/6 1/4 0/12 4/12 35/154 %22,72 

MANAVGAT 6/8 2/10 5/8 1/4 8/18 7/17 5/11 0/9 0/19 5/9 6/7 3/6 1/4 4/12 3/12 56/154 %36,36 

MURATPAŞA 7/8 4/10 3/8 1/4 4/18 13/17 7/11 2/9 0/19 6/9 5/7 3/6 1/4 6/12 7/12 69/154 %44,80 

SERİK 6/8 2/10 5/8 1/4 7/18 4/17 1/11 1/9 0/19 1/9 2/7 3/6 1/4 8/12 3/12 45/154 %29,22 

ORTALAMA 6/8 3/10 3/8 1/4 6/18 8/17 5/11 2/9 3/19 3/9 4/7 2/6 1/4 4/12 5/12 54/154  

Kaynak: Belediye web sitesi ve yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyelerin web sayfaları üzerinden elde edilen veriler ile hesaplanan skorlar toplu olarak Tablo.17'de ayrı ayrı 

gösterilmiştir. Her belediyenin elde ettiği toplam skorları ve başarı yüzdeleri de tabloya eklenmiştir. Ayrıca her tablonun 

ortalama skorları da en altta belirtilmiştir. 

Tablo.17'de yer alan verilere göre sadece Tablo.5 (Kullanım/Talep Öncelikleri ve Sıklığına Yönelik Tespit Araçları Skoru) 

ve Tablo.14 (E-Belediyecilik Hizmetlerinin Tanıtımına İlişkin Skor) Tablo10. (Belediye Kent Konseyi ve Faaliyetlerinin 
Tanıtımına İlişkin skor)'da yer alan skorlarının düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Tablo.8 (Belediye Meclisi ve 
Komisyonlarının Tanıtımına İlişkin Araçlar Skoru) ve Tablo.12 (Belediyenin Kurumsal İlan, Duyuru ve Tanıtımlarına 
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İlişkin Skor) Tablo.7 (Belediye Teşkilat ve Yönetiminin Tanıtım Araçları Skoru) skorları da ortaya yakın seviyede olduğu 

kabul edilir. 

Skor yüzdesi açısından en başarılı belediyenin %64,93 oranla Antalya büyükşehir Belediyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer 

üç belediyenin skorları birbirine çok yakındır. İkinci sırada %52.59 kepez, üçüncü % 51.94 ile Alanya, dördüncüde % 

48,70 ile Aksu belediyesidir. . Bir sonraki sırada da %44.80 skorla Muratpaşa Belediyesi yer almaktadır. En düşük skor ise 

web sayfası bulunmayan İbradı belediyesi dikkate alınmadığında  %20.12 ile Gündoğmuş belediyesidir.  

 

SONUÇ 

Antalya büyükşehir belediyesi son yıllarda büyük bir gelişme sağlayarak nüfus açısından Türkiye’nin en büyük 5. Şehri 

olmuştur. Bunun yanı sıra turizm ve tarım alanında bir takım gelişmeler sağlamıştır. Türkiye açısından önemli bir şehir 

olan Antalya büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin web sayfaları üzerindeki eksik, kısmen yada yapım aşamasında 

olan hizmetler tespit edilip, çalışmada sunulmuştur. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Antalya, ilçe belediyelerinin web sitelerindeki verilerin tanıma ve tanıtma 

fonksiyonları açısından "orta" ve "düşük düzeyde" bir durumda olduğu tespit edilmiştir. Antalya büyükşehir belediyesi, 
Aksu Alanya ve Kepez belediyelerinin ‘’yüksek düzeyde’’olduğu görülmüştür. Akseki, Elmalı, Gündoğmuş ve Kumluca 

belediyeleri kırk’ın altında skor elde ederken, nüfusu diğer ilçelere oranla yüksek olan Manavgat ilçesi ellibeş skor elde 

etmiştir. 

Antalya büyükşehir belediyesi web sayfasında eksik olduğu tespit edilen; 

 Konum bilgisi, 

 Ulaşım bilgisi, 

 Beyaz/mavi masa iletişim bilgileri, verileri 

 Ziyaretçi defteri, 

 Anket formu, 

 Geçmiş anket sonuçları, 

 Duyuru listesine eklenme, 

 Mezarlık bilgi sistemi, EBYS, 

 Genel amaçlı sayaç 

 Diğer istek şikayet verileri, 

 Yerleşim düzeni, nüfus ve demografi, 

 Kente ait tanıtım istatistikleri 360 derce kameralar(sanal gezi),tanınmış kişiler,online destek 

 İş akışı şeması, 

 Meclis (görevleri ve yetkileri, toplantı ve gündemin önceden ilanı,üyelerin özgeçmişi,komisyon görev ve yetkileri) 

 Encümen toplantılarının ve gündemin önceden ilanı, 

 Kardeş şehirler listesi, 

 Personel, idari birim müdürleri ve başkanın günlük çalışma  

 Kentin farklı noktalarından canlı kamera bağlantılarının, 

 Belediye teşkilatının tarihsel gelişimini ve güncel durumunu belirten bilgilerin, 

 Kent bilgi sistemi (KBS), 

 İçişleri bakanlığı teftiş raporu, Sayıştay mali denetim raporu ve iç kontrol eylem planı,  

 RSS, sık kullanılanlara eklenme, site haritası, sosyal medya üzerinden paylaşım ve tarih/takvim 

hazırlanarak web sayfasına eklenmesi; e-Belediyecilik, halkla ilişkiler, bilgi edinme, şeffaflık vb. unsurlar açısından daha 

etkili ve katılımcı bir hizmet sunumu sağlayacağı için tavsiye edilmektedir. 
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ÖZET 

Yerel yönetimler, merkezden yönetim kuruluşlarından farklı olarak ayrı seçilmiş organları, ayrı gelir ve 
giderleri, bütçeleri bulunan, özerkliğe, tüzel kişiliğe sahip ve bulundukları bölge halkının ortak ve yerel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Başarıları, halkla ilişkilerde gösterdikleri çaba ve başarı ile 

ilgilidir. Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri ise bir kamu kuruluşunun ilişkide bulunduğu toplum 

kesiminin güven ve desteğini sağalmak için giriştiği, iki yönlü iletişime dayalı, sonuçta kamuoyunda 

kuruluşun, kuruluşta da toplumun istediği yönde değişikliklerin gerçekleşmesine, böylece kuruluş ile çevresi 

arasında olabilecek uygun ölçekte uyum ve denge sağlanmasına yönelik sistemli ve sürekli çabalardır. Kamu 

kuruluşlarında halkla ilişkiler, bu kuruluşların hedef kitleleri ile olumlu ilişkiler kurmalarının ve halkın 

kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerini benimsemelerinin, onların etkinliğine ve verimliliğine katkıda 

bulunacağı varsayımına dayanmakta ve bunun sağlanmasını kendisine amaç edinmektedir. Söz konusu amaç, 

bir bütün olarak kamu yönetiminde halka karşı gerekli duyarlılığın da sağlanması anlamını taşımaktadır. 

Bu çalışmada kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında yerel yönetimlerin nasıl etkin halkla 

ilişkiler hizmetleri sunabilecekleri tartışılacaktır. Günümüzde başta yerel yönetimler olmak üzere toplumun 
tüm karar vericilerinin yönetilen olarak halka her zamankinden daha fazla önem vermeleri gerektiği 

anlaşılmıştır.  Yönetim sürecinde halka en yakın birimler kamu kuruluşları olarak yerel yönetimlerdir. 

Varlıklarının kaynağı, demokrasinin temel kuralı olan seçimler aracılığı ile oy kullanarak iradesini ortaya 

koyan halktır. Yerel yönetimler, bu durumun doğal bir sonucu olarak her zaman halkla iç içe olmak 

zorundadırlar. Halktan kopuk yerel yönetimlerin hizmet sunumunda başarılı olmaları mümkün değildir. 
Süreci etkin yönetebilmek için mutlaka halka dönük faaliyetleri esas almalıdırlar.  Bu temel öngörülerin esas 

alındığı çalışmada önce halkla ilişkilerle ilgili kuramsal bir çerçeve çizilmiş ardından günümüzde yerel 

yönetim halk ilişkisi ve yerel yönetimlerde halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan araçlar, etkinlik bakış 

açısıyla incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme. 

ABSTRACT 

Local governments have been formed with the aim of meeting the common and local needs of the people of 
the region who have separate bodies or bodies, separate income and expenses, budget, autonomy, legal 
personality, and who are different from the central government. Achievements are related to the efforts and 
successes they have shown in relation to the people. Activities related to public relations in public institutions 
are aimed at ensuring the harmonization and balance between the establishment and the environment at the 
appropriate level, which is the result of the two-way communication based on the initiative of the public 
sector in order to provide the trust and support of the public sector to which the public sector belongs 
systematic and continuous efforts. Public relations in public institutions are based on the assumption that they 
establish positive relations with the target groups of these organizations and that the people's participation in 
the aims, policies and activities of the organization will contribute to their effectiveness and efficiency. The 
aim is to provide the public with the necessary sensitivity towards the public as a whole. 

In this study, it will be discussed how public administrations can provide effective public relations services in 
the context of public relations activities. Nowadays, it has been understood that all decision makers, 
especially local governments, should give more importance to the public than ever. The units closest to the 
public in the management process are local administrations as public institutions. The source of its assets is 
the democracy that sets its will by voting through elections that are fundamental. Local governments, as a 
natural consequence of this situation, must always be intertwined with the public. It is not possible for local 
governments to be successful in service provision. The process must be based on publicly-oriented activities 
in order to manage effectively. In the study based on these basic predictions, a theoretical framework was 
drawn up about public relations, and now the tools used in local government public relations and public 
relations activities in local governments are examined from an efficiency point of view. 

Key Words: Public Institutions, Local Governments, Public Relations. 
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1. GİRİŞ 

Halkla ilişkiler, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ilişkide bulunduğu kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde 

etmek için sürekli olarak yaptıkları çalışmaların tümünü kısaca belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Temelde bir iletişim 
faaliyeti olan halkla ilişkiler, kuruluşun toplumda kendisiyle ilgili, çeşitli çıkar gruplarıyla iyi ilişkiler geliştirmesi ve 

topluma yararlı faaliyetler konusunda bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilir (Mucuk, 2005:183). Bu yönüyle halkla 

ilişkiler, belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, plânlı ve inandırıcı bir haberleşme çabasıdır (Gürüz, 

2003:3).  Esas itibarıyla bu çabanın özel sektör ve kamu kuruluşları boyutunda farklılaşmaması gerekir. Ancak uygulamaya 

baktığımızda durumun böyle olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkar. 

Bu çalışmada, özel sektör bakış açısını bir kenara bırakılarak, kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini ele 

alınmıştır. Doğal olarak kamu kuruluşlarındaki halkla ilişkiler faaliyetleri, özel sektörden hem etkilenme hem de etkileme 

yönleriyle örtüşmektedir. Bu gerçek doğrultusunda hareket ederek, halka en yakın hizmet birimleri olarak yerel 

yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetlerine bakış açıları sorgulanmaktadır. Halkla ilişkilerin teorik tanımlarından hareket 

ettiğimizde, halkla ilişkiler faaliyetlerine en çok önem vermesi gereken kuruluşlar, başta belediyeler olmak üzere yerel 
yönetim kuruluşlarıdır. 

Çalışmada halkla ilişkiler faaliyetlerinin yerel yönetim boyutlarına geçmeden önce genel itibarıyla halkı etkileyen söz, 

eylem ya da olaylardan oluşan halkla ilişkiler faaliyetlerinin teorik bir çerçevesinin çizilmesi düşünülmektedir. Literatürde 

halkla ilişkiler konusunda yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Çalışmamızda bu tanımlara ayrı ayrı bakmaktansa, en 

önemli ve kapsamlı olan tanımlara değinilmiştir. 

Halkla ilişkiler, bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini oluşturmaya ve 

sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun 

bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve 

vurgulayan, eğilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunan, 

değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlâki iletişim 

tekniklerini ve araştırmaları kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur (Okay ve Okay, 2005:2). Görüldüğü gibi 

yukarıdaki halkla ilişkiler tanımımız, halkla ilişkileri bir süreç olarak ele almakta ve söz konusu faaliyetleri bir yönetim 

fonksiyonu olarak görüp, örgütsel katkılarını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle tanımın geçerliliğinin ve kabul 

edilebilirliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.  

Halkla ilişkilerin neredeyse literatürde geçen tüm tanımlarını kapsayabilecek bu tanımı, bize halkla ilişkilerin işlevleri 

konusunda da önemli ipuçları vermektedir. Esasında günümüzde halkla ilişkiler kuruluşların yürüttükleri günlük pratikler 

üzerine kurulan ve onların üzerine inşa edilmiş plânlı uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. Bu tür halkla ilişkiler 

aslında belli güç yapılarının halkla ilişkilerini belli amaca ulaşmak için profesyonel tarzda düzenlemeleri olarak da 

düşünülebilir. Dolayısıyla, halkla ilişkiler, belli tarz, yoğunluk ve yönde ilişkileri geliştirmeyi amaç edinen profesyonel 

inceleme, tasarım, karar verme, uygulama ve yönetim faaliyetleri olarak ortaya çıkmaktadır (İşler, 2007:81).  Bu noktada 

halkla ilişkiler dediğimiz görev, özel ya da tüzel kişinin, yani bir insanın, derneğin, özel ya da kamu kuruluşunun karşılıklı 

iş yaptığı gruplarla ilişkiler kurması, varsa ilişkilerini geliştirmesi için gösterilecek çabalar (Asna, 1998:7) olarak 

değerlendirilebilir. Bunun yanında halkla ilişkileri, kendi tutumunuzun doğru olduğuna başkalarını inandırabilme işi olarak 

da kabul edebiliriz. Yani halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. Bu süreçte kapsama, dış 

âlemin sempati ve iyi niyetini sağlamak amacı ile yönetici ve girişimcilerin başvurdukları usullerin tümü girer. Halkla 

ilişkiler; en verimli haberleşme sistemini kurmak, kurum ve kuruluşlar içinde insan ilişkileri alanında büyük ölçüde sempati 

oluşturmak, bir faaliyet hakkında kapsamlı bilgileri sağlamak (Tortop, 1997:3-4) amaçlarıyla gerçekleştirilir. 

Günümüzde kuruluş yönetimleri için geçerli en temel kurallardan birisi de halk desteğini sağlamaktır. Bunun için son 

zamanlarda hem özel hem de kamu kuruluşları halk desteğini sağlayıcı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu süreçte 

yukarıdaki tanımlarda da ortaya konulduğu şekliyle halkla ilişkiler, bütün kuruluşların karşı karşıya kaldıkları sorunlar için 

başvurdukları bir çözüm yolu durumundadır. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerini yerine getiren yöneticinin amacı, kendi kuruluşuna karşı kamuoyunun saygısını ve güvenini 

kazanmaktır. Etkili bir halkla ilişkiler programı gerçek ihtiyaçlara ve etkili hizmet görme sürecine dayanmalıdır. Burada 

etkili halk desteği sağlamak bir kurmay yani danışma hizmeti olmaktan çok, kuruluşun her üyesince paylaşılan bir hat 

hizmeti olarak görülmelidir (Ergun-Polatoğlu, 1992:249). Dolayısıyla halkla ilişkileri örgütün temel fonksiyonlarının 

gerçekleştirildiği ana hizmetler arasında gördüğümüzde, konuya verilen önem artacak, halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde 

hassasiyetle durulacak, bu paralelde de kuruluş yönetimleri halkla ilişkiler çalışmalarından bekledikleri olumlu sonuçlara 
daha kolay ulaşabileceklerdir. 
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2. YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER 

Yerel yönetimlerin, bulundukları bölgede yaşayan insanları yakından ilgilendiren hizmetler yaptıkları için halkla ilişkileri 

yaşamak zorunda oldukları çok açıktır. Halk üzerinde etkili olabilmek için, onu iyi tanımak gerekecektir.  

Yerel yönetimler, merkezi yönetim kuruluşlarından farklı olarak ayrı seçilmiş organları, ayrı gelir ve giderleri, bütçeleri 

bulunan, özerkliğe, tüzel kişiliğe sahip ve bulundukları bölge halkının ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 

kurulmuştur. Başarıları, halkla ilişkilerde gösterdikleri çaba ve başarı ile ilgilidir. Yerel yönetimlerin organları ilde, vali ve 

encümenin atanmış üyeleri hariç, hepsi halk tarafından doğrudan doğruya seçilmiştir (Tortop, 1997:152). Dolayısıyla halkla 

en sıkı ilişkileri geliştirmesi gereken kuruluşlardır.  

Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin dört temel amacı vardır: 

 Vatandaşların yerel yönetimlerin politikasından ve günlük faaliyetlerinden haberdar etmek. 

 Yerel yönetimler tarafından kesin kararlar alınmadan önce, önemli yeni projeler hakkında vatandaşlara görüşlerini 

belirtme fırsatı vermek.  

 Yerel yönetimlerin işleyiş sistemi ile kendi hak ve sorumlulukları konusunda vatandaşları aydınlatmak. 

 Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek (Tortop, 1997:153). 

Seçimle işbaşına gelen, hem toplumsal hem de siyasal baskılar altında hizmetleri yürütmek durumunda kalan yerel 

yönetimler, sunulan hizmetlerin çeşitlenerek artması ya da yerel sorunların büyümesi ve karmaşık bir hale dönüşmesi 

dolayısıyla halkla kaçınılmaz bir biçimde daha çok karşı karşıya gelmektedirler.  

Bu durum, yerel yönetimler açısından plânlı ve programlı bir halkla ilişkiler faaliyetini daha da önemli kılmaktadır. 

Amaçları kâr etmek olmayan kamu hizmeti veren yerel yönetimlerin de gerek görevleri gereği gerekse siyasal nitelikleri 
dolayısıyla toplumla iletişimi bir yönetim işlevi gibi kabul edip uygulamaları gerekmektedir. İletişim yönetimi veya halkla 

ilişkiler yönetimi; yerel yönetimden topluma ve toplumdan yerel yönetime doğru işleyen iletişim sürecinin plânlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu iki yönlü akış başarılı bir yerel yönetim biriminin uygulaması 

gereken iletişim stratejisini ifade etmektedir (Atik-Taşçıoğlu, 2009:161). 

Tarihi süreçte kentleşmenin hızlanmasından dolayı, yerel yönetimlerin üzerindeki görev ağırlığı ve baskısı sürekli artmakta 

ve bu durum ise çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. İlk olarak, halkın yönetime ulaşması, yönetimle doğrudan diyalog 

kurabilmesi, yönetime katılmasının sağlanması için yerel yönetimlerin halka daha yakın halde tutulması, diğer taraftan da, 

yerel yönetimlerin karşılaşılan sorunların çözümü için kolaylık sağlayacak birimler kurmaları ve örgütsel yapılarında 

değişikliğe gitmeleri gerekmektedir. Çünkü kamu hizmeti yapılmadığı zaman, karşılığındaki ihtiyaç kendisini göstermeye 

başlar. Bu hizmetin görülmemesinden doğan bir takım sıkıntılar belirir.  

Halkla ilişkiler çalışmalarının yerel yönetimlere girmesinin nedenlerinden biri de, idari yapının giderek büyümesi ve 

karmaşıklaşmasıdır. Kamu yönetiminin devasa sistemi içinde yerel yönetimler de, kuralları ve formaliteleri ile halk için 

karmaşık, kavranılmaz ve anlaşılmaz bir yapıdadırlar. Bu yüzden günümüzde, idarenin halk tarafından anlaşılmazlığını 

azaltarak, kendini tanıtma çabasına girmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun sonucunda, yerel yönetimler de kendisi 

ile toplum arasında iletişim sürecini gerçekleştirecek çalışmalar başlatmışlardır. Bu amaçla yapılacak her türlü faaliyet 

yerel yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetleri olarak adlandırılır (Aksoy, 2010:1-2).  

Halkla ilişkilerin en önemli yönlerinden birisi de yerel meclis üyeleri ve memurları ile bunların hizmet etmekte oldukları 

vatandaşlar arasındaki kişisel ilişkilerdir. Yerel yönetimlere başvuran vatandaşların ilgisizlik veya saygısızlıkla 

karşılanmasının bıraktığı kötü etkiyi hiçbir propaganda kolay kolay silemez. O halde, halkla ilişkilerin ilk hedefi memurla 

vatandaş arasındaki büyük engelleri kaldırarak, işlerin bir dostluk havası içinde çözümlenmesini sağlamaktır. 

Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler konusunda en güzel örnek ABD’nin çoğu eyaletinde uygulanan recall-geri çağırma 

uygulamasıdır. Seçimle işbaşına gelen bir kamu görevlisi, yine halkoyu ile dönem sonundan önce bu görevinden 

alınabilmekte veya görevinden düşürülebilmektedir. Bu toplumsal kurumu ve nedenlerini benimseyenler, onu geniş bir 

uygulama alanı haline getirmişlerdir. Sözünde durmayan yahut yetersiz bir kamu görevlisinin seçim dönemi sonuna kadar 

halkın başında kalması yerine, bu noksanlıkları öğrenilir öğrenilmez düşürülmesi gerekir. Bu araç her zaman kullanılabilir. 

Görevden düşürme uygulaması, ilk olarak dünyada 1903 yılında ABD’nin Los Angeles şehir kanununa konularak 

uygulanmıştır. 

Yerel yönetimlerde genel halk görüşmesi de halkla ilişkiler açısından iyi bir yöntemdir. Genel yönetimle ilgili olarak karar 

alınmasında, vatandaşların katıldığı toplantılar oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. ABD’de iyi işleyen bu uygulama 

Avrupa’da işlerlik kazanmamıştır. Burada genel siyaseti etkileyen her önemli karar konusunda toplum görüşünün alınması, 

en azından bilgi verilmesi gerekir. Genel halk görüşmesi aslında biraz gayrı resmi usulleri kapsar, çünkü buna katılan her 

vatandaş konuşmak istediğinde buna izin verilir. Daha doğrusu konuşma hakkı vardır. Halk görüşmesi, sorumlu memurlara 

karar vermeden önce hangi politik ortamda bulundukları konusunda yargıya varma olanağı verir (Tortop, 1997:154-159). 
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Referandum zorunlu olarak uygulanan veya bazı hallerde isteğe bağlı olarak uygulanan bir kamu hukuku kurumudur. Bu 
yöntemde ilgili konuda halkın görüşü alınmaktadır. Federal düzeyde Anayasa değişiklikleri için referandum zorunludur. 

Yasal düzeyde, uluslararası anlaşmalar ve bazı istisnalar hariç, referandum seçimliktir (İşçi, 2002:125). 

Günümüzde merkezi yönetimlerden ayrı bir yapılanma gösteren yerel yönetimler kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar 

olarak, birçok konuda bağımsız davranmaktadırlar. İşlerin iyi yürütülmesi ve hizmetler arasında uyumsuzluk ve çelişkinin 

ortaya çıkmaması için merkezi yönetim vesayet yetkisine dayanarak yerinden yönetimi denetlemektedir.  

Yerel yönetim hizmetlerinin halkla iç içe olarak gerçekleştirilmesinden dolayı halkla ilişkiler birimlerinin yeniden 

örgütlenmesi yoluna gidilmiştir. Halkın ihtiyaçlarını karşılayan birimler, yerel yönetimlerde halkın iradesi ve isteği 

doğrultusunda işbaşına gelmeye başlamışlardır. Bu yönetimlerde karar organları halk tarafından belirlenmektedir. 

Yerel yönetim organları, vali ve encümenin atanmış üyeleri hariç hepsi halk tarafından doğrudan seçildiklerinden halkın 

yönetime katılmasını sağlayacak tedbirleri almak zorundadırlar. Halkın karar vermeye katılması, planlama işleminin 

basitleştirilmesi ve işlerin kolaylaştırılmasını, hareket alanının genişlemesi ile ve alternatiflerin artmasını sağlar. İl Genel 
Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarının halka açık yapılması bu konuda yararlıdır. Köydeki köy derneği ve imece 

uygulamaları da, bütün köylülerin katılımını sağladığından başarılı halkla ilişkiler uygulamalarıdır.    

Halkla ilişkilere yerel yönetimlerde bu derece ihtiyaç olmasına rağmen gereken önem verilmemekte, hatta çoğunlukla ne 

teşkilatı ne de personeli bulunmakta, tabeladan öte hiçbir ifade etmemektedirler. Bu ihtiyacı birçok yerel yönetim 

teşkilatında belediye meclisleri yürütmektedir. Ondan dolayı halkla yönetim arasındaki bağlar kopmakta, güven azalmakta 

ve bir defa seçilen yönetimin ikinci defa seçilme şansı azalmaktadır (İşçi, 2002:125-127). Bu kapsamda gündeme gelen 

yerel yönetimler için halka dönüklük; halkın gerçek beklenti ve ihtiyaçlarını, ilişki kurma ve derdini anlatma becerisini, 

işbirliği yapma ve yönetime katılma yeteneğini ve yönetsel sistemi anlama seviyesini dikkate alabilen ve işleyişini ona göre 

ayarlayabilen bir yönetim modeli gerektirmektedir (Gökçe, 2010:63).  

Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin işlevsel kılınması; ilgili yerel yönetim biriminin kendini yerel halka tanıtmasını, 

hizmetleri hakkında doğrudan ve sağlıklı bilgiler aktarmasını sağlar. Bununla birlikte işlevsel kılınmış halkla ilişkiler 

etkinliği aracılığıyla yerel halkın ihtiyaçlarına, duyarlılıkları ve beklentilerine yönelik bilgilere doğrudan ulaşılmış 

olacaktır. Halkla ilişkilerin yerel yönetim birimi ve yerel halk açısından sağlaması muhtemel söz konusu amaçlara 

ulaşılması için bazı yöntemlere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması ile yerel halk ile yerel yönetim 

birimi arasında karşılıklı iletişim ve etkileşimin sağlanmasının yanı sıra yerel katılıma yönelik kazanımların da elde 

edilmesi mümkün görünmektedir (Öner, 2001:103).  

 

3. GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİM – HALK İLİŞKİLERİ 

Dünyada kamu yönetiminin genişlemesi birçok soruna çözüm getirirken, yeni ve çok önemli kimi sorunların da doğmasına 

yol açmıştır. Bu yeni sorunların bir bölümüne getirilen çözümlerde oynadığı rol halkla ilişkilerin ideolojik olarak 
nitelenmesinin ana nedenidir. Halkla ilişkiler temelde yönetsel bir işlevdir ve bu niteliği ile doğrudan bir siyasal görev 

yüklenmez. Ancak, kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulaması nihai olarak bir yandan yönetimin etkinliğini artırarak 

toplumda yönetime karşı bir güven duygusunun gelişmesini amaçlar, bir yandan da bazen kimi sorunların doğmasını, kimi 

sorunların krize dönüşmesini engelleyerek sistemin sürekliliğine katkıda bulunur. Bu açıdan bir tampon işlev niteliği taşır 

ve bu nedenle rahatlıkla ona doğrudan bir siyasal görev yüklendiği düşünülebilir (Uysal, 1998:21). Halkla ilişkilerin bu 

yönü, günümüzde yerel yönetim halk ilişkilerinde de birincil belirleyici unsur olmuştur.  

Bilindiği gibi yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu hizmetler, “beşikten 

mezara” kadar hayatımızın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin önemi ve kamuoyunda sürekli 

tartışılmasının sebebi, onların şöyle ya da böyle yürütmeye çalıştıkları bu hizmetlerden ileri gelmektedir. Böyle bir ortamda 

yerel yönetimler, halkın gereksinimlerinin, beklenti ve isteklerinin ne olduğunu öğrenmek ve aldıkları bilgilere göre hizmet 

politikalarını ve uygulamalarını halkın isteklerine, gereksinimlerine uyarlamak zorundadırlar.  

Yerel yönetimler, aslında, tümüyle bir halkla ilişkiler faaliyeti uygulama alanıdır. Çünkü yerel yönetimler, kent halkının 

seçimiyle harekete geçen; halkın yakın denetim ve gözetiminde hizmet veren, hizmetleri ve personeliyle sürekli eleştirilen 

ve gündemde kalan kuruluşlardır. Yerel yönetimlerin yerine getirdikleri görevlerin artması, yerel sorunların büyümesi ve 

karmaşık bir hale dönüşmesi halkla yerel yönetimleri kaçınılmaz bir biçimde daha çok karşı karşıya getirmektedir (Aksoy, 

2010:2-3). Bu zorunlu karşı karşıya kalmalar aşağıda belirteceğimiz unsurların sonuçlarıyla şekillenmektedir. Yerel 

yönetimlerin, halkla olan ilişkilerinde söz konusu bu unsurlara dikkat etmeleri ve sürecin gereklerine göre hareket etmeleri 
gerekmektedir. 
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3.1. Yönetimin Halk Tarafından Görünüşü 

Maalesef günümüzde gerek merkezi gerekse de yerel hizmetler halkın istediği yeterlilikte yapılamamaktadır. Halk 

kendisine yönelik tüm hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasını ister. İdarenin mali gücünün yeterli olduğuna inanır. Buna 

karşılık hizmetlerin ağır ve pahalı yapıldığı kanısındadır. Halk genellikle idare ile sık sık yüz yüze gelmekten çekinir ve 

idare hakkındaki izlenimi onun bir yardımcı, yol gösterici olmayacağı tersine bir fren, dayanılmaz bir sıkıntı olacağı 

şeklindedir. Halk, idareyi yavaş, pahalı işleyen, personel sayısı hızla artan, az iş yapan ve halkı tedirgin edici bir organ 

olarak görmektedir. 

Halk genellikle bütün dünyada yönetimden yakınmaktadır. Devlet dairelerinde işlerin görülmediğinden, gecikmelerden, 

kırtasiyecilikten şikâyetçidir. Memurları tembel, formalitelere düşkün olarak görür. Hatta devlet dairelerinde yapılan işlerin 

dedikodusunu yapmaktan hoşlanır. Bir İngiliz profesörü bir çalışmasında “eğer trende yolculuk yaparken karşınızda oturan 

kimse ile konuşacak bir şey bulamıyorsanız ona yönetimin kötülüğünden bahsedin, hemen sizinle anlaşacaktır” demektedir.  

Yönetim hakkında olumsuz kanılar çeşitli meslek grupları tarafından ortaya atılır. Birçok serbest meslek mensupları, 

tüccarlar, doktorlar vb. mesleklerde çalışanlar kendilerini ilgilendiren konularda yapılan işlemler dolayısıyla yönetimi 

eleştirirler, keza gazetelerde de yönetimle ilgili birçok yazı çıkar. Halkın yönetime bakışını, yönetici ve memur davranışı da 
doğrudan etkilemektedir. Yönetici ve memurların halka iyi muamele etmemeleri, sert davranmaları da halkın başvurmasını 

güçleştirmektedir. Gerçekten geçmişten günümüze halkın yönetim ile ilişkilerinde iyi muamele edilmediği şikâyet konusu 

olmaktadır. Her hükümet değişikliğinde, genellikle yeni hükümetin bakanları genelge yayınlayarak, özellikle taşra 

örgütünde çalışan personelin vatandaşlara iyi ve tarafsız muamelede bulunmalarını istemektedir. Halkın yönetimden 

yakınmasının ortadan kaldırılması için yönetimin çaba göstermesi, halkın olumsuz kanılarını olumlu bir biçime çevirecek 

usullere, yollara başvurması gerekir. 

3.2. Halkın Yönetimden Yakınma Nedenleri:Yapılan araştırmalarda yerel yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde en 

çok karşı karşıya kalınan yakınma nedenleri arasında halkın yönetim çalışmalarından habersizliği ve yönetimin halk 

isteklerine önem vermemesi yer almaktadır. Şimdi bu nedenlere biraz daha ayrıntılı bakalım.  

 Halkın yönetim çalışmalarından habersizliği:Halk, kamu kuruluşlarında memurların kapalı odalar içinde neler 

yaptığından, halka yararlı ne gibi hizmet projeleri hazırladığından çok kez habersizdir. Bunun için memurların 

dairelerde, genellikle boş oturduğu, halkın şikâyetçi olduğu konulara çare bulmak için çalışmadığı kanısına kapılır. 

Buna sebep, halkın kamu kuruluşlarında yapılan çalışmalardan haberdar edilmeyişi, halka bilgi verilmemesidir. İyi 

bir yönetim, çalışmalarını, gelecek hakkındaki projelerini mümkün olan araçlarla halka duyurmalıdır.  

 Yönetimin halk isteklerine önem vermemesi:Yönetim, çeşitli basılı araçlar ve diğer şekillerde yansıyan halk dilek ve 

ihtiyaçlarına önem vermeyebilir. Bu şekilde halkın tepkileri gittikçe çoğalabilir. Hâlbuki halk, sendika, dernek, 

mesleki örgütler veya basın yolu ile dilek ve isteklerini yönetime yansıtmayı düşünür. Yönetim bu isteklere kulak 
vermemiş, onları değerlendirmemiş ise halkın güvenini kaybeder. Halk, kamu kuruluşlarının keyfi hareket ettiğine, 

isteklerinin çözümlenmesi için çaba harcamadığına inanır. İyi bir yönetim, halkın isteklerini izlediğine ve olumlu 

çözüm yolları bulmak için çaba harcadığına halkı inandırmalıdır (Tortop, 1997:89-93). 

Yerel yönetimlerin sosyal sorumluluklarını, bir kamu kurumu olmaları yönüyle kuruluş amaçlarıyla ilişkilendirilerek ortaya 

koymak mümkündür. Yerel yönetimler, bir beldede yaşayan halkın mahalli ortak ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuş 

kurumlardır. Yerel yönetimlerin kuruluş amaçlarını ortaya koyan bu tanım, aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal 

sorumluluklarının belirlenmesinde de önemli bir rehber olmaktadır. Bu durumda yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk 
alanları, temel işlevlerinin yerine getirilmesi, yani kurulduğu beldede gerekli yerel ihtiyaçların üretilmesi, halka sunulması 

ve vatandaşın beklentilerinin giderilmesidir.  

Çağımızda yaşanan hızlı kentleşme süreci, yerel yönetimlerden beklentileri ciddi anlamda artırmıştır. Kentlerde nüfusun 

hızla artmaya devam edeceği yönündeki tahminler, yerel yönetimlerin sorumluluklarında benzer yönde bir artış olacağına 

işaret etmektedir. Nitekim günümüz kentlerinde ortaya çıkan; altyapı yetersizliği, kent arazilerinin talan edilmesi ve çarpık 

kentleşme, yeşil alanların yok edilmesi, küresel boyutlarda yaşanan çevre kirliliği, konut yetersizliği ve gecekondulaşma, 

kente eklemlenme gibi, birçok sorunun çözümü giderek güçleşmektedir. Bütün bu gelişmeler, yerel yönetimlerin sosyal 

sorumluklarını genişletmektedir. Günümüz kentlerinde, ranta konu olmuş kent arazilerinin toplum zararına kullanımının 

önlenmesi, bir anlamda sağlıklı bir kentin oluşturulması, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarının temelini 

oluşturmaktadır. Nitekim kent arazilerinin mülkiyete konu olması ve dolayısıyla ortak kullanıma imkân verecek şekilde 

düzenleyen imar planlarının oluşturulması ve titizlikle uygulanması, beklenen sorumluluğun yerine getirilmesinde ayrı bir 

öneme sahiptir. Yerel yönetimlerin kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmelerinin bir ölçüsü olarak 

değerlendirilebilecek vatandaş memnuniyetinin sağlanması, yerel yönetimlerin, vatandaşın istek ve taleplerine duyarlı 

olmasını ve bunların, kuruma yön vermesini gerektirmektedir. 

Halkın ihtiyaçlarının karşılanarak memnuniyetinin sağlanması, kurumların dışa açık olmasıyla yakından ilgilidir. Dışa açık 

kurumlar, kendi varlıklarını korumak için değil, temel işlevlerini yerine getirmek için var oldukları gerçeğinden yola 

çıkarak, hizmet verdikleri kesimlerin önceliklerine duyarlı olmak zorundadırlar. Nitekim yerel yönetimlerin, belde halkının 

ihtiyaçlarını sürekli takip edebildiği ve giderdiği oranda başarılı olmaları mümkün olmaktadır. Vatandaş odaklı bir yönetim 

olarak da ifade edilebilecek bu yönetim anlayışı, yerel yönetimlerin sadece belde halkının ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda 
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hareket etmesini sağlamakta ve ihtiyaç dışı bir üretimin önüne geçebilmektedir. Bu durum, kıt kamu kaynaklarının daha 

verimli kullanımını sağlarken, aynı zamanda yönetsel etkinliği de artırmaktadır. Böylece yerel hizmet kalitesi artan ve 

temel işlevlerine uygun olarak, belde halkının ihtiyaçlarını sunabilen yerel yönetimler, sosyal sorumluluklarına da uygun 

hareket etmiş olmaktadır (Yüksel vd., 2010:299).  

3.3. Halk İle Yönetim Arasında İşbirliği Yolları:Halk ile yönetim arasındaki yaklaşımın sağlanmasında en önemli rol 

yönetime düşmektedir. Yönetim bu yaklaşımı sağlayıcı bazı hareketlere girişebilir. Halk dediğimiz kitle, dağınıktır, 

homojen değildir. Onları bir araya getirecek, bir doğrultuya yöneltecek ancak yöneticilerdir. Yine halk ile yönetim 

arasındaki açıklığı ortadan kaldıracak, ikisi arasında yaklaşımı sağlayacak eylemlere girişecek yönetimdir, yöneticilerdir, 

memurlar ve diğer halkla ilişkiler görevlileridir (Tortop, 1997:94). 

Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi Türkiye’de de 2000’li yıllarla birlikte yerel yönetimlerde reformu gündeme 

getirmiş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemelerin 

uygulanmaya başlandığı günümüzde, yerel yönetimlerde yaşanan değişimin gözlenmesi mümkün olacaktır. Fakat aksayan 

yönlerin ve yanlışlıkların hızla düzeltilmesi ve bu konuda bilimsel görüşlerin de uygulayıcılarca takip edilmesi gereklidir. 

Kısaca yerelleşme ve sürdürülebilir kalkınma kriterleri, müzakereci demokratikleşme açısından önemli olup, bu süreçte 

yerel yönetimler, tarihsel önemde "yeni" bir durumla karşılaşmıştır (Özsalmanlı, 2010:28).  

3.3.1. Halka Yönetimin Çalışmaları Hakkında Bilgi Verilmesi 

Halkın yönetimden şikâyet nedenleri arasında yönetimin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmayışı ön sıralarda 

gelmektedir. Gerçekten halk, çeşitli kuruluşların kendisine yaptığı hizmetlerin kusursuz yapılmasını ister. Diğer yönden 

halk, kendisine yapılacak kamu hizmetlerinin çok çabuk gerçekleştirilmesini ister. Yönetim eğer zamanında halka 

hizmetteki aksaklıklar ve gecikmeler hakkında bilgi verirse, yapılan çalışmalar, alınan kararlar vatandaşlar tarafından hoş 

karşılanır. Yönetim, yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri yayınlamakla yükümlüdür. Bunların yürürlüğe girmesi ve 

uygulanmaları, yayınlanmaları koşuluna bağlıdır. Ancak, yayınlanmış yasaları bilmemek özür sayılmaz. Vatandaşların 

sorularına, özellikle yazılı dilekçelerine belirli bir süre de cevap vermek yönetimin ödevidir (Tortop, 1997:100). 

Yönetimin saydamlığı aslında onun elinde bulundurduğu bilgi ve belgelere ulaşmakla sağlanabilir. Aynı şekilde kamu 

yönetiminin hesap verebilmesi de halkın bilgilenmesi yoluyla gerçekleşir. Ayrıca yönetime katılmak için yönetimin 

işleyişini, karar süreçlerini veya karar mekanizmalarını bilmek gerekir. Bu bilgilere ise ancak bilgi edinme hakkı ile 

ulaşılabilir. 

Türk Kamu Yönetiminde halkla ilişkiler açısından bir devrim niteliğine sahip 4982 sayılı Bilgi Hakkı Kanunu 24 Nisan 

2004 tarihinde, 27 Nisan 2004 tarihinde de Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girerek, bilgi edinme mevzuatı ile 

yüzyıllardır varlığını ve egemenliğini sürdüren Türk Kamu Yönetimi saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim 

yapısına kavuşmanın anahtarını yönetilenlerin eline vermiştir. Bundan sonraki gelişmeler halkın anahtarı kullanarak 

değişimin kapısını zorlamasıyla gelişecektir (Aksoy, 2006:56). 

3.3.2. Halkın Dileklerinin Yönetim Tarafından Değerlendirilmesi 

Yönetimin halkı ilgilendiren önemli konularda ona bilgi vermesi ve ayrıca halkın eğilimlerini öğrenmek için çaba 

harcaması gerekir. Yönetimin aktif olarak yaptığı bu çalışmalar yanında, halk da dilek ve isteklerini duyurmak için çeşitli 

yollara başvurur. Halk, yönetimin kendi isteklerini tespit etmesini beklemez. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak yönetime 

etkide bulunmaya çalışır. Halk, kendi haklarını, isteklerini savunmak için, yönetimi rahat bırakmaz. Örneğin, halkın kişisel 

olarak yönetime başvurması, yazılı dilekçe ile başvurması, aracı kişiler göndermesi, yönetimin kamuoyunu yoklaması, 

referandum, sosyolojik araştırma veya anket yapmak yollarına zorlaması, bunlar arasında sayılabilir (Tortop, 1997:99-102). 

Halkla ilişkiler, kişi ya da kurumun hedef kitlesi ile sürekli, hızlı ve geri bildirimli doğrudan iletişim sağlayan, hedef 

kitleden gelen yankılarla çalışmalarına yön veren, kuruluş felsefesini oluşturan önemli bir yönetim görevidir. Bu doğrultuda 

doğru hedefe doğru mesajı sunmakla görevli olan, araştırma ve iletişim tekniklerini kullanan halkla ilişkilerin hedef 

kitlesine yönelik tutarlı izlenim yaratılması gerekmektedir (Mengü, 2003:148).  

3.3.3. Dilekçe Hakkı 

Halk dileklerini tek tek veya dernek veya diğer kuruluşlar aracılığı ile yönetime duyurabilir. Türkiye’de 1982 

Anayasası’nın 74. maddesinde dilekçe hakkı başlığı altında, “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 

Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, 

gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir” denilmektedir. 

Anayasadaki bu hakkın gereği gibi kullanılması için yol ihtiyacının giderilmiş olması, başvurma usullerinin 

basitleştirilmesi, okuma, yazma olanağının yaygınlaşması, anlaşılır dil kullanılması gibi koşulların varlığı gereklidir. 

Dilekçeler, halkın ihtiyaç ve dileklerinin öğrenilmesi yollarından en önemlisidir. İdareciler, memurlar için halkın 

ihtiyaçlarını öğrenme bakımından dilekçeler kıymetli birer belgedir. Dilekçeler, hangi kanun, yönetmelik ve tüzüklerde ne 
gibi aksaklıklar bulunduğunu ve halk ihtiyaçlarını ortaya koyabilir. Fakat bunların da tam anlamı ile çoğunluğun dilek ve 

isteklerini yansıttıkları iddia edilemez (Tortop, 1997:103). 
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3.4. Hemşeri Hukuku ve Yerel Yönetimler 

Yerel yönetimler reformu kapsamında 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “hemşeri hukuku” başlıklı 

13. maddesinde hemşeri tanımı yapılmış, belediye ve hemşerilerin birbirlerine karşı yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu 

maddeye göre; herkes, ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye 

faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan 

onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin 

geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir. Belediyeler bu 

çalışmalarında; üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının 

ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemleri almakla görevlidir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile temelde hemşeri kavramı için öngörülen nitelik değiştirilmiştir. 1580 sayılı eski Belediye 

Kanunu’na göre, vatandaşlar nüfus kütüğüne kayıtlı olunan yerin hemşerisi olarak kabul edilirken, 5393 sayılı kanunla 

ikamet edilen belde, hemşerilik ilişkisi açısından temel kriter olarak alınmıştır. Kanunda hemşerilerin hakları üç başlık 

altında toplanmıştır. Buna göre tüm hemşerilerin; belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 

bilgilenme, belediyenin yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. 

Hemşeri hukuku başlığı içinde belediyeler hemşeriler arasında, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel 

değerlerin korunmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmakla görevlendirilmiştir. Söz konusu çalışmaların 

gerçekleştirilmesinde ise yine belediyelere, üniversitelerin, meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve 
uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemleri alma görevi verilmiştir. Kültür hizmetlerinin belediyelerin görevi olduğunu 

dikkate aldığımızda, belediyenin bu konudaki görevini yaparken katılımcı bir uygulama sergilemesi ve katılımı sağlayacak 

önlemleri alması kanuni bir zorunluluk şeklinde düzenlenmiş olmaktadır. Böylece hemşeri hukuku başlığında sivil toplum 

kuruluşlarının işleyişe katılımları kurumsallaştırılmış olmaktadır. 

5393 sayılı Kanun bir beldede ikameti hemşerilik açısından temel kriter alarak hemşeri belediye ilişkisi kurmaktadır. 

Bununla birlikte aitlik duygusunu oluşturmak/geliştirmek için (olsa gerek) belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya 

ilişiği olan her şahsın belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, 
resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile 

5393 sayılı kanunla sadece belediye sınırları içinde oturanların değil, belediye sınırları içinde bulunan veya ilişiği olan her 
şahsın, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, 

katkı-katılma paylarını ödemekle yükümlü olduğuna hükmedilmiştir (Bayındırlık ve İskân Bak., 2009:41-42).  

 

4. YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KULLANILAN 

ARAÇLAR 

1980’li yıllara kadar halkla ilişkiler uygulamalarında merkezi idare için yukarıda belirtilen hususlar yerel yönetimler için de 
aynen geçerli olmakla birlikte, karar organları yerel halk tarafından seçimle işbaşına gelen belediyelerde basın büroları 

kurulmuş ve başkan adına basınla ilişkileri yürütmüşlerdir. Ancak bu uygulama; çağdaş halkla ilişkiler uygulamalarından 

ziyade başkanın basınla ilişkilerini yürütme fonksiyonu görmüş, vatandaşların belediye yönetimi ile olan diyalogunu 
kurmayı, yönetilenlerin istek ve arzularını öğrenmeyi hedeflememiştir. İdari örgütlerinde halkla ilişkiler birimleri bulunan 

Büyükşehir belediyelerinde ise bu birimler yayın ve kültürel organizasyon faaliyetleri yapmış, halkla ilişkiler birimlerine 
yeterli personel, araç-gereç ve mali imkânlar tanınmamıştır. Küçük belediyelerde halkla ilişkiler görevini başkanın kendisi 

yürütmektedir.  

1980–1990 yılları arasında özellikle büyükşehir belediyelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere bürolar 

kurulduğu, vatandaşların sorunlarını bu bürolara iletmesinin beklendiği, bu bürolara özel numaralı doğrudan telefon 

hatlarının bağlandığı görülmektedir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Şikâyet ve Yıldırım Servisi, İzmir 

Büyükşehir Belediyesinde Halkla İlişkiler Servisi ve Yıldırım Servisi, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Halk Danışma 

Masası, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Semt Danışma Merkezleri (SEDAM), Eminönü Belediyesinde “Mavi Hat” ve 

Kadıköy Belediyesinde Mavi Nokta uygulamaları başlatılmış, yine Mart 1990’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 

Bilgisayarlı Cevap Bürosu kurulmuştur. Belediyenin çeşitli birimlerine yapılan başvurular bu büroda bilgisayara 

geçirilmekte olup vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler aynı gün ilgili birime iletilmekte, o birimden gelen cevap 
başvuru sahibine telefonla ya da yazılı olarak iletilmekteydi. Belediye başkanı ve genel sekreter ofislerindeki 

bilgisayarlardan kayda alınan her başvuru anında görülebiliyordu (Aksoy, 2006:56). 

1994 yılında yapılan seçimlerin ardından belediyelerde halkla ilişkiler faaliyetleri hız kazanmış, bugün halkla ilişkiler 

birimi bulunmayan büyükşehir ve il belediyesi nerede ise kalmamıştır. Bu kapsamda Ağustos 1994 tarihinde İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi “Beyaz Masa” uygulamasını başlatmıştır. Beyaz Masa bilgisayar destekli 153 Alo Büyükşehir Sesli 

Bilgi Servisi ve Gezici Ekipleriyle bir başkan Danışmanının gözetiminde 24 saat hizmet sunmaktadır.” Beyaz Masa modeli 

birçok belediyede benzer isimlerle uygulanmış ve artık yerel yönetimlerde halkla ilişkiler biriminin markası olmuştur 

(Aksoy, 2006:56-57). Yerel Yönetimlerde Beyaz Masa uygulamasının yararları şu şekilde belirtilebilir: 
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Bürokrasiyi rahatlatmak:Vatandaş kamu kurumunda bir sorun ile karşılaştığında o sorunu çözdürmek için hemen tanıdık bir 

yetkili arama ihtiyacı hissetmektedir. Proje üretmesi gereken, görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili çalışma yapması 
gereken bürokratların bekleme salonlarında kalabalıklar oluşmakta, temel hizmetler aksamaktadır. Yöneticiler iş takibi 

yapmaktan şehrin sorunlarına gereği gibi eğilememektedir. Bu durum da doğal olarak kent ve kentliye zarar vermektedir. 

Beyaz Masa bürokrasiyi rahatlatarak yöneticilerin sırtından bu yükü kaldırmaktadır.  

Zaman Kaybını Önlemek:Vatandaş bir sorunla karşılaştığı takdirde kamu kurumuna gelip dilekçe vermesi istenmektedir. 

Bu durum zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde kişinin saatlerce zaman harcamasına neden olmaktadır. Bazen bu 
sorunlar çok basit çözülebilen meseleler de olabilmektedir. Ortaya çıkan kâğıt israfı da olayın bir başka boyutudur. Oysa 

Beyaz Masa zaman kaybına ve kâğıt israfına sebebiyet vermeden gerektiğinde yapılan müracaatları hiç evrak haline 

getirmeden, takibi gerekiyorsa evraklaştırarak vatandaşın isini kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır.    

Aracıların Ortadan Kaldırılması:Vatandaş kamu kurumlarında bir zorlukla karşılaştığında işinin halli için aracılar bulma 

arayışına girmektedir. İmar izninden, çevre temizliğine, caddesini veya sokağını ilgilendiren bir meseleden birçok benzeri 

meseleye bir takım aracılardan yardım istemektedir. Bazen bu aracılar vatandaştan farklı taleplerde de 

bulunabilmektedirler. Aracıların olduğu yerde rüşvet sektörü gelişmektedir. Beyaz Masa vatandaşla belediye arasında 

köprü vazifesi görerek vatandaşın meşru taleplerini ivedilikle karşılamaya çalışmaktadır.  

Yerel Yönetim – Halk Kaynaşmasını Sağlamak:Yerel yöneticiler demokrasi gereği halk tarafından en fazla oy alan siyasi 

parti veya bağımsız adaylar arasından seçilirler. Gerek yöneticilerin kalıcılığı gerekse kurumun itibarı ve güvenilirliği halk 

ile geliştireceği ilişkilere bağlıdır. Bunu yaparken eşit hizmet ilkesinden hareketle siyasi ayırım yapmadan, her türlü 

kayırmacılıktan uzak durmak, halk ile birlikte yönetimi esas almak gerekmektedir. Halkla ilişkiler uygulaması ile halkın 

istek ve taleplerini ayırıma tabi tutmadan kısa zamanda yerine getirilmesi mümkündür. Beyaz Masa bu amaca hizmet 

etmektedir.  

Kurum İçi Denetimi Sağlamak:İlgili yerel yönetim birimleri içerisinde personel arasında zaman zaman görev ve yetkilerini 

yerine getirmede ihmali olanlar bulunabilmektedir. Beyaz Masa sistemi çözüm süreci içerisinde yetki ve sorumluluğunu 

yerine getirmeyenlerin ortaya çıkmasını sağlamakta ve bu durumu üst yönetime bildirmektedir. Böylece ilgili personelin 

daha dikkatli olması sağlanmaktadır. Bunun yanında başarılı olan personelin ödüllendirilmesinde de Beyaz Masa rol 

almaktadır. 

Halkın Denetimini Artırmak:Demokratik yönetim, şeffaf, saydam ve açık olmayı zorunlu kılar. Kararların kamuoyuna 

açıklanması, tartışılması ve olgunlaştıktan sonra kesinlik kazanması, kamuoyunun tepkilerinin değerlendirilmesi büyük 

önem taşımaktadır. Bu tür bir yönetim biçimi sorunların çözümünü geciktirmez. Tersine daha sağlıklı ve doğru olan çözüm 

yoluna ulaşılır. Beyaz Masa aracılığı ile yerel yönetim birimini ilgilendiren tüm konularda vatandaş herhangi bir sorunu 

dile getirebilmekte ve tepkisini ortaya koyabilmektedir. Böylece şehri sahiplenme duygusu da gelişmektedir. Beyaz Masa, 

tek elden birçok yolla ve kolay bir şekilde ulaşılmasıyla vatandaşa yaşadığı şehirle ilgili denetim yapma olanağı da 

sağlamaktadır.  

Rüşveti Önlemek:Yönetimde saydamlığın sağlanması, açıklık ve etkin bir denetim yolsuzluk yapma ve rüşvet almayı 

büyük ölçüde engeller. Kişiler yaptıkları yolsuzluk ve aldıkları rüşvetin gizli kalacağı zannı ile bu yola başvurabilirler. 

Kuskusuz kişilerin zayıf karakterli, kirli, yolsuz, kanun dışı işlemlere eğilimli olmaları yolsuzluk ve rüşvetin en önemli 
nedenidir. Yerel yönetimler yönünden geçerli olan bu kurallar, genel idare ve tüm kuruluşlar için geçerlidir. Kamu 

kurumlarının birçoğu ülkemizde rüşvet ve yolsuzlukla birlikte anılmaktadır. Bu durum kamuya olan güven ve desteği 

azaltmaktadır. Vatandaş yasal işlerini dahi yaptırmak için bazen iş yavaşlatan görevliye rüşvet verme ihtiyacı duymaktadır. 

Bu olumsuzlukları engelleyebilmek için Beyaz Masa’lar çalışmayan personelin rapor edilmesi, rüşvet aldığı iddia edilen 

personelin takibe alınması ve vatandasın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi (Aksoy, 2010:4-5) gibi uygulamalar 
yapabilmektedirler. 

Yerel yönetimler temelde; bilgilendirme, ikna etme ve harekete geçirme amaçlarına yönelik faaliyetlerinde halkla ilişkilerin 

tüm yöntem ve araçlarına başvurabilmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve 

araçlar da çeşitlilik kazanmıştır. Günümüzde halkla ilişkiler, cep telefonlarındaki kısa mesajlardan internet sitelerine, sosyal 
sorumluluk kampanyalarından televizyon programlarına kadar oldukça farklı iletişim yöntem ve araçlarını 

kullanabilmektedir. Halkla ilişkiler uygulamalarında en sık görülen ve uzmanlarca kontrol altında tutulabilen araçlar olarak, 
kurumsal yayınlar başı çekmektedir. İçeriği tamamen halkla ilişkiler uzmanları tarafından belirlenen kurumsal yayınlar; 

yıllık raporlar, broşürler, kitapçıklar, haber mektupları, kataloglar, teknik raporlar, personele yönelik video yayınları, 

propaganda ve tanıtım filmleri, toplantılarda ve fuar-sergi gibi yerlerde gösterilen slâytlar ve filmler, kuruluşun hazırlattığı 

reklâmlar, internet yayınları, bilgilendirme mesajları vb. olarak gerçekleştirilmektedir. Kontrol altında olmayan araçlar ise 
içeriği daha çok halkla ilişkiler uzmanının inisiyatifi dışında belirlenen ulusal ve yerel gazete ve dergiler, radyo televizyon 
kuruluşlarının yayınları ve kurum dışı örgütler ve kişiler tarafından yapılan filmler, programlar, haberler gibi yayınlar 

olarak gelişmektedir. Bu araçların kullanılması halkla ilişkiler faaliyetinin belediyeden halka giden ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. İkinci aşama ise halktan belediyeye geri-bildirim (feedback)’in nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasına 

yöneliktir. Bu amaçla da mektup, faks, telefon, panolar, istek kutuları, danışma masaları, kamuoyu yoklamaları gibi 
teknikler kullanılmaktadır. Bu yolla halkla ilişkiler uygulamasının amacına ulaşıp ulaşmadığı öğrenilebilmektedir. 

Görsel ve işitsel elektronik kitle iletişim araçları olarak radyo ve televizyonun halkla ilişkilerde iletişim stratejileri 

açısından önemi çok büyüktür. Özellikle yaşanılan çağın en popüler medyası olan televizyon, halkla ilişkiler uzmanları 
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açısından her zaman, medya planlamasının merkezinde düşünülen bir araçtır. Radyo ve televizyon tüm dünyada kamuoyu 

oluşturmada ve tüketici tercihlerini belirlemede son derece önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle etkili bir reklâm ortamı 

olarak kabul edilen televizyon, halkla ilişkiler açısından da öncelikli bir araç konumundadır. Popüler bir kitle iletişim aracı 

olarak televizyonun tercih edilme nedenlerinin başında geniş halk kitleleri tarafından yoğun olarak izlenmesi gelmektedir. 

Türkiye’de her yaş grubunda günde ortalama olarak televizyon izleme süresi 5 saate yükselmiştir (Atik-Taşçıoğlu, 

2009:163). 

Radyo ise; erişim alanının yüksek olması, dinleme ediminin kolaylığı ve ucuzluğu, aynı anda başka işlerle uğraşmaya 

olanak tanıması gibi avantajlarıyla özellikle iş saatlerinde yoğun olarak tercih edilmektedir. Elektronik kitle iletişim araçları 

arasında radyo ve televizyon; uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli istasyonlarla değişik kategorilerdeki hedef 

kitlelere ulaşmanın en etkili araçlarıdır. Bu nedenle, halkla ilişkiler çalışmalarında öncelikli konumlarını sürdürmektedirler.   

Günümüzde internetle birlikte özellikle gelişmiş ülkelerdeki belediyelerin web siteleri üzerinden radyo ve televizyon 

yayıncılığını daha da işlevsel kullandıkları görülmektedir. Örneğin, Fransa’da Paris belediyesinin web sitesinden yayın 

yapan Paris.fr TV adlı bir televizyon kanalı bulunmaktadır. Televizyonda belediye başkanının çeşitli yerlerde yaptığı 

konuşmalardan, belediye faaliyetlerine kadar pek çok video kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. On-line olarak 
izlenebilen programlarda belediye faaliyetleri, bütçe, projeler, sorunlar, toplumun belediyeden istek ve beklentileri gibi 
konular işlenmektedir (Atik-Taşçıoğlu, 2009:164). 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde görülen yeni bir iletişim aracı da bloglar kabul 

edilmektedir. İlk blog uygulamasının 1997 yılında başladığı ve 2007 tarihli bir çalışmada her gün dünyada 120.000 bloğun 

kurulduğu tespiti, bu uygulamanın etkinliğini açık olarak göstermektedir. Günümüzde halka ilişkiler uzmanları bu yöntemi 

“nasıl daha etkin kullanabiliriz” sorusuna cevap aramaktadırlar (Park-Jeong-Han, 2008:581). Yapılan bazı araştırmalara 

göre birçok kuruluş bu yöntemi, müşterilerinden çok çalışanları ile etkin ilişkiler kurmak ve bir tür yönetime katılma 

mekanizması olarak kullanmak istemektedirler (Wright-Hinson, 2006:589). Tabi ki bu süreçte yerel yönetimler için de bu 

yöntemden nasıl yararlanılabilir konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde Cumhurbaşkanı’nın Twitterdan 

mesajlarını gönderdiği düşünüldüğünde, yerel yönetimlerin, hizmet alanlarında sayıları hızla artan bloglar üzerinden halkla 

ilişkiler faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecekleri söylenebilir.    

Günümüzde halkla ilişkiler faaliyetlerinde halkla ilişkiler paradigmasının stratejik yönetimi de oldukça önemli hale 

gelmiştir. Sürekli gelişen yeni dijital medyanın küresel, interaktif, diyaloga açık, ilişkileri ön plâna çıkaran yönü, paradigma 

değişimi yaşayan halkla ilişkilerin stratejik yönetimine alt yapı hazırlamaktadır. Bu alanda çalışan uzmanlar artık klasik 

yöntemlerden vazgeçip, stratejik yönetim araçlarını halkla ilişkiler alanında da kullanmaya başlamışlardır (Grunig, 2009:6).  

Günümüzde yerel yönetim alanında ve yeni bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar kapsamında ortaya çıkan her bir 

değişim için, yerel yönetimlerin yaptığı stratejik bir tasarıma ve eylem planına ihtiyaç vardır. Stratejik yönetim planları çok 

kısa bir süre önceye kadar özel sektördeki kuruluşların toplam kalite yönetimi çalışmaları çerçevesinde veya pazarlama 

biriminin ürün gelişimi, dağıtımı, tutundurulması gibi çabalarının bir uzantısı niteliğini taşıyordu. Oysa günümüzde kamu 

kurumları da teknolojik, sosyokültürel ve ekonomik değişimlere ayak uydurabilmek için, kısa ya da uzun vadeli stratejik 

eylem planları hazırlamaya başlamışlardır. Burada amaçların içerisinde yapılan hizmetlerin devamlılığı veya tutunma 
özellikleri de yer almaktadır. Hizmetlerdeki tutunmanın sağlanabilmesi ya da kamuoyu tarafından benimsenmesi için çeşitli 

adımlar vardır. Bu adımlar; 

 Neyin geliştirilmek istendiğinin kararlaştırılması:Burada belediyeler için önemli olan, kendileri için neyi geliştirmek 

istediklerine karar vermeleridir. Belediye öncelikli olarak özel hizmetlerini mi yoksa mevcut hizmetlerini mi 

geliştirmek; ya da yeni bilgi teknolojisi araçlarını mı geliştirmek istiyor, buna karar vermelidir. 

 Hedef kitleyi belirlemek:Geliştirmek istenilen faaliyetler için hedef kitleler saptanmalıdır. Bu hedef kitleler 

hangileridir ve özellikleri nelerdir? 

 Hedef kitleye ulaşma biçiminin seçilmesi:Belediyenin İzleyeceği tutundurma stratejisinin belirlenmesi gerekir. Bir 

olaya yönelik dikkat çekmek için hangi duyurma tarzı kullanılacaktır? 

 Programın değerlendirilmesi:Programla ilgili alınan geri bildirim gözden geçirilmelidir (istatistikler, kamuoyu 

yoklamaları ve yorumlar). Tutundurma belediye ve yerel halk arasındaki ilişkilerle değerlendirilir. 

Belediye teşkilatının birbirleriyle ve halkla sağlıklı bir iletişim kurmasının temelinde kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 

onların katılımının sağlanması gerekir. Belediye hizmetlerinde hedef kitlelerden haberdar olan veya onları faaliyetlerinden 

haberdar eden, sorunlarla ilgili olarak aldığı geri bildirimi değerlendiren bir belediye anlayışının hizmetlerdeki başarısı da 

kaçınılmaz olur (Acar, 2010:8).  

Son yıllarda yerel yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kuruluşların web 

sayfaları da çok önemli hale gelmiştir. Yerel yönetimler bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak öncelikle vatandaşları 

ile sanal bir ağ kurmuş olmaktadırlar. Bu sayede yerel yönetimler hizmetlerinin duyurulması konusunda en hızlı ve 

kapsamlı iletişim aracından yararlanmaya başlamışlardır. Çünkü internetin bu yönü yani diğer mevcut araçlara göre 

üstünlüğü artık her alanda kabul görmüştür. Ancak bu teknolojinin kullanımı konusunda, hizmet alanların interneti 

kullanma becerileri, ekonomik durumlarına göre teknolojiye ulaşma imkânları ve web sitelerinden etkin yararlanma 
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becerileri (Narcotics Anonymous, 2006:10) yerel yönetimlerin internet aracılığıyla halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunma 

kapasitelerini belirlediği de unutulmamalıdır.   

Yeni teknolojiler ve internet, geleneksel iletişim araçları karsısında halkla ilişkiler çalışmalarını etkileyerek yeni bir yön 
vermiştir. Günümüzde artık kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler çalışmaları bilgisayarla ve internet üzerinden 

yapılmaktadır (Aksoy, 2006:57-59). Bu durum halkla ilişkiler alanında uzmanlaşmanın öneminin artmasıyla network, 

internet, web sayfaları uzman ve tasarımcılarının, halkla ilişkiler faaliyetlerinde etkinliklerinin ve ağırlıklarının artmasına 
yol açmıştır (Dawson, 2006:45).  

Halkla ilişkiler tanımlarında da belirttiğimiz gibi, halkla ilişkiler çalışmalarının en önemli amacı; hedef kitlenin istenilen 
yönde karar vermesinin sağlanmasıdır. Kurum imajını geliştirme, kurum kimliğini güçlendirme ve kuruma statü sağlama, 
hedef kitle hakkında bilgi toplama, çalışanlarla iletişimi geliştirme, yönetime katılma araçlarını kolaylaştırma, uzak 

yerlerdeki hedef kitleye kolay ulaşım ve son olarak da internette gezinen herhangi potansiyel bir kullanıcıya ulaşmak 

amaçlarıyla hazırlanan internet sitelerinin büyük çoğunluğu halkla ilişkiler çalışmaları amacıyla düzenlenmektedir. Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından ilk defa yapılan Belediye Web Hizmetleri Araştırması sonuçlarına göre; 2005 yılı Ağustos ayı 

itibariyle, nüfusu 10.000 den fazla olan 662 belediyenin % 99’u internete erişim imkânına, % 82'si intranete (kurum içi ağ) 

sahiptir. Söz konusu belediyelerin % 64'ü web sitesine sahip olup web sitesine sahip olmayan belediyelerin % 24'ü bir yıl 

içerisinde web sitesine sahip olmayı planlamaktadır. İnternetin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladığı avantajlar şunlardır 

(Aksoy, 2006:57-59): 

 Birebir iletişim sağlaması:internette hedef kitle değil hedef bireyle birebir iletişim sağlamak mümkündür. Bu sayede 

kişisel geri dönüşüm anında mümkün olmakta, etki veya tepki birebir gerçekleşmektedir. 

 Ölçülebilir olması:Kuruluşlar internet sitelerini kaç kişinin ziyaret ettiğini günlük, aylık hatta saatler itibariyle 

öğrenebilmektedir. 

 Güncellenilebilir olması:Hedef kitle ile etkileşimli iletişim sağlanması halkla ilişkilerin başarısında önemli yer 

tutmaktadır. Bu sebeple farklı hedef kitlenin farklı istekleri dikkate alarak internet sayfalarında, yaş gruplarına, 

cinsiyet gruplarına, meslek gruplarına göre farklı bilgilerin verilmesi mümkün olabilmektedir. 

 Ekonomik olması:Elektronik ortamda bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür. Farklı zaman ve 

mekânlarda bulunan hedef kitleye aynı anda ulaşmak internet sayfalarıyla oldukça hızlı ve ekonomik bir şekilde 

mümkün olabilmektedir. 

 Kurumsal imaj:Hakla ilişkiler birimlerinin üstlendiği en önemli işlevlerden biri de kurumsal imajın tesisidir. Birkaç 

dilde hazırlanmış, içerik ve fonksiyonel açıdan hedef kitlenin tamamını kuşatıcı bir internet sitesiyle kurum imajını 

oluşturmak çok kolaydır. 

Yerel Yönetimlerin internet sayfalarıyla yapabilecekleri halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekilde belirtilebilir:Araştırma:Hedef 
kitle hakkında detaylı bilgi elde etme ve kullanıcıların istediği bilgileri onlara sağlama. Bilgi sunma:Haber bültenleri, 

raporlar, konuşmalar, broşür metinleri, kurumsal reklâmlar, makaleler, hizmet bilgileri gibi hedef kitlenin ilgisini çekebilen 
veriyi internet sayfalarında yazmak mümkündür. Kurum içi haberleşme ve intranet:Kurum içinde yapılan yazışmaları 

intranet ortamında yaparak zaman ve kaynak israfından kurtulunabilir. Ayrıca personel bilgilerini güncel tutma, personele 

özel sayfalar ile kurumsal kimlik edindirme, iş tatmini ve haberleşme yapılabilir. Elektronik uygulamalar:Vergi ödeme, 

kurum işleyişi (hizmet sunma yöntemleri) ile ilgili bilgiler, anketler ve kamuoyu araştırmaları yapılabilir. Bire bir 

iletişim:Yerel internet kullanıcılarına gönderilen-alınan elektronik mektuplar ve dosya transferleriyle faaliyetler hakkında 

birebir iletişim mümkündür. Link verme:Internet sayfalarında çok kullanılan, konu ile ilgili, faydalı diğer internet 

sayfalarına link verme ya da bu sayfalardan link alma yoluyla daha çok kullanıcının dikkati çekilebilir. 

Sponsorluk:kullanıcı kitlesinin çeşitliliğine göre çok kullanılan haber, görüntü vb. sitelere, kampanyalara, kitap, film ya da 

sempozyumlara destekleyici olarak hedef kitlenin beğenisi kazanılabilir. 

 

SONUÇ 

Türk kamu yönetiminde yerel yönetimler özelinde halkla ilişkiler faaliyetlerinde etkinliğe ulaşabilmek için vatandaş ile 

bireysel veya kitlesel olarak bir şekilde veya her şekilde ama doğru şekilde iletişim kurulması gerekmektedir. Bugün yerel 

yönetimlerde halkla ilişkilerin bir türlü iyi olamamasının en büyük nedenlerinden birisi, halk ile arasında bir türlü sağlam,  
güvenilir ve kalıcı bir “iletişim köprüsü”nün kurulamamasıdır. Bu süreçte köprünün iki tarafındakiler arasında bir temas ya 

da ilişki gelişebilir ve iletişim köprüsü ne kadar sağlam ise ilişkiler de o kadar sağlam ve kalıcı olur (Aydın, 2010:5).  

Günümüzde yerel yönetimlerin toplum yaşamında bu denli önemli yer tutması, sorumluluklarını bir kat daha arttırmaktadır. 

Bu süreçte yerel yöneticiler, gösterecekleri olumlu davranışlarla halkın bu kuruluşlara olan güveninin kazanılmasında 

başrolü oynayacaklardır.  Bugünün şartlarında yerel yönetimlerde halkın destek ve katkısını almak sadece ve sadece halkla 

ilişkiler yolu ile mümkündür. Varlıklarının gerekçesi halka hizmet götürmek olan yerel yönetimlerin başarısı halkın 

yardımını ve katkısını aldıkları sürece devamlı olacaktır.  

Yerel yönetimler, uygulamada halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde isabetli kararlar alarak, yaptıkları hizmetleri tanıtmakta 
ve bu şekilde halka kendisini daha sempatik ve daha yakın gösterebilmektedir. Bu kapsamda bir yönetim felsefesi ve bir 
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yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin yerel yönetim düzeyinde etkili ve verimli hizmet sağlanması ile demokratik bir 

yerel yönetim yapısının oluşturulmasına önemli katkı sağlamaktadır (Aksoy, 2010:2-3). Bu gerçekler doğrultusunda 

ülkemizde de artık yerel yönetimler; vatandaşların mahalli nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılayan, merkezi yönetimle 

ilişkilerinde idari ve mali özerkliğe sahip, yönetişim ilkesine dayalı yönetim işleyiş ve anlayışının geçerli olduğu yaşam 

alanlarına ait kurumsal yapılar olarak tanımlanmalı ve görülmelidir. Daha da önemlisi idari ve mali özerklik açılımı sadece 

kanuni bir perspektif olarak kalmamalı ve uygulamaya aktarılmalıdır  (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2009:36).  

Yeni anlayışta artık yerel yönetim kuruluşlarımız; ekip çalışmasına öncelik veren, adalet ve tarafsızlık ilkesini uygulamaya 

amaç edinen, politika, program ve projelendirme sürecinde kaynakların yerinde kullanılmasını sağlayabilen, süreci 

kolaylaştıran, tüm tarafları kucaklayan, birleştiren, yolsuzluk ve savurganlığın olmadığı, ilkeli bir yönetim sistemine sahip 

olmalıdırlar. Hukuktan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese âdil davranabilen, toplumun tüm kesimlerinin yönetime 

katılımını sağlayabilen, şeffaf, denetlenebilir, gelişmeye açık, sürekli öğrenen-öğreten ve çözüm üreten bir kurum 

olmalıdırlar.  

Yerel yönetim kuruluşlarında insan kaynağı potansiyelinden tam olarak yararlanmak için her kademede katılım sağlanmalı, 

yetki ve sorumlulukların devri ile hiyerarşik kademe sayıları azaltılmalı, yalın organizasyon prensipleri benimsenmeli ve 
iletişimin geliştirilmesi için herkese açık bilgi sistemi kurulmalıdır. Yerel yönetimlerde verimlilik ve etkinlik ya da kalite 
için yönetimin, hem personelini kaliteli hizmet sunacak şekilde motive etmesi, hem de hizmet sunduğu topluma kaliteli 
hizmet bekleme alışkanlığı kazandırması gerekir. Bir anlamda yönetimin kaliteli personel ve müşteriye sahip olması 

gerekir. Bunun için de, hem kurum içi iletişim ve insan ilişkileri hem de halkla ilişkilerin geliştirilmesi, daha çok yerinden 
yönetim, halka karşı sorumluluk ve halkın yönetime katılması gibi ilkeler benimsenmelidir. İletişimde kaliteyi sağlayacak 

anlayış ve duyarlılığı kazandırmaya yönelik bir eğitim anlayışı ve kültür yapısı oluşturulmaya çalışılmalıdır. 

Görüldüğü gibi yerel yönetimlerde halkla ilişkiler etkinliklerinin uygulanması için demokratik yönetsel anlayışın hâkim 

kılınması gerekir. Demokratik işleyiş yaklaşımı halkla ilişkiler etkinliğine bu çerçevede yönetsel açıklığa ve katılıma imkân 
tanıyacak uygulamaları gerektirecektir. Bu nedenle yerel düzeyde halkla ilişkiler ve demokrasi arasında çift yönlü bir ilişki 

ağını belirlemek mümkündür. Karşılıklı ilişkinin gerçekleşmesiyle halkla ilişkiler demokratik işleyişin gelişmesine ve yerel 

halkın demokratik işleyişe yönelik birikim ve sisteme olan güvenin artmasına yol açacaktır. Bu yönüyle yerel düzeyde 

halkla ilişkiler etkinlikleri katılımın amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştırıcı bir gereklilik olarak önem kazanmaktadır. Yerel 
yönetimlerin halkın katılımını sağlamaya dönük uygulamaları ve yaklaşımlarını içeren halkla ilişkiler etkinlikleri; 

demokratik yönetim, sorumlu ve duyarlı yerel halk, yönetsel açıklığın işler kılındığı idare, toplumsal barış ve sorumluluk 

alanlarının (Yatkın, 2006:382-383) belirlendiği bir yerel yönetim modelinin yerleşmesine ve zamanla güçlenmesine önemli 

katkılar sağlayacaktır.  

Soruna biraz daha halkla ilişkiler odaklı yaklaştığımızda öncelikle yerel yönetimlerin halkla ilişkiler birimlerinde çalışan 

personele ve bu hizmeti veren reklâm ajanslarına, özel sektördeki şirket yöneticileri ile hissedarlar arasındaki iletişimle 

ilgili ciddi eğitimler verilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğumuz gibi yerel 

yönetimlerde halkla ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde halka müşteri gibi bakmak önemli hataların yapılmasına yol 

açmaktadır. Bundan dolayı olaylara sadece müşteri memnuniyeti açısından bakış tarzı değiştirilmelidir. Halka dönük her 

türlü bilgilendirme çalışmalarında hem üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesi anlatılmalı ve hem de bu çalışmalar yapılırken 

yerel yönetim kaynaklarının ne kadar etkin ve verimli kullanıldığı bilgisi de verilmelidir.  

Ayrıca yerel yönetimin hissedarı olan halkın, gerçekte sahibi olduğu kurumu sahiplenmesi yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır. Tabi ki sahiplenme ancak karar ve uygulamalara katılmakla mümkündür.  Halka yönelik her türlü 

bilgilendirme gazetecilikte çok kullanılan, basit ama kullanışlı olan 5N 1K modeline benzer biçimde tasarlanmalıdır. Ne, 

nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularının cevaplarını içeren bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerel yöneticiler 

siyasi ilişkilerini sağlıklı zemine oturtmalı ve kamu kaynakları ile siyaset kurumunu destekleme yanlışlığına düşmemeli 

ancak partisi ile olan ilişkilerini askıya alarak da kendisini ve kurumunu yıpratmamalıdır. Yerel yönetimlerde halkla 

ilişkiler halkın bilgilendirilmesi değil hissedarlarla bilgi paylaşımı anlayışı üzerine geliştirilen bir anlayış olmalıdır (Kaya, 
2010:24).  

Bunun yanında yerel yönetimler halkla ilişkiler faaliyetlerinin standardını belirlemeli ve sınırını çizmelidir. Bu kapsamda 

bazı yerel yönetim kuruluşlarımız ulusal mevzuat eksikliğine rağmen uygulamada yapmak istediklerini mevzuat haline 

getirerek, âdete halka daha iyi ilişkiler kurmak için kendilerini zorlamakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin sınırlarını ve 

standartlarını belirlemektedirler. Örneğin “Yerel Yönetimler ellerindeki yönetme erkini belde halkıyla sağladıkları iyi bir 

iletişim içerisinde olumlu kullanabilirler. Yönetimin en başta gelen görevi vatandaşlarla iyi ilişkiler kurmak onlara 

Belediyeyi sevdirmek, saygı duymalarını sağlamak, pozitif yönde etkileyerek yönlendirmektir. Vatandaşlarla en alt 

seviyede çalışanlar arasında başlayan ilişkilerin yukarıya doğru olumlu yönde gelişmesi ve ideal sosyal uzlaşı tesis 

edebilmesi için tüm tarafların uyumlu, açık ve dürüst olmaları gerekir. Yönetim - Vatandaş ilişkilerinin odağında Belediye 

çalışanları bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılacak eylemlerin başarısında, ilişkilerin olumlu yönde gelişmesinde çalışanlar 
çok önemlidir. Çalışanların her hareketi vatandaşta güven ve sempati yaratmalı, şüpheleri ortadan kaldırmalıdır. Bu genelde 

Belediyenin itibarını arttırırken halkı memnun eder böylece de çalışanların huzuruna katkı sağlar. Huzurlu personelin 

üreteceği iş ve işlemler kaliteli, seviyeli, kalıcı olacaktır. Vatandaşı mutlu eden iş ve işlemler yaratacağı güven ortamıyla 

uzlaşının gereği olarak daha iyi ve kaliteli ayrıca çok çeşitli hizmetlerin üretilebilmesini, Belediye gelirlerinin artmasını, 
çağdaş yeniliklere kısa sürede adaptasyonu, personelin mesleki gelişim ile inisiyatiflerinin güçlenmesini sağlayacaktır. 

Tarafların gönüllü, inanmış katılımcılığı, sevgiyi, saygıyı ve böylece seviyeli bir yaşamı yaratacaktır. Bu sonuçları 
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doğurabilecek bir ortamın yaratılmasında Halkla İlişkilerin önemi çok fazladır. Halkla İlişkiler seçilmiş, atanmış ve tayin 

edilmiş üç – beş kişiden ibaret bir birim ve bir birimin işi gibi düşünülmemelidir. Halkla İlişkiler tüm tarafların ortak 

çabasıdır. Halkla İlişkiler; Belediyemizin merkez binalarında verilen hizmetlerle birlikte fazlaca yerleşkenin yaygın 

alanlarında gerçekleşmektedir.” (Aydın Belediyesi Halkla İlişkiler Yönetmeliği, http://www.aydin-bld.gov.tr). Bunların 

daha iyisini yapmak ve bu alanda karşılaşılan sorunları çözmek konusunda başta yerel yöneticiler, siyasiler ve 

akademisyenler olmak üzere herkese görevler düşmektedir.  
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ÖZET 

Halkla ilişkiler belediyeler açısından kritik bir öneme sahiptir. Yurttaşlarla kurulacak ilişkilerde ve bölgenin 

imajının oluşturulmasında halkla ilişkiler araçları kullanılmaktadır. Belediyeler kendilerinin varlık sebebi 

olan halkla iyi ilişkiler geliştirdiklerinde, onlara sorumlu davrandıklarında, şikayet ve isteklerini 

karşıladıklarında asli görevlerini yapmış sayılmaktadırlar. Vatandaşlarla iyi bir iletişim kuramayan yerel 

yönetimlerin başarılı sayılması düşünülemez. Bu nedenle yapılan çalışmada Afyonkarahisar Belediyesinin 
gerçekleştirdiği halkla ilişkiler çabaları incelenmiş ve bu faaliyetlerin insanlar tarafından nasıl algılandığı 

araştırlmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde daha iyi bir halkla ilişkiler çabaları için neler yapılması 

gerektiği konusuna değinilmiş, belediye hizmetlerinde başarılı olmak ve daha iyi bir şehir imajı oluşturmak 

için olması gereken faktörler maddeler halinde sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Belediyelerde Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

People's associations have a critical prescription in terms of municipalities. Relations that are to be 
established with citizens and the means of public relations are used to create the image of the region. The 
municipalities are deemed to have performed their essential duties when they develop good relations with the 
people that are the cause of their existence, when they are responsible for them, when they meet their 
complaints and requests. It is unthinkable that local governments that do not have good communication with 
citizens are successful. For this reason, the efforts made by the Municipality of Afyonkarahisar about the 
people have been examined and the way they perceived these activities has been researched. As a result of the 
findings obtained, it was mentioned about what needs to be done for better public relations efforts, the factors 
that are necessary to be successful in municipal services and to create a better city image are listed. 

Key Words: Public Relations, Public Relations in Municipalities, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

Halkla ilişkileri, kişi ya da kuruluşun, diğer kişi ve kuruluşlarla çıkar elde etmek amacıyla ilişki kurma ya da var olan 

ilişkileri geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Budak ve Budak, 1995:8). Halkla ilişkiler artık günümüzde iletişim 
yönetimi olarak görülmektedir. Bunun nedeni ise, halkla ilişkiler ile sadece tüketicilere değil organizasyonun tüm hedef 
kitleleri kapsayarak iletişim yoluyla ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesidir. 

Bir örgütün tüm birimlerini etkileyen halkla ilişkiler, ürün ya da hizmetin pazarlanmasını doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkileyebilmektedir (Ranchhod vd., 2002:204).  Halkla ilişkilerin yönetimde kilit nokta olarak görülmesi,  işletme ile hedef 
kitleler arasında denge kurulmasını sağlaması ve hedef kitleleri işletme amaçları doğrultusunda yönlendirebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

İngiltere Halkla İlişkiler Enstitüsü (IPR), halkla ilişkiler faaliyetleri, planlanmış ve desteklenmiş çabaları sürdürmek ve 

halkla organizasyon arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler olarak tanımlanmıştır 

(Okay ve Okay, 2001:3). 

Halkla ilişkiler günümüzde bir tutundurma aracı olarak kalmamış aynı zamanda işletmeler için yardımcı bir fonksiyon da 

olmuştur.İşletmenin bir fonksiyonu olan halkla ilişkiler pazarlamayla da yakın ilişki içerisindedir (Altunışık vd., 2004:245). 

Halkla ilişkiler hem özel sektör hem de kamu sektörü için vazgeçilmez bir kavramdır. Günümüzde halkla ilişkiler 

sayesinde kuruluşlar, bilgileri toplama ve yayma işlevleri ile yönetsel süreçlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmetlerin 

etkiliği artabileceklerini anlaşılmıştır. Bu yerel yönetimler için de geçerlidir. Halk yaşadığı kent de neler yapıldığını 

öğrenmesi, hizmet verimliliği ve kalitesinin artırılması, halk tarafından kentin benimsenmesi, eşit olarak hizmet dağılımın 

gerçekleştirilmesi ve yerel düzeyde kamu yararının sağlanması için halkla ilişkilerin önemi üzerinde daha fazla 

durulmaktadır (Çukurçayır, 2010:14). Belediyeler halkla ilişkiler aracılığı ile hem halkı tanımada hem de halka kendilerini 
kolay ifade etmeleri yönünde fayda sağlayabileceklerdir. 

 

2. BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 

Belediyeler hem siyasal hem de toplumsal baskılar altında hizmet sunmaya çalışmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişmesi ve 

bilgilenmenin kolaylaştığı günümüzde kişilerin beklentileri yükselmektedir. Halkın beklentilerinin yükselmesi sonucunda 
belediyeler bu beklentilerinin karşılanmasında zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum belediyeler açısından planlı ve 

programlı bir halkla ilişkiler faaliyetini daha önemli kılmaktadır. Kamu hizmeti sunan belediyelerin görevleri ve siyasal 

nitelikleri dolayısıyla toplumla iletişimi bir yönetim işlevi gibi uygulanması gerekmektedir. Halkla ilişkiler yönetimi; 

belediyeden topluma ve toplumdan belediyeye doğru iletişim sürecinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının 
değerlendirilmesidir (Atik ve Taşcıoğlu, 2009:161). 

Belediyelerde halkla ilişkilerin amaçları şunlardır (Akçakaya, 1999:80-81); 

 Belde halkı ile belediye arsında anlayış birliğini, iyi niyeti sağlamak başka bir anlatımla halkın güvenini kazanmak. 

Belediyeler, yaptıkları işin, aldıkları kararın doğru olduğuna belde halkını inandıramazlarsa başarılı 

olamayacaklardır. 

 Belde halkını aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek; belde halkını politikasından haberdar etmek, 

 Belde halkını belediye yönetimine karşı olumlu davranışlar için olmasını sağlamak. 

 Halkın belediye ile olan ilişkilerinde kolaylı sağlamak. Bu konuda belediye başkanlarına şu önerileri yapmak yararlı 

olacaktır. Belediye hizmet birimlerinin görülebilir giriş yerlerine, o birimle ilgili başvuruların nasıl yapılabileceği, 

hangi bilgi ve belgelerin istendiği , varsa başvuruya ilişkin süreler ve diğer hususlar açık ve anlaşılır bir dille 

yazılmalı ve bu  panolara belde halkının ilgisi çekilmelidir. 

 Belediye meclisi, encümen ve belediye başkanın aldığı kararların yerineliğini artırmak için belde halkından bilgi 

almak, 

 Belediye karar organları tarafından kararlar alınmadan önce yapılacak işler hakkında belde halkına görüşlerini 

belirtme olanağı vermek, 

 Belediye yetki organlarının almış olduğu kararlara ve mevzuata uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında halka 

aydınlatıcı bilgi vermek. 

 Belde halkı ile işbirliği,  gönül birliği sağlayarak hizmetlerin daha kolay ve çabuk görülmesinde halkın katkısını 
temin etmek. 

 Belde halkının istek, dilek, öneri, telkin ve şikayetlerinde yapılan çalışmalarda, hazırlanan plan, program ve diğer 

düzenlemelerde yararlanmak, aksaklıkların giderilmesin için yapılacak tüm etkinliklerde bunları değerlendirmek. 

 Belde halkı olmanın gurunu aşılamak. 
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Belediyelerde halkla ilişkiler uygulamaları halkla ilişkilere verilen öneme, statüye, ayrılacak kaynağa ve temel olarak 

yapılması beklen faaliyetlere göre değişmektedir (Gürdal, 1997:114).  Halkla ilişkiler biriminin belediyelerdeki amacını tek 
bir cümle ile özetlemek gerekirse; “halkın belediyesi olmak” cümlesidir. Sağlıklı ve doğru bir belediyecilik anlayışında bu 

temel amacın gerçekleşmesinde başkandan, en alttaki personele ve halkla ilişkiler birimi görevlilerine kadar tüm belediye 

çalışanlarınca hep gözönünde tutulması gerekir (Sezgin, 2014:106).                                                              

Belediyelerde halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında halk altı aylık ve bir yıllık aralarla sürelerle bilgilendirilmelidir. Halkın 

kafasından oluşacak soruların başkan, meclis encümenleri tarafından samimiyetle cevaplanabileceği toplantılar 

düzenlenmelidir. Belediyenin meclislerinde yapılan toplantılar halka açık olarak düzenlenmeli ve gizli toplantılar 

minimuma indirilmelidir (Karadeniz, 2008:105). 

İşci (2002)’de halkla ilişkileri uygulama yöntemlerini, okulların yol ve bahçe düzenlemeleriyle sınıfların döşenmesine 

yardımcı olmak, belediyeler için en iyi halkla ilişkiler uygulama yöntemlerin örneklerindendir. Öğrenciler arasında bilgi, 

resim ve kompozisyon yazışmalarının düzenlenmesine sponsorluk etmek genç kitleri yönetimle kaynaştırarak meslek 

seçiminde yol gösterici olmak yerel yönetimlerin başarısını artıracaktır. Yerel yönetimlerin özellikle belediyelerin çeşitli 

konularda konferans düzenlenmesi halkla ilişki kurmanın, diğer bir yoludur. Halkla ilişki kurmak isteyen yöneticiler daha 
çok yaptıkları uygulamalarla halkın güvenini kazanacaklardır (İşci, 2002:129). 

Belediyelerde halkla ilişkiler uygulama yöntemleri kişisel başvurular, halka danışma, örgütlenmiş guruplarla ilişkiler, 

kamuoyu araştırması, referandum, hemşeri ilişkileri, yerel gündem uygulamaları, e-uygulamaları ve sosyal sorumluk olarak 
sıralanmaktadır. 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla artması, toplumsal yapının değişmesi ve refah seviyesinin artması kamu 

kuruluşlarını vatandaş odaklı yaklaşımı zorunlu hale getirmektedir. Vatandaş/müşteri odaklı hizmet üretilebilmesi için 

değişen tüketici eğilimleri belirlenmelidir. Tüketici eğilimlerini belirleyen kamu örgütleri halk için değer yaratabilecek ve 

değişen kalite anlayışına hızlı bir şekilde ayak uydurabileceklerdir. Vatandaş odaklı çalışmayı prensip haline getiren kamu 

kuruluşlarında çalışanlar, hizmetleri süratli bir şekilde gerçekleştirmeyi başarabileceklerdir. Hizmet sektöründe müşterinin 

ilk izlenimi sonraki aşamaları değerlendirmede etkin rol oynamaktadır (Sezer, 2008:161). 

Halkla ilişler birimi belediye ile halk arasında köprü görevi yapmaktadır. Halkın isteklerini, beklentilerini ya da çalışmalar 
hakkındaki olumsuz düşüncelerini öğrenerek belediyeye bildirmektedir. Belediye de eldeki veriler ışığında halkın talepleri 
doğrultusunda hizmet sunarak halkın belediyesi olma yolunda ilerleyecektir.  Halkın sürekli olarak belediyelerden şikayet 

etmesi, halkın kusursuz hizmet almak istemesinden kaynaklanmaktadır. Belediye halka hizmet sunarken bir yerde 
karşılaşılan olumsuzluk durumunda halk yönetimden yakınmaya başlayacaktır. 

Halkın sürekli olarak belediye hizmetlerinden veya yönetiminden şikayet etme nedenlerini daha öncede de belirtildiği gibi 
belediye çalışmalarından habersiz oluşu, halkın isteklerine önem vermemesi ve yönetimin her şeyin çok hızlı değiştiği 

günümüzde kendini geliştiremeyip kalıplaşmış sınırlar içerisinde hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Günümüzde sadece işletmeler değil kar amacı olmayan kamu kurumları da hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir.  

Belediyeler de kar amacı gütmeyen kurumlar arasında görülmektedir. Belediyeler de halka hizmetini pazarlayan 
işletmelerdir. Halkın eğitim seviyesinin artması ve giderek daha bilinçli hale gelmeleri halkla ilişkiler faaliyetlerinin ön 

plana çıkmasına neden olmaktadır. Bir belediyenin hizmetini halkına iyi sunabilmesi, halkla ilişkilerin etkin kullanılmasına 
bağlıdır. Belediyelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarı sağlaması halkta olumlu bir imaj oluşturmasına neden olacaktır.  

Araştırma, ilk olarak belediyelerin halkla ilişkileri uygulamalarını halkın nasıl algıladığı ölçülmeye, ikinci olarak nasıl bir 
yol izlemesi gerektiği tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırmanın konusu, belediyelerde halkla ilişkiler çalışmalarının 

belediye hizmetlerindeki memnuniyet algısına olan etkisinin tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde, araştırma ile ilgili bilgiler elde edilebilmesi için anket formu düzenlenmiştir. Araştırma yönetemi içinde 

örneklemin seçimi, anket formunun hazırlanması, veri toplanması ve analiz süreci hakkında bilgiler verilecektir. 

4.1. Araştırma Örnekleminin Seçimi 

Araştırma kapsamında farklı demografik özelliklere sahip halkın görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada örneklem 

yöntemi olarak “kolayda örnekleme” yapılmıştır. Araştırmaya konu olan ana kütle Afyonkarahisar ilinin merkezinde 
yaşayan halkı kapsamaktadır. 

4.2. Araştırma Anket Formu Oluşturulması  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu, pilot araştırma niyetiyle 100 kişilik bir gruba uyulanmış ve gerekli 

düzenlemeler yapıldıktan sonra 400 kişilik örnek kitleye uygulanmıştır. Afyonkarahisar halkına uygulanan anket formunun 

ilk bölümü demoğrafik özeliklerinin belirlenmesi amacıyla 8 adet soru dan oluşturmaktadır. Anket formunun ikinci 
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bölümünde halkın Afyonkarahisar Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetleri hakkındaki halkın genel düşüncelerini ölçmeye 

çalışan 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış 26 sorudan oluşmaktadır.Anket  formunu üçüncü bölümü, Halkla ilişkiler 

faaliyetleri için kullanılan iletişim araçları hakkında, halkın  Afyonkarahisar belediyesi ile ilgili bilgilere hangi iletişim 
araçlarını tercih etmekte olduklarıyla birlikte bilgilerin hangi iletişim araçları ile ulaştırılmasını istediklerinin önem sırasına 

göre ilk üçü sıralamaları istenmiş ve  Afyonkarahisar belediyesi’ ne şikayette bulunup bulunmadıkları, şikayet ederken 

hangi yolun tercih edildiğini, şikayet sonra geri dönülüp dönülmediği,dönüldüğüyse tatmin edici bir cevap alınıp 

alınmadığına yönelik sorular yöneltilmiştir.  

4.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışma kapsamında toplam 400 kişiyle yüzyüze anket yapılmıştır. Anket formalarıyla elde edilen veriler, Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 15 programına aktarılmıştır. Spss 15 paket programı ile ındepent testi, Anavo, 

Faktör testleri ve frekans analizleri yapılmıştır. Ankette yer alan her bir ifade (1) ‘‘tamamen katılıyorum’’, (2) 

“katılmıyorum’’, (3) ‘‘Fikrim yok/ kararsızım’’, (4) ‘‘katılmıyorum’’, (5) ‘‘kesinlikle katılıyorum’’ a kadar 5 aşamalı 

Likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir. 

 

5. BULGULAR  

5.1. Anket Formunun Güvenilirliği 

Anket formunda yer alan bütün soruların birbirleriyle tutarlılığını ve ele alınan sorunun ölçümünde homojenliğinin ortaya 
konulması amacıyla güvenirlik analizi yapılmaktadır. Güvenilirlik analiz Alfa Yöntemi (Cronbach Alfa Katsayısı) 

kullanılmıştır. Alfa katsayı 0 ile 1 arasında değerler alarak ölçeğin güvenirliği durumu hakkında bilgi vermektedir (Kalaycı, 

2006:405). Eğer; 

0, 00 ≤ α ≤ 0, 40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0, 40 ≤ α ≤ 0, 60 ise ölçek düşük güvenirliktedir. 

0, 60 ≤ α ≤ 0, 80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0, 80 ≤ α ≤ 1.00  ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Araştırmanın Alfa testi sonucu ölçeğinin katsayısı 0, 924 olarak elde edilmiştir. Bu oran  0, 80 ≤ α ≤ 1.00  yer almasından 

dolayı ölçek yüksek derecede güvenilir düzeyinde yer almaktadır. 

5.2. Örneklemin Demografik Özellikleri 

Ankete katılan kişilerin yaklaşık % 30’u 31-40 yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yaklaşık %65’i 
ekeklerden oluşmakta ve %35 ise kadınlardır. Katılımcıların yaklaşık %32’si lise mezunu en az eğitim seviyesi ise 

lisansüstüne sahip kişilerdir.. Ayrıca katılımcıların %63,5’i Afyonkarahisarda doğmuş kimselerdir. 

Tablo 1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 

YAŞ GELİR 

 KİŞİ 

SAYISI %  KİŞİ 

SAYISI % 

20 ve altı 31 7,8 0-700 TL arası 90 22,5 

21-30 yaş arası 82 20,5 701-1000 TL arası 111 27,8 

31-40 yaş arası 121 30,3 1001-1500 TL arası 93 23,3 

41-50 yaş arası 115 28,8 1501-2000 TL arası 68 17,0 

51 ve üzeri 51 12,8 2001-2500 TL arası 27 6,8 

CİNSİYET 2501-4000 TL arası 8 2,0 

 KİŞİ 

SAYISI 
% 4001 TL ve üzeri 3 0,8 

Kadın 141 35,3 MESLEK 

Erkek 259 64,8  
KİŞİ 

SAYISI % 
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EĞİTİM Memur 102 25,5 

 
KİŞİ 

SAYISI % İşçi 34 8,5 

İlkokul 53 13,3 Emekli 31 7,8 

Ortaokul 58 14,5 Serbest Meslek 34 8,5 

Lise 125 31,3 Çiftçi 14 3,5 

Önlisans 65 16,3 Özel Sektör 52 13,0 

Lisans 89 22,3 Öğrenci 50 12,5 

Lisans Üstü 10 2,5 Ev Hanımı 63 15,8 

KAÇ YILDIR AFYONDA 

YAŞAMAKTASINIZ 
İşsiz 8 2,0 

 
KİŞİ 

SAYISI 
% Diğer 12 3,0 

1 yıl ve altı 17 4,3 İKAMET ETTİĞİNİZ MAHHALLE 

1-3 yıl arası 40 10,0  KİŞİ 

SAYISI % 

4-6 yıl arası 39 9,8 Eski Afyon 92 23,0 

7-9 yıl arası 41 10,3 Yeni Afyon 96 24,0 

10 yıl ve Üzeri 263 65,8 Çevre 212 53,0 

DOĞUM YERİNİZ    

 
KİŞİ 

SAYISI %    

Afyonkarahisar 254 63,5    

Diğer 146 36,5    

TOPLAM 400 100 TOPLAM 400 100 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyelerdeki halkla ilişkiler çalışmalarından halkın memnuniyet algısının ölçümünde ikamet edilen süre ile ilişkili 
olacağı düşünülmüştür. Ankete katılanların %65, 8’i 10 yıl ve üzeridir Afyon’ da ikamet etmekte iken, %10,3’ü 7-9 yıl 
arası, %10’u ise 1-3 yıl arasıdır Afyonda yaşamaktadır. Halkın ikamet ettikleri muhitler  ile belediyelerdeki halkla ilişkiler 
çalışmalarından halkın memnuniyet algısıyla ilişkili olarak değişmektedir. Yapılan araştırmada Afyonkarahisar kentleşme 

ve kültürel özelliklerine göre  Eski Afyon, Yeni Afyon ve Çevre olarak 3 bölgeye ayrılmıştır. Eski Afyon’da; Hattat 

Karahisar, Kasımpaşa, Hamidiye, Mecidiye, Gündoğmuş, Karamanoğlu, Hacı Alioğlu, Hacı Cafer,  Dairecep, Yarenler, 

Hacı Nuh, Yunus Emre, Olucak, Çavuşoğlu, Efecik, Burmalı, Hacı Mahmut, Hisar Altı, Hacı Aftal, Umurbey, Yeni Cami, 

Sinan Paşa, Kubbeli, Bedrik, Cam-i Kebir, Doğancı, Kale, Çavuşbaş, Karakatip, Taşpınar, Akmescid, Fakıpaşa, Hacı 
Yahya, Barbaros, Bademli, H.Abdurmahman, Hacı Mustafa, Hacı Nasuh, Metli, Nakilci, Aksaraylı, Gökçe, Sümer, 
Mevlana, Yukarı Pazar, Tac-ı Ahmet, Hasan Karaağaç, Veysel Karani, Yeşilyurt, Hacı Eyü muhitler yer almaktadır. Yeni 
Merkez olarak; Dervişpaşa, Karaman, Dumlupınar, Marulcu, Cumhuriyet muhitler bulunmaktadır. Çevre ise; Ertuğrul 

Gazi, Battal Gazi, Orhan Gazi, Osman Gazi, Dörtyol, Selçuklu, Karşıyaka, Ali Çetinkaya, Yenice, Sahipata, Hoca Ahmet 
Yesevi, Eşref Paşa, Güvenevler, Beyazıt, Fatih, Zafer, Örnek Evler, İstiklal, Nazmi Saatçi, Kocatepe, Kanlıca, Gazi, 

Esentepe, Ali İhsan Paşa, M.Fevzi Çakmak muhitleri kapsamaktadır. 
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5.3. Değişkenlerin Frekans Analiz 

Frekans analizi değerlendirilirken, Fikrim yok/karasızım ölçeği sıfır olarak, tamamen katılıyorum ve katılıyorum ifadesi 

olumlu olarak, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum ölçeği de olumlu algılama yönünde değerlendirilmiştir. Fikirim 

yok ve karasızım ölçeğinin sağ ve sol tarafındaki yüzdeler toplanmış hangi değer % 50’den büyükse algılanmanın yönü 

belirlenmiştir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin halk tarafından algılanmasını belirlemek amacıyla yöneltilen sorular, 
belediyenin proaktif iletişim çabaları, belediyenin kurumsal imaj oluşturma çabaları, belediyenin kurumsal hedef kitleler ile 
olan ilişkileri, belediyenin fiziksel özellikleri ve belediyenin halkı bilgilendirmesi altında beş faktöre ayrılmıştır. Elde 
edilen veriler ise şu şekildedir. 

Tablo 2. Proaktif İletişim Çabalarına Frekans Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 2’ye göre halkla ilişkiler çalışmaları toplumsal izlenen amaçları açısıdan ele alınmış,  Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
halkla ilişkiler çalışmalarından olan “belediyenin prokaktif iletişim çabaları” olarak değerlendirilmiştir. Tabloya göre 

Afyonkarahisar Belediyesi, halkla işbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamakta, halkın 
dilek, istek ve şikayetlerini dinleme ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Katılımcılara göre 
belediyeninaçıklamaları inandırıcıdır ayrıca belediye çalışanları herhangibir problemin çözümünde yeterince bilgi 
vermektedir. “Afyonkarahisar Belediyesinin halka karşı şeffaf (açık) olduğunu düşünmekteyim”, “Afyonkarahisar 
Belediyesi, halkla iyi ilişkiler kurmaktadır”, “Afyonkarahisar Belediyesi,  halkın fikirlerine önem vermektedir” ifadelerine 
ankete katıların büyük çoğunluğu fazlası tamamen katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Bu Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin halk ile kurulan proaktif iletişim çabalarında başarılı olduğunu göstermektedir. 
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Afyonkarahisar Belediyesi, halkı her konuda 

aydınlatmaktadır. 
18,3 40,5 13,0 21,3 7,0 2,58 1,20 

Afyonkarahisar Belediyesi, halkla olan ilişkilerinde işleri 

kolaylaştırmaktadır. 
21,0 33,5 27,8 14,3 2,8 2,53 1,15 

Afyonkarahisar Belediyesi, halkla işbirliği sağlayarak 
hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamaktadır. 

19,8 35,5 27,8 14,3 2,8 2,44 1,04 

Afyonkarahisar Belediyesi, halkın dilek, istek ve 

şikayetlerini dinleme ve aksaklıkların giderilmesi için 

çalışmalar yapmaktadır. 
19,8 38,8 14,5 19,8 7,3 2,56 1,21 

Afyonkarahisar Belediyesinin açıklamaları inandırıcıdır. 30,5 35,8 21,8 19,5 2,5 2,47 1,09 

Afyonkarahisar Belediyesinde çalışanları bir problemin 

çözümünde yeterince bilgi vermektedir 
17,3 32,5 21,8 24,8 3,8 2,65 1,13 

Afyonkarahisar Belediyesinin halka karşı şeffaf (açık) 

olduğunu düşünmekteyim 
15,8 37,5 22,0 21,3 3,5 2,59 1,09 

Afyonkarahisar Belediyesi, halkla iyi ilişkiler kurmaktadır 16,8 44,0 24,3 10,3 4,8 2,42 1,03 

Afyonkarahisar Belediyesi,  halkın fikirlerine önem 
vermektedir 

13,8 37,0 20,8 21,3 7,3 2,71 1,15 
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Tablo 3. Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj Oluşturma Çabaları Frekans Analiz 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyeler halkla proaktif iletişim çalışmaları kurarak halkın zihninde olumlu firma imaj oluşturmasını sağlayacaktır. 
Tablo 3’e göre elde edilen veriler ışığında Belediyenin yapmış olduğu proaktif iletişimi olumlu olarak gören halkın 

gözünde Belediye’nin Kurumsal imaj oluşturma çabalarında da başarı olduğu görülmektedir. Halk, Afyonkarahisar 

Belediyesi’nin güven verici olduğunu, imajının olumlu olduğunu, eğitim ve sportif faaliyetlere destek verdiğini ve 

Afyonkarahisar Belediyesi ile ilgili haberlere basında sıkça rastladığını belirtmektedir. 

Tablo 4. Kurumsal Hedef Kitlerle İlişkiler Frekans Analizi 

 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 4’e göre Afyonkarahisar Belediye’nin dış hedef kitlesi ya da sosyal paydaşları olan sendikalar, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, eğitim kuruluşları, meslek örgütleri ve finansal kuruluşlarla ilişkileri hakkında halkın fikri bulunmaktadır. 

Özellikle halkın Afyonkarahisar Belediyesi’nin sendikalarla olan ilişkileri hakkında yeterli bilgisi olmamaktadır. Bunun 
nedeni Belediye’nin kurumsal hedeflerle olan ilişkilerini halka duyuramamasından kaynaklanmaktadır. Belediye bu 
kurumlarla ilişkilerini güçlendirerek halkı bu konuda bilgilendirmelidir. Halk ilişkiler çalışmaları açıdan önemli bir etken 

olan basınla ilişkiler sayesinde, halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini artırılması ve kamuoyunun oluşturulması 
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Halkın gözünde Afyonkarahisar Belediyesinin imajı 

olumludur. 
17,8 34,5 17,8 24,5 5,5 2,65 1,18 

Afyonkarahisar Belediyesi güven vericidir 25,0 33,8 20,8 15,8 4,8 2,41 1,16 

İletişim araçlarında Afyonkarahisar Belediyesi ile ilgili 

haberlere sıkça rastlamaktayım 
12,8 46,0 19,0 19,3 3,0 2,53 1,03 

Afyonkarahisar Belediyesi, halkın eğitimine önem 

vermektedir. 
12,3 36,5 26,5 14,5 10,3 2,74 1,16 

Afyonkarahisar Belediyesi, sportif faaliyetlere destek 
vermektedir. 

12,8 28,0 38,0 15,0 6,3 2,74 1,06 
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sağlanmaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi ulusal ve yerel basında yer alması halkın Belediye ile ilgili haberleri görmesi ve 

duyması halkın Belediye’nin basınla iyi ilişkiler kurduğunu düşünmesi sonucunda oluşacak bir faktördür. 

Tablo 5. Belediyenin Fiziksel Özellikleri Frekans Analiz 
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Afyonkarahisar Belediyesinin binasına kolay 

ulaşılmaktadır 
41,3 41,3 8,5 4,3 4,8 1,90 1,02 

Afyonkarahisar Belediyesi binası temizdir. 32,8 46,8 15,0 2,8 2,8 1,96 0,91 

Afyonkarahisar Belediyesinde belirli bir düzen 

bulunmaktadır 
27,5 34,8 24,3 11,5 2,0 2,25 1,04 

Afyonkarahisar Belediyesi çalışanlarının duruş, 

davranış ve giyim bakımından olumludur 
22,0 40,8 18,3 15,8 3,3 2,37 1,08 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Fiziksel özellikler hizmet sunan birimler için somut bir göstergedir.  Halk işyerlerini yapmak için geldiği Belediye 

binasının temiz, düzenli ve çalışanlarını duruş, davranış ve giyim bakımından olumlu olması yakınmalarını azaltacaktır. 

Tablo 5’e göre katılımcılar Afyonkarahisar Belediyesi açısından olumlu olarak değerlendirmektedir. 

Tablo 6. Halkın Bilgilendirilmesi Frekans Analizi 

Kaynak:Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Halka karşı her konuda dürüst olmak halkın önemsendiğinin ve değerli olduğunu anlatabilmenin ön şartıdır. Doğru bilgi 

verilmesi halkın belediyeye olan inanç ve desteğini artıracaktır.  İnternet ortamının şeffaf olması kurumun doğruluk 

ilkesinde hareket etmesini sağlarken halkın bilgilendirilmesinde en çok tercih edilen iletişim aracı olarak görülmektedir. 

Halkın bilgilendirilmesi, Belediyelerin halk odaklı anlayışın doğrultusunda hareket ettiğinin göstergesidir. Tablo 6’ya göre 

katılımcılar Afyonkarahisar Belediyesinin halkı doğru bilgilendirdiğini düşünmketedir. Ayrıca halk belediyenin 

bilgilendirme aracı olarak internetten yaptığı bildirimleri faaliyetleri takip etmektedir. 
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Afyonkarahisar Belediyesi, halka her konuda 
doğru bilgi vermektedir. 

18,3 29,0 28,0 21,8 3,0 2,62 1,13 

Afyonkarahisar Belediyesinin yaptığı faaliyetleri 

internet sitesinden takip etmekteyim 
10,0 28,0 20,0 22,8 19,3 3,13 1,29 
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SONUÇ 

İşletmelerin ve kurumların yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaları ve varlığını devam ettirebilmeleri hedef kitle ile 

kurulan iletişimin gücüne bağlıdır. Halkla ilişkiler ile kurulan iki yönlü iletişim sayesinde hedef kitle ile kurum arasında 

güven ve desteğin doğmasına neden olacaktır. 

Belediyenin halka hizmet sunmasından dolayı hedef kitlesi, yerel halkın tümünü olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 

belediyenin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetlerinin halk tarafından nasıl algılandığını belirlemektir. Çalışmanın 

hipotezlerini test etmek amacıyla Afyonkarahisar ilinde yaşayan 493 kişiye anket yapılmış ve bu anketlerin 400’ü analize 

tabi olmuştur. Bu çalışma sonucunda halkın, Afyonkarahisar Belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin belediye 

hizmetlerinin algılanmasına olumlu etki yaptığı anlaşılmıştır.  

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin halk tarafından algılanmasını belirlemek amacıyla yöneltilen sorular, belediyenin proaktif 

iletişim çabaları, belediyenin kurumsal imaj oluşturma çabaları, belediyenin kurumsal hedef kitleler ile olan ilişkileri, 

belediyenin fiziksel özellikleri ve belediyenin halkı bilgilendirmesi altında beş faktöre ayrılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, halkla ilişkiler faaliyetlerini oluşturan faktörler arasında, halkla ilişkileri açıklayıcılık 

bakımından en önemli faktör ‘Belediyenin proaktif iletişim çabaları’ dır. Bu faktörü önem sırasına göre Belediyenin 

kurumsal imaj oluşturma çabaları faktörü, Belediyenin kurumsal hedef kitle ile ilişkileri faktörü, Belediyenin fiziksel 

özellikleri faktörü, ve Belediyenin halkı bilgilendirmesi faktörü takip etmektedir. 

Halkla İlişkiler kanaatleri etkilemeye yönelik bir süreç yönetimidir. Bu kanaatlerin ne ölçüde değiştiğini ya da etkilendiğini 
ortaya çıkarabilmek, halkla ilişkiler uygulamalarının tutarlılığı ve başarısı ile paralellik göstermektedir. Kanaatler ise 

toplumun farklı kesimlerinde, farklı içeriklerde oluşan ‘algılamalar’ meydana gelmesine neden olmaktadır. Algılama 

üzerine kurulan bir yönetsel anlayışa işaret eden algı yönetimi de, şüphesiz ki halkla ilişkiler faaliyetleri içinde önemli bir 

etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Belediye halkın katılımını sağlayarak, halkın istek ve beklentilerine önem veren,  kalite hizmet sunan, şefaf ve yenilikçi bir 
yapıya sahip olduğunda halkın güven ve desteğini alarak herkes tarafından olumlu algılamaların oluşmasını sağlayacaktır. 
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Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar 
New Approaches to Public Relations in Local Governments 
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Dr. Öğr. Grv., Adnan Menderes Üniversitesi, Atça MYO, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, secilut@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bilgi çağı toplumunun katılımcılık, şeffaflık, vatandaş odaklılık, hesap 

verebilirlik gibi ilkelere sahip olan “yönetim” anlayışı, kendisini hemen her 

alanda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında da 

göstermektedir. Demokratik toplumlarda kamu yönetiminin varlık nedeni 

topluma hizmet etmektir. Belediyeler, hizmetinde olduğu ve kendisine varlık 

kazandıran halka karşı duyarlı, sorumlu ve saygılı bir yönetim felsefesine 

sahip olmak zorundadırlar. Katılımcı demokrasinin gelişmesinde ve 

uygulanabilir hale gelmesinde belediyelerin yeri önemlidir. Günümüz 

toplumlarında belediye kavramı ve belediyecilik anlayışı değişen toplum 

beklentileri ile beraber gelişmekte ve kendini yenilemektedir. Söz konusu 

ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, siyasal alanda yaşanan değişim ve 

gelişmeler, belediyelerin hizmet çeşitliliği sağlamasını, sunulan hizmetin 

kalitesinin arttırılmasını, toplum ve belediyeler arasındaki çift yönlü iletişim 

sürecinin etkin bir biçimde yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum 

halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemini giderek arttırmaktadır. Halkla ilişkiler, 

kurum veya kuruluşun en üst kademe yöneticisine, belirlenecek politikalar 

konusunda yol gösterme ve ona kamuoyunun görüşleriyle ilgili bilgi taşıma 

işlevidir. Dünyada özellikle son 20 yıldır yerel yönetim alanında halkla 

ilişkilerin önemi giderek ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu yeni yaklaşım, 

halkla ilişkiler işlevini; “müşteri odaklılık” ve “stratejik planlama” ilkelerine 

bağlı kılarak, kamu yararını ön plana çıkarmaktadır. Söz konusu çalışmada 

yerel yönetimlerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi kuramsal olarak ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, İletişim. 

ABSTRACT 

The "understanding" of the information society, which has principles such as 
participation, transparency, citizenship and accountability, shows itself in the 
restructuring of local administrations as it is in almost every other area. In 
democratic societies, the cause of public administration is to serve the 
collective cause. The municipalities are required to have a responsible, 
responsible and respectful management philosophy towards the people who 
are in service and who are giving their assets. The place of the municipalities 
is important in the development of the participatory democracy and in its 
implementation. In today's society, municipality concept and municipality 
concept are developing and renewing together with changing society 
expectancies. Such changes and developments in economic, social, cultural, 
technological and political environments require that the municipalities 
provide service diversity, increase the quality of the service provided, and 
effectively manage the two-way communication process between society and 
municipalities. This situation is increasingly increasing the importance of 
public relations activities. Public relations is the function of guiding the top 
executive member of an organization or enterprise in the policies to be 
determined and of carrying information to him/her related to public opinion 
views. In the last 20 years especially in the field of local government in the 
world, the importance of relations with the public has been increasingly 
foreground. This new approach is a function of public relations; By focusing 
on the principles of "customer orientation" and "strategic planning". In this 
study, the importance of public relations activities in local governments will 
be discussed theoretically. 

Key Words: Local Governments, Public Relations, Communications. 
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1. GİRİŞ 

Belediyeler, içinde bulunduğu belde sakinlerinin ve beldenin ihtiyaçlarını karşılayarak kamuoyuna hizmet sunan tüzel 

kişiliklerdir. Tarih içinde kentleşmenin hızlanması ve gelişen şehircilik anlayışı, belediyelerin hizmet alanlarının 

genişlemesine, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. 

Yeniden yapılandırma çalışmalarının sonucunda, yerel yönetim kuruluşlarının halkla ilişkiler uygulamalarındaki yeni 

yaklaşımlara 1990’lardan itibaren İngiltere’de rastlanmaktadır. Bu yeni yaklaşım, halkla ilişkiler işlevini; ‘müşteri 

odaklılık’ ve ‘stratejik planlama’ ilkelerine daha bağlı kılmaya çalışmaktadır. Bu ilkeleri geçerli kılmak, kamu 

yönetiminin bir parçası olarak ‘kamu yararı’ için ‘kamu hizmeti’ gören yerel yönetimlerin kurumsal iletişimlerinin 
etkisini arttırma yaklaşımı olarak görülebilir. 

21. yüzyılda yıldızı yükselen belediyeler aynı zamanda merkezi hükümete karşı bir fren ve denge unsuru olarak da 
görülmektedir. Katılımcı demokrasinin gelişmesinde ve uygulanabilir hale gelmesinde belediyelerin yeri önemlidir. 

Halk, demokratik ilkelere ve davranışlara karşı alışkanlığını yerel yönetimlerde kazanmaktadır. Yerel yönetimler 

demokrasinin beşiği ve demokratik terbiye kuruluşları olarak görülmektedir. Demokratik toplumlarda kamu 

yönetiminin varlık nedeni topluma hizmet etmektir. Belediyeler, hizmetinde olduğu ve kendisine varlık kazandıran 

halka karşı duyarlı, sorumlu ve saygılı bir yönetim felsefesine sahip olmak zorundadırlar. Günümüz toplumlarında 

belediye kavramı ve belediyecilik anlayışı değişen toplum beklentileri ile beraber gelişmekte ve kendini yenilemektedir. 

Söz konusu ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik, siyasal alanda yaşanan değişim ve gelişmeler, belediyelerin hizmet 

çeşitliliği sağlamasını, sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasını, toplum ve belediyeler arasındaki çift yönlü iletişim 

sürecinin etkin bir biçimde yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda toplumun beklentilerini ve onların 

zihinlerindeki belediye imajını tespit ederek, toplum-belediye ve ilgili hedef kitleler arasındaki iletişimi sağlamak adına, 

halkla ilişkiler birim veya departmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir.  

Günümüz Türkiye’sinde halkla ilişkiler mesleği her geçen gün özel kurum ve kuruluşlar gibi, devlet idareleri, kamu 

sektörü ve yerel yönetimlerde de önem kazanmaktadır. İçinde bulunulan iletişim çağında, hedef kitlelerle etkin iletişim 

kurabilmenin önemi her alanda kabul edilmektedir. Belediyelerde hedef kitleler ile belediye yönetimi arasında köprü 

görevi halkla ilişkiler birim ya da departmanları tarafından yürütülmektedir. Bu departmanlar; basınla ilişkiler, hemşeri 

iletişimi, kamuoyunun çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi, kamuoyu istek ve ihtiyaçlarının tespiti, sosyal sorumluluk 

çalışmaları, kurum içi iletişimin etkin bir biçimde sağlanması, kurum kültürü çalışmaları, süreli ve süresiz yayınların 

hazırlanması vb. birçok işlev üstlenmektedir. Kurum imajı ve itibarı üzerinde etkili olan her bir çalışma, halkla ilişkiler 

birimin önemini daha da arttırmaktadır. 

Uzmanlık alanı ve sosyal bir disiplin olma yolunda ilerleyen halkla ilişkilerin belediyeler için taşıdığı anlam ve önem 

çok büyüktür. Birçok ülkede, yerel halkın kendi kendini yönetmesinin bir aracı olarak ortaya çıkan, başlıca organları 

seçimle işbaşına gelen, fiziki olarak halka yakınlıklarının doğurduğu yüz yüzelik ve yürüttükleri hizmetlerden dolayı 

belediyeler için halkla ilişkiler öncelikli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Halkın, yönetimi denetlemesi ve yönetime her 

düzeyde katılımı, yönetilenlerin kendilerini ya da toplumun tümünü ilgilendiren politika ve işlemler konusunda bilgi 

edinmesi günümüzde artık bir “hak” olarak algılanmaktadır. Özellikle demokratik toplumlarda halkın güveni ve desteği 

olmadan hiçbir kuruluşun başarı kazanması mümkün değildir. Belediyecilik aslında tümüyle bir halkla ilişkiler 

konusudur. Çünkü bu örgüt yerel halkın seçimiyle harekete geçen, halkın yakın denetim ve gözetiminde hizmet veren, 

hizmetleri ve personeliyle sürekli eleştirilen ve gündemde kalan bir örgüttür. Belediyelerin yaptığı görevlerin artması, 

yerel sorunların büyümesi ve karmaşık bir hale dönüşmesi halkla belediye yönetimlerini kaçınılmaz bir biçimde daha 

çok karşı karşıya getirmektedir. Belediyelerin toplum yaşamında önemli bir yer tutması beraberinde sorumluluklarını da 

artırmıştır. Belediye başkanları gösterecekleri olumlu davranışlarla halkın belediyelere olan güveninin kazanılmasında 

etkili olacaktır.  

Kamuoyuna hizmet sunan belediyeler, varlığını ancak planlı çalışmalar ve güçlü bir iletişim ile sağlayabilmektedir. 

Belediye yönetimlerinin başarılı olabilmesi için yapılacak her çalışmaya ya da ihtiyacın tespitine yönelik araştırmaları 

en doğru şekilde yapmak, halk ve diğer ilgili hedef kitlelerin belediye yönetimleri ile doğru ve etkin bir biçimde iletişim 

kurmasını sağlamak, belediyenin yaptığı çalışmaları kamuoyuna etkin bir biçimde aktarabilmek oldukça önem 

taşımaktadır. Kurum imajının güçlendirilmesi ve karşılıklı etkin bir iletişimin sağlanması konusunda en büyük rol de 

belediyelerdeki halkla ilişkiler birim ya da departmanlarına düşmektedir. 
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2. HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMININ TANIMI, İŞLEVİ, UYGULAMA ALANLARI   

Halkla ilişkilerin tek bir tanımı yoktur ve kesin bir tanımını yapmak güçtür. İlk çağlardan bu yana toplumda bireyler, 

gruplar, kurum ve kuruluşlar karşılıklı ilişkiler kurma çabası içindedir. Bu çaba sadece bir ilişki kurmak değil;  

mesajları iletmek, ihtiyaçları karşılamak ve ilişkileri yönetmek olarak da görülebilir. Halkla ilişkiler bir örgütün 

amaçları doğrultusunda hareket eden kurumu hedeflerine ulaştırmak için bir takım amaçlar belirleyen ve hedef kitlelere 

mesajı en doğru şekilde aktarma çabası içinde olan bir yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır (Peltekoğlu, 2007:7). 
Halkla ilişkiler hedef kitlenin ilgisini çekmek ve onu harekete geçirmek amacıyla yürütülen planlı iletişim çabalarıdır. 

Halkla ilişkiler; organizasyonla hedef kitle arasında karşılıklı anlayış, kabul görme, işbirliği ve iletişimin sağlanıp 

sürdürülmesine yardım eden, sorunların ve konuların yönetimiyle ilgili, yönetimi kamuoyu konusunda sürekli 

bilgilendirerek, ona karşı duyarlı olmasına yardımcı olan, yönetimin kamu yararına hizmet etme sorumluluğunu 

tanımlayıp vurgulayan, eğilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi görevi yaparak 

yönetimin değişikliğe ayak uydurmasına ve değişiklikten yararlanmasına yardım eden, araştırma yöntemleri ile sağlıklı 

ve etik ilkelere uygun iletişim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan özgün bir işletme fonksiyonudur 

(Sjöberg, 1998:53- 54). Bir diğer tanımlamaya göre ise halkla ilişkiler bir girişimin, kamu ya da özel sektörde faaliyet 

gösteren bir kurumun, temasta bulunduğu veya bulunabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve 
devam ettirmek için gerçekleştirdiği sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir (Yurdakul, 2006:6). Bu doğrultuda 

halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi, kamuoyunu anlamak, yorumlamak ve etkilemek üzerine kurulu çift yönlü bir 

iletişim süreci, kurumun sosyal sorumluluğu çerçevesinde yapılan bir etkinlik olduğunu söylemek mümkündür. 

Halkla ilişkiler üzerinde mutabık olunan konulardan biri, halkla ilişkilerin ilk çağlardan beri var olduğudur. Eski 

Yunanlar’da ve Roma’da halkla ilişkiler yöntemleri kullanılmıştır. Bilinen örneklerinden biri  “Vox populi, vox Dei” 

(Halkın Sesi Tanrının Sesidir ) (Tortop ve Özer, 2013:10). Eski Mısır’da ise, kamuoyu oluşturma, halkın gözünde 

sürekliliklerini korumak için halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanmıştır.  

Halkla ilişkilerin bir meslek olarak kurumsallaşmasından çok önce de, bu işlevin amacına uygun örneklerin 

görüldüğünü belirten başka bir kaynağa göre; milattan önce 1800 yılında çivi yazısını bularak çiftçiler için bülten 

yayınlamaya başlayan Sümerlerin bu çalışmaları halkla ilişkiler kapsamında kabul edilebilir (Aydede, 2001:21). Bugün 

dünyada birçok yerel yönetim kuruluşu, yerel halkı bölgelerinde olup bitenlerden haberdar etmek amacıyla düzenli 

olarak gazeteler yayınlamakta ve bunları ücretsiz olarak dağıtmaktadır. Aynı şekilde, bu kuruluşların web siteleri de 

aktif olarak çalışmaktadır.  

Ertekin’in, J.B. Orrick’ten aktardığına göre; halkla ilişkiler terimi ilk kez Thomas Jefferson’ın 1807 yılında ABD’nin 

dış ilişkileri ile ilişkili olarak Amerikan 10. Kongresi’ne gönderdiği bir mesajda kullanılmıştır. Yine aynı kaynakta, bu 

terimin ilk kez kullanılışının bu sefer, 1882 yılında Yale Üniversitesi’ndeki ‘Halkla İlişkiler ve Hukukçuların 

Yükümlülükleri’ başlıklı konferans olduğu da belirtilmektedir (Ertekin, 1986:5). Diğer halkla ilişkiler kaynakları da, 

Jefferson’ın kongreye gönderdiği mesajı bu kavramın ilk kullanılışlarından biri olarak kabul etmektedir (Kazancı, 

2002:5). Terimin adının konulmadığı dönemlerde de, adının anıldığı dönemlerde de bu mesleğin çıkış noktası kamu 

yönetimi alanı olmuştur. Kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulaması olarak gösterilen en eski örneklerden biri, 
Büyük İskender’in, seferleri sırasında fethettiği ülkelerdeki kamuoyunun tepkisini azaltmak üzere, o halkın kültürel 

değerlerine uygun sembolik davranışlarda bulunmuş olmasıdır. Yönetimi altına aldığı topraklarda, o ülkenin giyim-
kuşam biçimine uygun giyindiği özellikle vurgulanır. Günümüzde, bu nitelikteki uygulamalar, halkla ilişkilerde imaj 

yönetimi olarak adlandırılan programların bir adımı olarak görülür (Okay, 1999:255-283, Güzelcik, 1999:199-220). 
Yine günümüzde, özellikle yerel yönetim kuruluşlarının başında bulunanların, bulundukları yerel çevreye ve onun 

kültürel atmosferine uyum sağlama çabaları anlamına gelen bu tür sembolik davranışları gösterdiğini sık sık 

görmekteyiz. 

Modern anlamda ise halkla ilişkiler 19. yy sonları ile 20. yy da gelişme göstermiştir. 19. yy da ilk örneklerini ABD’de 

Basın Ajansı modeli olarak karşımıza çıkan halkla ilişkilerin esas gelişimi, gazeteci Ivy Lee ile gerçekleşmiştir 

(Peltekoglu, 2007:91). Ivy Lee İlkeler beyannamesinde “Halka Bilgi Verilmelidir” sözünü kullanmıştır. Bu söz ile 

birlikte “halkla ilişkilerin kamuoyunu bilgilendirme modeli” ortaya çıkmıştır. 1906 yılında yaşanan Anrasit kömür 

grevinde Ivy Lee devreye girerek, kömür işletmecisinin önce kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

1906 yılında Pensilvanya’da gerçekleşen demiryolu kazasının ardından Pensilvanya demiryoluna olumlu bir imaj 

kazandırması için Ivy Lee ile çalışılmıştır. Ivy Lee bu çalışmalarda, basın ile iyi ilişkiler kurulmasını sağlamıştır 

(Peltekoğlu,  2007:100). 

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin yer alışı ile ilgili ilk tarihsel örnekler genellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

uygulamaları ele alır. Bunlar; ABD başkanı Woodrow Wilson’ın Beyaz Saray’da düzenli olarak basın toplantısı 

düzenlemiş olması, bir başka ABD başkanı olan Jackson’ın danışmanı Amos Kendall’ın 19. yüzyılda kamuoyu 

araştırmalarını başlatmış olması ve 1896 yılında yapılan seçim kampanyasında halkla ilişkilerin önemli bir yer tutmuş 

olmasıdır (Kazancı, 2002:5). 1917 yılında, yine ABD’de kurulmuş olan ‘Committee On Public Information’ – Halkı 

Aydınlatma Komitesi – birinci dünya savaşına giren ABD’nin halkın desteğini kazanmak amacıyla oluşturduğu bir 

birim olarak kamu yönetiminin ilk resmi halkla ilişkiler birimi olarak bilinmektedir (a.g.e,:7). ABD kamu yönetiminde, 
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halkla ilişkiler terimi yerine ‘Public Affairs’ teriminin kullanıldığı bilinmektedir. Bu terimin kullanılmaya başlaması, 22 

Ekim 1913’de Amerikan Kongresi tarafından çıkarılmış olan bir ek madde ile hükümetin ‘tanıtım’ işlerinin ve 

harcamalarının denetim altına alınmak istenmesine bağlıdır. Bu ek madde, temsilci Fredrick H. Gillett tarafından 

sunulmuş olduğu için ‘Gillett ek maddesi’ olarak bilinmektedir. Zamanın halkla ilişkiler uygulamalarının ‘tanıtım’ 

ağırlıklı olması nedeniyle, halkla ilişkiler ile tanıtım terimleri eş anlamda düşünülmekte ve ek maddede bu türden 

fonksiyonları denetleme arzusu dile getirilmekteydi. O dönemden itibaren, hükümetler halkla ilişkiler fonksiyonunu 

başka bir isim altında, ‘Public Affairs’ olarak adlandırmışlar ve böylece kongrenin denetiminden kaçınabilmişlerdir. 

Halkla ilişkiler fonksiyonun Amerikan ordusu ve hükümetin bazı kuruluşlarındaki adı ise, ‘public affairs’ teriminden 

farklı olarak ‘public information’ olarak adlandırılmıştır (Newsom ve ark., 2000:5). 

Türkiye’de halkla ilişkiler uygulamaları ilk kez kamu kurumlarında görülmüştür. 1920 yılından Anadolu Ajansının 

kurulması ile Türkiye’de halkla ilişkilerin kurumsallaşması adına ilk adımların atıldığını görmekteyiz (Bülbül, 

2004:38). 1960 yılında kurulan Basın ve Halkla Münasebetler Dairesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon 

Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı ve 1964 yılında kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü Tanıtma 

Şubesi halkla ilişkiler görevlerini üstlenen ilk kamu kuruluşlarıdır (Peltekoğlu, 2007:129). Devlet Planlama Teşkilatı 

halkla ilişkiler uygulamalarının başlangıç noktası olarak görülmektedir. Planlı kalkınmayı kamuoyuna benimsetmek ve 

desteğini almak için Yayın ve Temsil Şubesi kurulmuştur (Asna, 1998:75). 

Yerel Yönetimler ulusal sınırlar içerisinde belli bir coğrafi bölgede yaşayan yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını 

karşılamak, ekonomik sosyal kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetki ile kendi sorumluluğu 

altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı insan haklarını, çoğulcu 

ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel topluluğa en yakın yönetim birimince kullanıldığı, 

karar organlarını yer yer yürütme organlarını kendilerince belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk demokratik bir 

yönetimdir (Özsalmanlı,  2010:249). 

Yerel yönetim kuruluşlarının ‘idari şeması’ (örgüt şeması) incelenerek, her kuruluşun halkla ilişkiler işlevini ‘idari’ 

olarak konumlandırıp konumlandırmadığı, konumlandırdı ise ne düzeyde olduğunu görmek mümkündür. Halkla 

ilişkilerin bazen müdürlük düzeyinde, bazen de bir müdürlüğün içerisinde şeflik düzeyinde konumlandırıldığı 

görülmektedir.  Kimi zaman ‘halkla ilişkiler müdürlüğü’, kimi zaman ise ‘basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü’ ya da 

‘basın yayın müdürlüğü’ olarak adlandırılmaktadır.  

Günümüz yerel yönetiminde halkla ilişkiler işlevinin çerçevesini çizen yeni yaklaşımların iki temel başlık altında 

toplanabileceğini söylemek mümkündür. Bunlar; 1. Yerel Yönetimlerin de müşterileri vardır. 2. Halkla İlişkiler stratejik 

planlamaya dayanmalıdır. 

İngiltere’deki yerel yönetimlerin halkla ilişkiler çalışmalarındaki yeni yaklaşımları ele alan bir çalışmasında Brian 

Harvey’in belirttiğine göre; “yerel yönetimin müşterileri, kaliteli bir hizmeti kesinlikle hak etmiş kişilerdir. Bu 

müşteriler, aynı zamanda yerel yönetime vergi ödeyen kişiler olarak hizmetleri ayrıca hak ederler”. Yerel yönetim 

hizmetlerinde, yerel halkın aynı zamanda hizmet almayı hak eden bir müşteri olarak kabul görmesi anlayışı, o yerel 

yönetim kuruluşunun en üst yöneticisi ile başlar. Halkla ilişkilerin, bir yönetim fonksiyonu olduğu (Seçim ve Coşkun, 

1993:61, Baskin ve ark, 1997:6-8) bilindiğine göre, yöneticinin görevleri arasında sayılan halkla ilişkilerin yeni 

yaklaşımlarını temsil edecek bir numaralı kişinin de yerel yönetimin başındaki kişi olması gerekir. Fletcher’ın belirttiği 

üzere, bir yerel yönetimde, iletişimin öncelikle yerel yönetimin çalışanlarına yönelik olması gereğinden (Fletcher. 
1999:42-46) hareket edilirse, üst yönetimden başlayan halkla ilişkiler anlayışının, yerel yönetimin çalışanlarına 

aşılanmadan yerel halka aktarılması ciddi çelişkiler yaratabilir diyebiliriz. Yerel yönetimde ‘hedef kitle/ müşteri odaklı 

olma’ yaklaşımında, kuruluşun kendi çalışanlarının unutulmaması gerekir. 

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün halkla ilişkiler tanımı, bu eylemin iyice düşünülüp taşınılmış, planlı ve sürekli 

olması konusuna vurgu yapar. Bu vurgulama, halkla ilişkilerin ‘stratejik planlama’ gerektirdiği anlamına da 

gelmektedir. Bu aşamada, eldeki halkla ilişkiler personeli, onların becerileri ve kullanabilecekleri teknikler ile nelerin 

elde edilebileceği konusunda gerçekçi olmak önemlidir. Ticari kuruluşlarda olduğu gibi, yerel yönetim kuruluşlarında 

da çok çeşitli sayıda iletişim yöntemi mevcuttur. Burada gerekli olan beceri, yerel yönetimin halkla ilişkiler 

hedeflerinin, en etkili ve en düşük maliyetli şekilde elde edilebilmesi için doğru bir iletişim kombinasyonu seçmektir. 

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanmasının ötesinde, bu faaliyetin bir bütçesi olması da gerekir. Halkla ilişkiler 

eylem planı ancak bütçesi ile birlikte yapılandırılabilir. 
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3. BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN YAPI, İŞLEV VE 

UYGULAMALARI  

Kurumsal amaçların başarılmasına, kurum felsefesinin tanımlanıp, kurum kültürünün yönetilmesine, ilgili hedef kitleler 

ile kurum arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin oluşturulmasına yardım eden bir yönetim fonksiyonu olan halkla 

ilişkiler; günümüzde gerek kamu sektörü, gerek özel sektörde gerekse sivil toplum örgütlerinde uygulama alanları 

bulmaktadır. Çağdaş bir yaşam ve şehircilik anlayışı için büyük önem taşıyan belediyeler açısından da halkla ilişkiler 

çalışmalarının önemi yadsınamaz düzeydedir. Başarılı halkla ilişkiler uygulamaları için belediyelerdeki halkla ilişkiler 

birimlerinin ya da departmanlarının doğru bir biçimde yapılanması, işlevlerinin doğru tanımlanması ve uygulamaların 

en üst yöneticiden, en alt çalışana kadar herkes tarafından desteklenmesi gerekmektedir.  

Aydın’a (2015:292- 293) göre yerel yönetimlerin ne kadar hizmet yaptığından ziyade kamunun halktan güven ve destek 

alma noktasında neler yaptığı da önem taşımaktadır. Halkın istediği hizmetler doğrultusunda hareket edip hizmetten 
memnun kalınmasını sağlamak ve destek görmek, dolayısı ile halkla ilişkiler faaliyetlerini kurum içerisinde kullanmak 

kamu yönetimindeki meşruiyet sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Halkın, kamu politikalarına destek vermesi yerel 

yönetime meşruiyet kazandırmaktadır.  

Yerel yönetimler için halkla ilişkiler bir ihtiyaçtır.  Eraslan Yayınoğlu  (2007:88)  bu ihtiyaçları dört ana başlıkta 

toplamaktadır: 

 Kamudan alınan kıt kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması ve halkın isteklerini yöneticilere 
anlatabilme becerisini sağlamak. 

 Yerel yönetimdeki herkese aynı eşitlikte hizmet verildiğini anlatabilmek. 
 Şeffaflık, hesap verebilme yetkinliğini kazanmak. 
 Halkın doğrudan yönetime katılmasını sağlamak. Bunlar için kent konseyleri gibi sivil girişimleri desteklemek.  

Tortop ve Özer (2013:234) yerel yönetimlerdeki halkla ilişkiler ihtiyacının, projelerle ilgili halkı haberdar etmek, 

fikirlerini almak, yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi vermek, halkın hak ve sorumluluklarının neler olduğu 

konusunda bilgilendirme yapmak, vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek olduğundan bahsetmektedir.  

Kaya’ya (1989:153) göre; yönetimin izlediği politikaları halka benimsetmek, yönetim çalışmalarına karşı halkın bir 

tutum içerisinde olmasına yardımcı olmak ve süreklilik sağlamak, halkın yönetimle, yönetimin halkla olan ilişkilerini 

kolaylaştırmak, halkın yönetim kararlarına uymaları için, yönetimle ilgili hukuki ve idari kararların halkla 

paylaşılmasını sağlamak, kamu hizmetlerinin görünürlülüğünü artırmak için halkla ilişkilerin kullanımı şarttır. 

Demokratik yönetimlerde kamuoyu önemli bir yer tutmaktadır. Halkın yönetimle hareket etmesi, kararları onaylaması, 

tutum ve davranışlarının takip edilmesi önem taşımaktadır (Karatepe, 2008:257).  

Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler yönetim sürecinin işlemesinde üç temel ilke önem taşımaktadır (Ross, 1977:48). 

Bunlardan ilki, halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacı, yerel yönetim örgütü için olumlu bir toplumsal iklim yaratmak ve 

sürdürmektir. Halkla ilişkiler yönetiminin sorumluluğu, bu olumlu toplumsal iklimi, elverişli bir hizmet çevresi 

yaratacak biçimde, yerel yönetimin kararlarını yönlendirmektir. İkincisi, yerel yönetim yalnızca halkın isteği ve 

seçimiyle vardır ve topluma katkılarıyla değerlendirilmektedir. Bu nedenle karar, politika ve eylemleri yeniden 

seçilmeyi sağlamaya değil, toplumun yararlarını ve çıkarlarını gözetmeye yönelik olmalıdır. Halkla ilişkilerde yerel 

yönetimin bu yönde çalışmasına katkıda bulunmalıdır. Üçüncüsü iyi halkla ilişkiler, halka dönük olarak düzenlenir. 

Halkla ilişkiler yöneticisi, örgütsel başarının halkın ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olmasını sağlamak için tüm 

örgütsel işlevlerin başarısını kontrol etmelidir.  

Belediyelerde halkla ilişkilerin işleyişi örgütsel ve toplumsal araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak, 

halkla ilişkiler sorunlarının saptanması, amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaştırılacak faaliyetlerin planlanması, 

örgütlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve insan öğesinin yetiştirilmesinden oluşmaktadır( Grunig ve Hunt, 
1984:109). Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler genelde reaktif olarak yürütülmektedir. Medya ilişkileri ihtiyaç 

duyulduğu dönemlerde ve özelliklede acil durumlara göre değişik oranlarda gerçekleştirilir. Aslında yerel yönetimler 

proaktif olarak halkın sorunlarını giderecek ve talepleri karşılayarak doyum sağlayacak türde halkla ilişkiler 

programlarını hazırlamalıdır. 

Halkla ilişkiler faaliyetleri, kurumun hem iç hem dış hedef kitle ile bütünleşmesini sağlamakta, bu doğrultuda kurum 

açısından stratejik bir önem taşımaktadır. Kurum yöneticileri ile hedef kitleler arasındaki dengeli iletişimin köprüsü 

olan halkla ilişkiler, hedef kitlelerden aldığı bilgileri yönetime ileterek, geleceğe ilişkin stratejik kararlara da etki 

etmektedir. Bu bağlamda halkla ilişkiler çalışmalarının sağlıklı bir biçimde ilerleyebilmesi için birim ya da departman 

doğrudan doğruya üst yönetime bağlı olarak çalışmalıdır. Jefkins durumu şu şekilde ifade etmektedir:“Reklam, 

pazarlama vb. birimlerle koordinasyon içinde olan ancak ayrı bir birim olarak faaliyet gösteren, doğrudan üst yönetime 

karşı sorumlu olan halkla ilişkiler birimi, kurumun gözü, kulağı ve sesidir (Jefkins ,1990:61).” Kuruluşun kısa, orta ve 

uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesinde halkla ilişkiler yöneticileri daima üst yönetimle işbirliği içinde olmalıdır. Bu 

yöneticiler hedef kitlelerden elde ettiği verileri bilgiye dönüştürerek yorumlamakta, üst yönetimin alacağı karara bu 

bilgi ile büyük katkılar sağlamaktadır (Bıçakcı, 2003:96).  
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İçinde bulunduğumuz çağda hedef kitlelerin kurumlardan beklentileri değiştikçe, kurumların da halkla ilişkiler 

uzmanlarından beklentileri farklılaşmaktadır. Modern halkla ilişkiler uygulamasının, bir yönetim işlevi olması gerektiği 

konusunda gerek kurum yöneticileri gerekse araştırmacılar arasında fikir birliği mevcuttur. Grunig, Crable, Vibbert ve 

diğerleri halkla ilişkilerin, bilgi üretme ve dağıtma üzerinde yoğunlaşmış iletişim teknisyeni rolünden ana hedef 

kitlelerle ilişki kurma ve bu ilişkiyi devam ettirmeye odaklanmış bir iletişim yöneticisi rolüne doğru evrim geçirmekte 

olduğuna işaret etmektedirler (Aydede, 2002:41). Bu doğrultuda halkla ilişkiler alanında profesyonellik gittikçe önem 

kazanmaktadır. Basınla ilişkilerden, faaliyet planlama ve uygulamaya, kültür ve kimlik yönetiminden, kurum içi 

motivasyonu ve beraberliği sağlamaya, hedef kitleler ile yöneticiler arasında çift yönlü ilişki geliştirmeye kadar, bu ve 

benzeri kurum içi ve kurum dışı iletişim ile ilgili birçok işlevi bir arada bulunduran halkla ilişkiler ekip çalışmasının 

gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde özel kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde ya da 

departmanlarında yukarıda sayılan işlevleri yerine getirebilecek birçok uzmanı istihdam ettiği görülmektedir. Ancak 

halkla ilişkiler örgütlenmeleri belediyeler açısından farklılık gösterebilmektedir. Genelde küçük belediyelerde bu birim 

ya da departmanı oluşturmak yerine her çalışan halkla ilişkiler konusunda bilgilendirilmekte, halkla ilişkiler faaliyetleri 

belediyede çalışanlardan birine veya birkaçına ya da belediyedeki bölümlerden herhangi birine ek görev olarak 

verilebilmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin çoğunda durum böyle olmakta, görevi devralan kişi ise 

genellikle yönetici konumunda bulunmaktadır (Yılmaz, 1999:137’den akt. Güllüpunar, 2006:58). Büyük belediyelerde 

ise halkla ilişkiler; kurumun hedef, politika ve uygulamalarına yön vermekte, birim ya da departman bazında yürütülen 

çalışmalar olarak ortaya çıkmaktadır.  

Belediyelerde bulunan halkla ilişkiler birim ya da departmanlarının temel işlevlerini iç ve dış hedef kitlelere ilişkin 

olarak iki bağlamda ele almak mümkündür. Yerel halk ve belediye arasındaki ilişkilerde halkla ilişkilerin birinci işlevi 

halkı belediye çalışmalarına ilişkin bilgilendirmektir. Bu doğrultuda belediyelerdeki halkla ilişkiler birimleri halkı 

bilgilendirirken, aynı zamanda halkın belediyeyi denetlemesine olanak sağlamakta ve demokratik bir çevre 

oluşturmaktadır (Sezgin, 2007:139-140).  

Tanıma, doğru bir tanıtma süreci izleyebilmekteki en önemli basamaktır. Bu nedenle tüm kurum ve kuruluşlar başarılı 

olabilmek için gerek iç, gerekse dış hedef kitleye yönelik etkin bir tanıma sistemi oluşturmalıdır. Belediyelerde bulunan 

halkla ilişkiler birim ya da departmanlarının bir diğer işlevi ise halkın belediyeden beklentilerini öğrenme ve bunları 

yönetime bildirmedir. Belediyelerde halka dönük bir yönetim anlayışının benimsenmesi, belediye yöneticileri ve 

çalışanlarının her türlü eylem ve işlemlerden kendilerini seçen ya da görevlendiren halka karşı hep hesap vermekle 

yükümlü oldukları bilinci ile hareket etmeleri, hizmet üretmede hızlı, pratik ve etkili bir çalışma düzeninin sağlanması 

gerekmektedir. Bu bağlamda halkla ilişkilerin halktan gelen geribildirimler çerçevesinde yönetimi güncel bilgilerle 

donatarak, yönetimin sürekli kendini yenilemesini sağlama işlevi karşımıza çıkmaktadır (Sezgin, 2007:141-145).  

Belediyecilik açısından hedef kitle, belde sınırları içinde yaşayan bütün halktır. Seçmenler buradaki en önemli hedef 

kitleyi oluşturur. Hizmetin ulaştığı hemşeri kitlesi çok değişik grupları içine almaktadır. Bunlar;  seçmen olanlar-
seçmen olmayanlar, çocuklar-gençler-yaşlılar, erkekler-kadınlar, beldenin eski oturanları-yeni gelenler olabileceği gibi, 

mesleklerine ve siyasi düşüncelerine göre de ayrılabilir. Bu kitlelere yönelik her tür bilgi sık sık güncellenmelidir. 

Siyasal, toplumsal, ulusal ve yerel konularla ilgili, düzenli bir biçimde yapılan anketlerden oluşan kamuoyu yoklaması, 

kamu eğilimini saptamak için kullanılan araçlardan biridir. Yönetimin, halkın yakınma, dilek ve önerilerini bilmek ya 

da belediye ile ilgili kararların alınması için uygulamaya geçme aşamasında görüş ve beklentilerini öğrenmek için 

başvurdukları bir diğer yöntem ise farklı konulardaki anketlerdir. Belediyeler bu tip araştırmaları kendileri yapabileceği 

gibi, zaman zaman bu konudaki uzman araştırma ajansları ile ortak çalışmalarda yürütebilmektedir. Halkı dinleme 

toplantılarında ise Belediye Başkanı ya da üst düzey yöneticiler bireysel ya da topluca belde halkı ile yüz yüze gelerek 

dilek, öneri ve sorunları dinlemektedir. Belediye hizmet binalarının girişinde yer alan dilek ve şikayet kutularına 

yazılarak atılan dilek, öneri ve sorunlar üst yönetim tarafından değerlendirilmektedir. Mektup, dilekçe ve telefonla 

iletişim ise bunun bir diğer biçimidir (Rıdvan, 2004:151-153). 

Belediyelerin güçlü bir kurum imajına sahip olabilmesi için hedef kitlelerine her noktadan aynı mesajı iletmesi, kurum 

kültürü ve kurum kimliği çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda iç hedef kitlelerin 
kurumu benimsemesi, kurum felsefesi ile bütünleşmesi ve ortak amaç birliği sağlaması büyük önem taşımaktadır. 

Kurum içi halkla ilişkiler çalışmaları ise temelde belirtilen amaçlara hizmet etmektedir. Söz konusu çalışmalar ile hızlı, 

güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı oluşturulabileceği gibi, yöre halkının da belediye ile ilişkilerindeki süreçlerin daha 

etkin olması, işlerinin kolaylaşması sağlanacaktır. Belediyelerin halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan en önemli 

araçların başında kitle iletişim araçları gelmektedir. Basın organlarının çalışanları ile içtenlikli ilişkiler kurularak 

yayınlanması sağlanan haber, röportaj, makale, fotoğraf vb. ile hedef kitlelere ulaşılmalıdır. Bütün etkinlikler, gelir ve 

giderler, altı aylık ve bir yıllık aralıklarla halka duyurulmalı, alım-satım ve ihalelerle, imar çalışmalarına ilişkin işlemler 

bütün açıklığı ile dışa yansıtılmalı ve basının gözü önünde yapılmalıdır (Rıdvan, 2004:150). Kurum içi ve kurum dışı 

hedef kitleler yenilikler hakkında (yasalar, teknolojik yenilikler, yönetimsel değişiklikler vb.) bilgilendirilmelidir. 

Belediyenin hedef kitleleri arasında yer alan tedarikçiler, sivil toplum örgütleri, diğer kamu kurumları, bütçe 

sağlayıcılar (sponsorlar), yörede bulunan özel kurum ve kuruluşlar vb. ile ilişkileri güçlendirmek ve iletişimi sağlamak 

halkla ilişkiler birim ya da departman çalışanlarının başvuracağı bir diğer tanıtma tekniğidir. Bu teknik, ilişki yönetimi 

açısından taşıdığı önemin yanı sıra, belirtilen kurum ve kuruluşlarla kurulacak sağlam bağlar, belediyelerin işlerini 

yürütme hızını artırırken potansiyel hedef kitlesinin genişlemesine de olanak sağlar. Belediyelerin halkla ilişkiler 
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işlevini yerine getirirken belirtilen tüm tanıma ve tanıtma çalışmalarında kullanılabileceği araç ve teknikleri kısaca 

gazete, radyo, televizyon, kitaplar, dergi, broşür, afiş, faaliyet raporu, film, mobil telefon uygulaması, multimedya 

uygulamaları, web sitesi, billboard vb. reklam uygulamaları, basın toplantıları, yarışmalar, fuarlar, konferans, seminer, 

panel vb toplantılar, festivaller, konserler, sponsorluklar, açık toplantılar, halk günleri görüşmeleri, dilek ve öneri 

kutuları olarak sıralamak mümkündür.  

Söz konusu halkla ilişkiler teknik ve ortamlarının kullanıldığı tüm halkla ilişkiler çalışmalarının etkili olabilmesi için ise 

halkla ilişkiler sürecinin stratejik olarak yönetilmesi gerekmektedir. Halkla ilişkiler disiplininin bakış açısından strateji, 
bir amaç ya da hedefe ulaşmak için yapılan plan olarak tanımlanmaktadır (Görpe, 2001:94). Gerçekleştirilmesi 
düşünülen halkla ilişkiler çalışmaları iyi bir araştırma sonucunda yapılandırılmış iyi bir planlamaya dayandırılmalı ve 

uygulamalar gerçekleştirilirken mutlaka ölçümlenme ve değerlendirme biçimleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Belediyelerde halkla ilişkiler yönetiminin etkinliği açısından belirtilen tüm noktalar bir bütünün parçasıdır ve birbirleri 

ile etkileşim içinde oldukları, sürekli kılındıkları ve stratejik biçimde yönetildikleri sürece başarıyı da beraberinde 

getirmeleri olasıdır. 

Belediyelerde halkla ilişkiler birimi olsun ya da olmasın hangi amaçla, ne tür çalışmaların, hangi zaman boyutunda, 

hangi iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirileceğinin sistemli bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Etkin bir 

halkla ilişkiler programı 4 basamaktan oluşmaktadır: 

3.1. Mevcut Durum Nedir? 

Etkili bir halkla ilişkiler faaliyetine girişmeden önce bölgede belediyeden yana bir kamuoyu oluşturulması açısından 

durumun ve bu konuda varsa sorun ya da sorunların yanlışsız ve tarafsız olarak belirlenmesi gerekmektedir. Sorunun 
belirlenmesi aşamasında dört tür olasılık olabilir (Yalçındağ,1996:235).  

1. Kent kamuoyunda belediyeye karşı olumsuz ya da ters yönlü tepkiler olabilir. Olumsuz tepkiler, henüz başlangıç 

aşamasında iken belirlenmeye çalışılmalıdır. Bir belediye, halkla ilişkiler çalışmaları aracılığıyla antenlerini hep 

açık bulundurursa ve halkın nabzını hep elinde tutabilirse kamuoyunda belediyeye karşı olumsuz girişimler ve 

ters yönlü tepkiler iyice yoğunlaşmadan teşhis edilebilir. 
2. Kent kamuoyunda belediyeye karşı eş yönlü tepkilerde olabilir. Halkla ilişkiler programı aracılığıyla bu 

düşüncelerin yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesi sağlanabilir. 
3. Belli projeler bağlamında ilgili kentli kesiminin tutumunun belirlenmesi gerekir. Bir gecekondu semtinin çağdaş 

bir semte dönüştürmesi gibi özel projeler için belediye kararlarının ve uygulamalarının desteklenmesi amacıyla 

özel halkla ilişkiler programlarının uygulanması gerekebilir. 
4. Durum tespit çalışmaları, kent kamuoyunun belediye çalışmaları hakkında genelde yeteri kadar bilgi sahibi 

olmadığını gösterebilir. Böyle bir durum kent halkı ile belediye arasında olumlu bir iletişim kurulmadığını 

gösterir. Belediyenin kararları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmayan kentli ya belediyeye ilgi 

göstermeyecek ya da kolaylıkla belediye için ters yönlü tepkiler için yönlendirilebilecektir. Her iki durumunda 

belediye için olumsuz sonuçlar yaratacağı aşikârdır. Bu tür bir belirleme, belediyenin genel tanıtım çalışmalarına 

ağırlık vermesi gereğini ortaya koymaktadır. Mevcut durumla ilgili bilgiler toplanırken; elde edilecek bilgiler 

sorunu ya da mevcut durumu yaratan nedenlerin ve sorun yada durumun kapsamının ve boyutunun ne olduğu 

konusunda açık ve sağlam sonuçlar çıkarmaya elverişli olmalıdır 

3.1.1. Planlama ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Burada aslında “neyi gerçekleştirmek istiyoruz?” sorusuna cevap aranmaktadır. Halkla ilişkiler çerçevesinde 

belirlenecek hedeflerin iki ayrı türünden söz edilebilir. Birinci tür yerel halka yalnız bilgi verilmesini öngören hedefler.  
İkinci tür hedeflerde kamuoyunun belli bir konuda özendirilmesi, belli bir konuyu benimsemesi öngörülmektedir. Bilgi 

vermeyi öngören program hedefleri, daha çok tanıtma olarak adlandırılan halkla ilişkiler etkinlikleriyle gerçekleştirilir. 

Halkla ilişkiler programı aracılığıyla kimlere hitap edilecek, kimlerin inandırılması gerekmekte, belli kararların ve 

uygulamaların kimlere benimsetilmesi gerekecektir? sorularının cevabı önemlidir. Halkla ilişkiler ile ulaşılacak halk 

kesiminin doğru belirlenmesi, program uygulamasında emek ve kaynak savurganlığının önlenmesi ve uygulamaların 

etkinliği açılarından önemlidir. Hedef kitleler belli olduktan sonra hedefe ulaşılacak iletişim kanalları da belirlenmiş 

olmaktadır.  

3.1.2. Halkla İlişkiler Programlarını Uygulanması  

Başarılı bir halkla ilişkiler faaliyetinin uygulanması özenli bir hazırlığı, iyi bir yönetimi, yeterli sayı ve yetenekte halkla 
ilişkiler elemanın varlığını gerektirir. Faaliyetler için alt yapı hazırlandıktan sonra başkanın onayı alınır ve programa 

başlanır.  

3.1.3. Değerlendirme 

Halkla ilişkiler programının son aşaması uygulama sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu aşama; programı, 

hazırlayanlar ve uygulayıcılar için aynı zamanda eğitici bir nitelik taşır. Kimi faaliyetler için genelleme yapmak ya da 

kimi belirtilerden yararlanmak gerekebilir. Örneğin belli bir konuda ters yönlü tepkileri eş yönlü tepkiye dönüştürmeyi 

hedefleyen bir halkla ilişkiler programının yarattığı etkiyi somut biçimde ölçmek mümkün değildir. Buna karşılık 

belediyeye yapılan yakınmaların azalması, medyada konunun ele alınışındaki ilgi, verilen demeçler vb. gibi belirtiler, 
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yaratılan etkinin sonuçları hakkında ipuçları verecektir. Web sayfalarının tıklanması, sayfalara giriş yapanların sayısı 

ipuçları arasına ilave edilebilir. Değerlendirmede önemli olan bir program bağlamında elde edilen bilgiler ve 

değerlendirmelerin, ilerideki programların hazırlanması ve uygulanmasına ışık tutmasıdır.  

3.2. Belediyelerde Halka Dönük Yönetim Modeli  

Halk tarafından oluşturulan ve halkın günlük yaşamıyla yakından ilgilenen bir kurum olarak belediyelere, halkla 

ilişkiler bağlamında bakılırsa “halkın belediyesi” kavramı ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir halkla ilişkiler, halkın 

belediyesi için olmazsa olmazdır. Bu nedenle belediyelerin halka doğru ve istenilen ilişkilerin kurulabilmesi için her 

şeyden önce gerçek yerel yönetim niteliklerine sahip bir belediye kurumunun oluşturulması konusu önem 

kazanmaktadır. Bunun içinde halka dönük bir belediyecilik anlayışının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Belediyelerde halka dönük bir yönetim anlayışının benimsenmesi için, bu anlamda belediye yöneticileri ile çalışanların 

her türlü eylem ve işlemlerden kendilerini seçen ya da görevlendiren halka karşı hep hesap vermekle yükümlü oldukları 

bilinci ile hareket etmeleri, hizmet üretmede şimdiye kadar uygulanmakta olan hantal, verimsiz ve gereksiz 

formalitelere dayalı işleyiş biçiminden vazgeçerek, hızlı, pratik ve etkili bir çalışma düzeninin getirilmesi 

gerekmektedir. 

Belediyeciliğin geliştirilmesi ile ilgi olarak ileri sürülen görüş ve önerilerdeki ortak noktalar; belediyelerde mevcut katı 

geleneksel, halka kapalı hantal yapılanma ve hizmet etme anlayışının terk edilerek, yerine demokratik ilkelere uygun, 
halka dönük, halkın katılımına ve denetimine açık bir yönetim anlayışının benimsenmesi konularında 

yoğunlaşmaktadır. 

Belediye hizmetlerinde halkla iç içe olmak vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada 

belediyelerin halka yakınlığı, şeffaflığı, dürüstlüğü, halkın denetimine açık olması direkt olarak belediyenin halkı 

bilgilendirilmesine bağlıdır. Günümüzde halkın günlük olaylar ve dönemsel gelişmelerle ilgili olarak haberdar olması, 

çeşitli konularda aydınlatılmasını sağlayan geleneksel süreç ve mekanizmalar, kendisine yönelik olarak yapılan kamu 

hizmetlerinin yapısı, içeriği ve sonuçları ile ilgili kapsamlı ve duyurucu bilgi elde etmekten uzaktır. 

Belediyeler merkezi yönetim birimlerinin aksine halktan doğmuş ve onun bir parçası olan yönetim birimleridir. Direkt 

olarak halka karşı sorumlu olduklarından, halkın dışında ve üstünde olmaları; onun özlemlerine, istek ve ihtiyaçlarına 

karşı duyarsız kalmaları beklenemez. 

Toplumsal hayatın gelişmesine ve insanların temel ihtiyaçlarının artmasına paralel olarak, belediyelerin görev alanları 

da genişlemekte, sundukları hizmetler farklı nitelikler kazanmakta ve daha geniş alanlara yönelmektedir. Belediyelerin 

görev alanlarının çeşitlenmesi ve nitelik değişimine uğramasıyla bağlantılı olarak, örgüt yapıları da giderek büyümekte 

ve karmaşıklaşmakta, halkın belediye yönetimine nüfuz etmesi onu yakından izlemesi ve denetlemesini 
gerektirmektedir. Belediyelerin giderek büyüyen örgüt yapıları ve faaliyet alanları içinde üzerlerine düşen görevleri 

kendilerinden beklenildiği şekilde yerine getirebilmeleri ve hizmetlerin yürütülmesinde kamuoyunun ve çevrenin 

desteğini kazanabilmeleri, halka daha açık ve yakın bir biçimde çalışmalarını gerekli ve zorunlu kılmaktadır. 

Halka dönük yönetim, önceliğini hizmete vermek, halkın beklentilerini kavrayıp, eldeki kaynakları en etkin bir biçimde 

kullanmak, iş düzenini ve çalışma sistemini bu amacın gereklerine göre kurmak şeklinde tarif edilmektedirKamu 

hizmetlerinin, hizmetten yararlananlar tarafından net algılanması, izlenmesi ve etkili bir biçimde denetlenmesi, ancak 

bu hizmetlerle ilgili bilgilerin, belirli bir yaptırım gücüyle desteklenmiş hukuki bir zorunluluk çerçevesinde, sürekli ve 

düzenli bir biçimde kısacası sistematik olarak yerel halka aktarılmasıyla sağlanabilir. Belediye yönetimince yürütülecek 

halkı aydınlatma hizmeti belirsiz zamanlarda isteğe bağlı olarak yürütülen ya da yürütme biçimi belli olmayan gösteri 

niteliğinde bir hizmet değil; zorunlu olarak belli dönemlerde yerine getirilen, konusu, kapsamı ve sınırları düzenleyici 

işlemlerle önceden belirlenen ve bağlayıcı olan bir hizmet niteliğinde olmalıdır (Saran, 1996:23-24). 

Halkın belediye hakkındaki görüşlerini, halkın belediyeden istekleri, beklentilerinin, varsa şikâyetlerinin, belediyeye 
destek verdikleri veya eleştirdikleri konuların bilinmesi belediyenin yapacağı çalışmalar için hayati önem taşımaktadır. 

Bu unsurların halkın belediyesi için sağlıklı biçimde belirlenmesi şarttır.  

Kamuoyunu anlama, değerlendirme ve yorumlama yöntemlerinden biri olarak halkla ilişkilerin kullanabileceği önemli 

araçlardan olan kamuoyu araştırmaları, yerel halkın toplumsal kesimlerin görüşlerinin alınması ve belediye yönetimi ile 

etkileşim içine girmelerini sağlaması açısından uygulanan önemli bir yöntemdir. Anket sonuçları, yönetime büyük ışık 

tutmakla beraber, yönetimin her zaman anket sonuçlarına uyması zorunlu değildir (Kazancı 2004:144). Bilimsel 

koşullara uyan anket çalışmaları, demokrasi, açıklık ve katılım ilkelerinin geçerli olduğu bir ortamda, yerel halkı 

tanımak, görüşlerini öğrenebilmek açısından başka türlü ulaşılamayacak sağlam, güvenilir bilgilerin elde edilmesine 
imkan verir (Uysal, 1987:30). 

Kamu ya da özel, küçük ya da büyük örgütlerin hemen hepsinin hizmet verdikleri ve ilişkide bulundukları kişi ve 

kuruluşlar nezdinde uzun süreli olumlu değerlendirmeler yaratabilmeleri, orta ve uzun vadede çevrelerince benimsenip, 

desteklenmeleri, son tahlilde bu örgütlerin etkili ve verimli mal ve hizmet sunumunda başarılı bir performans 

sergilemelerine bağlıdır. Dolayısıyla halkla ilişkilerde başarıyı yakalamak isteyen belediyelerin sahip oldukları 

kaynakları en verimli şekilde kullanmak suretiyle belde halkının beklenti, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda etkili ve 

verimli hizmet üretimi ve dağılımı konusunda yoğun ve sürekli çabalar ortaya koyması gerekmektedir. Belediyelerde 
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yönetsel işleyişin ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi halkla ilişkilerin hedefleri arasında yer almaktadır. Halkla 
ilişkilerde bilgi vermenin diğer ve daha önemli bir amacı ise, yönetimin bilgi vererek kendini halkın değerlendirmesine 

açması, kendini iyileştirme ve geliştirmeyi baştan kabullenmesidir (Uysal, 1996:65). 

Etkili ve verimli hizmet üretmenin yolu halka yakın belediye olmaktan geçtiği bilinmektedir. Makro düzeydeki 

hizmetlerin halkın toplumsal çıkarlarına uygun bir anlayış içerisinde planlanarak, doğru kararların verilmesi ve bunların 

uygun bir örgütlenme ile uygulamaya yansıtılması, halkın belediyesinin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşır.  

3.3. Yeniden Yapılanma ve E-Belediyecilik 

Dünya ile entegrasyon, giderek her alanda artan uluslararası rekabeti de beraberinde getirmektedir. Küreselleşme 

sürecini yaşayan çağımızda, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verme görevinde olan kamu ve yerel yönetimler, 

yeniden yapılanma çabalarına ağırlık vermek ihtiyacını hissetmektedir.  

Kamu yönetiminde halkla en yakın ilişki içerisinde olan birim,  yerel yönetimlerdir. Son yıllarda, yerel yönetimlerde de 
değişim rüzgarları esmeye başlamış ve farklılaşma çabaları gözlenen yerel yönetimler, halka sundukları hizmetlerde 
iyileştirme sağlayabilmek adına stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Halkın istek ve ihtiyaçlarını karşılama 

misyonuyla oluşturulan birimler olan yerel yönetimler, hizmetlerin sunumunda vatandaş odaklı bir anlayışı benimsemek 

zorundadır. Çağımızın katılımcı, hesap verilebilirlik ilkesiyle donanmış, şeffaf ve müşteri memnuniyeti misyonlu 
yönetim anlayışı; kendisini yerel yönetimlerde uygulanan yerel gündem 21, toplam kalite yönetimi ve e- belediyecilik 
gibi uygulamalarla kendini göstermektedir.  

Varlık nedenleri, halkın güven ve desteğini sağlayarak, katılımcı, demokratik bir yönetim anlayışı sunmak olan yerel 

yönetimler, bir ülkenin toplumsal gelişme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Günümüzde yönetim üzerinde etkisi 

giderek hissedilen yurttaş, memnuniyeti hedeflenen "müşteri" olarak görülmeye; kamu idarelerinin faaliyetleri de kalite 

standartları sürekli yükseltilmesi gereken "hizmetler" olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Uçkan, 2003:25).  Ülkemizde 

de toplumun, yönetim sisteminden beklentilerinde önemli değişmeler meydana gelmiştir. Toplum, yönetimin üstlendiği 

hizmetleri, kaynakları etkin ve verimli kullanarak üretmesini beklemektedir  (Öztürk, 996:146).  

Sürekli gelişen bilişim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri doğrultusunda yeni 

ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. Bunların başında belediyelerin tanıtım, ilke ve 

hizmetlerini elektronik ortama yansıttıkları “e-belediye” kavramı gelmektedir. E-Belediye; kente ilişkin verilerin güncel 

teknolojiye dayalı bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla yönetilerek bu verilerden kent ve toplum yararına çeşitli 

bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine sunulmasıdır (Henden, 2000:89).  

Bilgi toplumu sosyoloğu Manuel Castells, "küresel ağ etkisi"nin yarattığı paradigma dönüşümünü şu sözcüklerle 

karakterize etmektedir:"Küreselleşme; hükümetleri, kültürleri ve kurumsal yapıları farklı biçimlerde birbirlerine 

bağlayan, enstrümantal bir enformasyon ağıyla harekete geçirilmektedir" (Castells, 2000:33 ). Bu anlayışla, siyaset ve 

yönetim de "enformasyonel" hale gelmektedir. İşte "e-belediyecilik" kavramı da bu çerçevede ortaya çıkmaktadır. E-
belediyecilik ortamında; belediye-diğer kamu kurumları, belediye-vatandaş ve vatandaş-vatandaş arasındaki bilgi 

akışında ve “haberdarlık” miktarında ciddi bir artış gözlenebileceği açıktır. Yönetimin elektronik ortama geçişi ile 

kurumlar arasındaki etkileşimin ön plana çıktığı görülmektedir. Kurumların iş süreçleri, e-belediyecilik uygulamaları 
sayesinde, çağımız yönetişim anlayışının ışığında, şeffaf ve hesap verebilir bir kimliğe bürünebilmektedir. Çağımızın 

vazgeçilmez teknolojisi olan internetin yerel halkın kullanımına sunulması ile belediye-yerel halk arasında karşılıklı 

iletişim ve bilgi alışverişi yolu ile kaliteli hizmet sunumu ve yerel demokrasinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. E-
belediye uygulamaları ile vatandaşın yönetime katılması, şeffaflığın, hesap verilebilirliğin sağlanması için önemli 

adımlar atılmakta, kamu yönetimi kurumları arasında bilgi alışverişi kolaylaşarak, bürokraside gereksiz işlemlerin ve 

tekrarların önlenmesinin yolu açılmaktadır.  

3.4. Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin Önemi  

Demokratik bir toplumda halkın güveni ve desteği olmadan bir örgütün başarı kazanması imkânsızdır. Belediyeler için 

bu konu çok daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü belediyelerin yürüttüğü hizmetler, günlük hayatımızda önemli bir 

yere sahiptir. Bu hizmetler, “beşikten mezara” kadar hayatımızın çeşitli yönünü kapsamaktadır. Yerel yönetimin önemi 

ve kamuoyunda sürekli tartışılmasının sebebi, yürütmeye çalıştıkları bu hizmetlerden ileri gelmektedir (Eryılmaz, 

1997:9). Belediyeler halkın ihtiyaçlarının, beklenti ve isteklerin ne olduğunu halktan öğrenmek ve aldıkları bilgilere 

göre hizmet politikalarını ve uygulamalarını halkın isteklerine, ihtiyaçlarına göre uyarlamak zorundadır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda demokrasi anlayışı vatandaşların sadece seçimlerde değil, kamu faaliyetlerinin tüm 

aşamalarına katılımını öngörür bir hale gelmiştir. Hizmetin her aşamasında vatandaşlarla kurulacak yeterli ve iyi bir 

ilişki, belediyelere büyük yararlar sağlayacaktır. Bir yönetim felsefesi ve bir yönetim fonksiyonu olarak halkla 

ilişkilerin, yerel yönetimler ve demokrasi anlayışı ve uygulamaları ile çok sıkı bir bağlantısı bulunmaktadır. Ülke 

yönetiminde ve özellikle yerel yönetim düzeyinde etkili ve verimli hizmet sağlanması ile demokratik bir yerel yönetim 

yapısının oluşturulmasında, halkla ilişkiler büyük önem taşımaktadır.  

Yerel yönetimler ölçeklerinin küçüklüğü ve fizik olarak halka yakınlığı dolayısıyla denetime daha açıktırlar. Yerel 

yönetimin verdiği hizmetler halkın çok yakınında ve gözü önünde cereyan etmektedir. Bu durumda yerel yönetimlerin 
halkla ilişkiler hizmetlerine önem vererek çalışmaları ve hedefleri konusunda halkı aydınlatmaları bir zorunluluk olarak 
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ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluk kuşkusuz yönetimin, karmaşıklaşmasını, olumsuz etkilerini gidermeye ve yönetimi 

geliştirmeye dönük çabaları da içermektedir. Belediyeler, genel karar organları seçimle göreve gelip seçimle değişen 

kurumlardır. Bu da belediyeleri halkın istek ve dileklerine daha duyarlı kılmaktır. Bu duyarlılığın bir anlam kazanması 

ise planlı, sürekli ve yeterli halkla ilişkiler çalışmalarının sürdürülmesi ile mümkündür.  

Varlıklarının gerekçesi halka hizmet götürmek olan belediyelerin başarısı, halkın yardımını ve katkısını sağlayabildiği 

alanda ve oranda artacaktır. Bu yardım ve katkının sağlanabilmesi içinde bölge halkının bilgi edinme hakkını ve 

ihtiyaçlarını karşılamada iletişim tekniklerinin kullanılarak sağlıklı iletişim kurulması, halkın aydınlatılması 

çalışmalarının benimsetilmesi, yönetime karşı olumlu davranışlar yaratılması, halka gerektiğinde bilgi verilmesi, 
kararların yerindeliğini ve yararlılığını arttırmak için halktan bilgi alınması, halkın istek ve ihtiyaç, yakınma ve 

tepkilerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu da ancak halkla ilişkiler çalışmalarıyla mümkün olabilir. Demokratik 
yaşamın koşulu, yönetimle yönetilen arasında kurulacak engelsiz iletişimdir. Halka tanıtılmaya değer bir hizmet 

politikası oluşturmak ve verimli şekilde uygulamak, halkla ilişkiler biriminin görevlerindendir.  

Halkla ilişkiler konusunun belediyeler açısından önemi ve katkısı kent halkının kendi belediyesine sahip çıkması ve 

kentin gerçek anlamda yöneticisi ve denetleyicisinin yine halk olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Halk yararına çalışan, 

halkın istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı, sorumlu, halkın katılımına ve denetimine açık, başarılı, dürüst ve halkın 

istediği bir belediye kurumunun oluşturulması, sonuçta kent halkının belediyeye sahip çıkmasını, desteklemesini ve 

onunla bütünleşmesini sağlayacaktır. Bu sonucun elde edilmesi ise, kent halkı ile sağlıklı ilişkiler kurabilen bir 
belediyecilik anlayışı ile mümkün olabilir. Bu yaklaşımın gerçekleşmesinde, belediye yönetimi kadar kent halkına da 

büyük görevler düşmektedir. 

Belediyecilik anlayışının değişimi belediyelerde halkla ilişkiler uygulamalarına verilen önemin artmasını ve halkla 
ilişkiler yönetiminin gelişimini de beraberinde getirmektedir. Yukarıda değinildiği üzere belediyecilik anlayışının 

gelişimi ile birlikte belediyelerin hizmet sunduğu halka karşı taşıdığı sorumluluklar artmakta, kaliteli hizmet anlayışı, 

açık ve şeffaf iletişim biçimi ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlamakta en büyük 

rol, belediyelerdeki halkla ilişkiler birim ya da departmanlarına düşmektedir.  

Halka hizmet temelli bir felsefeye sahip belediyeler açısından halkla ilişkilerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Belediyelerin gelişimine bakıldığında ilk dönemlerde su işleri, temizlik ve aydınlatma işleri, parklar ve bahçeler, 

mezarlıklar, yol ve altyapı hizmetleri, halk sağlığını koruyucu çalışmalar vb. unsurları düzenlemek ve gerçekleştirmek 

belediyelerin temel işlevleri olarak sıralanırken daha merkeziyetçi bir yönetim tarzı benimsendiği dikkat çekmektedir. 

Ancak günümüzde gelişen şehirlerle birlikte belediyelerin görevleri giderek artmakta, bu durum ise yerel halk ve 
belediye arasında bir köprü vazifesi gören halkla ilişkiler çalışmalarını daha da gerekli kılmaktadır. Özellikle 

günümüzde belediyelerin geçmişe oranla daha çok içinde bulunduğu toplumla çift yönlü iletişim esasına dayalı bir 

biçimde faaliyetlerini gerçekleştirdiği, daha açık ve esnek iletişim yapılarına sahip oldukları görülmektedir. 

Belediyecilik anlayışında halkla ilişkilerin önem kazanmasının bir diğer önemli sebebi ise belediyelerin seçim 

sonucunda işbaşına gelebilme durumudur. Bu durum halk ile belediye arasındaki sürekli ve etkili iletişimi zorunlu 

kılmaktadır. Yerel halk memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini seçimde sandık başında net olarak ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda belediyeler kendilerini ve belediye hizmetlerini yerel halka anlatmak, içinde bulunduğu yöre 

insanın belediyeden beklentilerini öğrenmek ve bu beklentilere yönelik planlamalar yapmak, yapılan çalışmaları etkili 

iletişim teknikleri ile yöre halkına aktararak kurumun imajını güçlendirmek, yöre halkının kararlara katılımını 

sağlamak, yenilikler hakkında yöre halkını bilgilendirmek konusunda çeşitli yükümlülüklere sahiptir. Aynı zamanda 

başarılı bir belediye olabilmek için kurum içindeki iletişimi güçlü kılmak ve takım ruhu yaratmak da devamlılık 

açısından önem taşımaktadır. Böylesi bir ortamda belediyeler, gerek kurum içinde gerekse kurum dışında halkla ilişkiler 

çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. 

3.5. Belediye Halkla İlişkilerinde Ortaya Çıkan Sorunlar  

Halkla ilişkiler alanında karşılaşılan yanlış algılamalardan biri “basınla iyi ilişkiler kurulmasının halkla iyi ilişki 

kurulması için yeterli” olduğu biçiminde özetlenebilir. Son zamanda bu anlayışa televizyon ve radyo ile iyi ilişkiler 

kurma çabaları da eklenmiştir. Belediyelerde halkla ilişkiler birimlerinin adı genellikle “Basın ve Halkla İlişkiler” 

olarak anılmaktadır. Bu birimlerde ağırlıklı olarak basınla ilgili işler yürütülmektedir. Basınla iyi ilişkiler içerisinde 

bulunan belediye başkanları “Türkiye’de çok iyi yerlere gelebilir” anlayışından dolayı gerçek manada halkla ilişkiler 
modeli oluşturmakta güçlük çekilmektedir. Kimi belediye başkanları basınla ve televizyonla iyi ilişkiler kurulmasını 

halkla ilişkiler açısından yeterli görmektedir.  Kimi belediyeler halkla ilişkiler çalışmalarından da sorumlu olmak üzere 

yalnız “Basın Müşavirliği” ya da “Basın bürosu”nu görevlendirmektedir (Acar, 1994:40-42). 

“Basına küsmüş halkla ilişkiler uzmanı mesleğine küsmüştür” ifadesi anlam açısından çok doğru olmasına rağmen, 
bizde farklı yorumlanmaktadır. Basınla iyi ilişkilerde genelde belediyeden çok başkan için olumlu imaj yaratılması 

hedeflenmektedir. Basın, televizyon ve radyo gibi önemli iletişim araçlarından, belediye ile halk arasında iki yönlü 

iletişim amacıyla yararlanılmalı, belediyeden halka, halktan da belediyeye bilgi akımı sağlamak ve bunun örgütsel 

gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapılmalıdır. Halkla ilişkileri bu yönde algılamak gerekir (Yalçındağ, 

1996:33-35).  
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Belediyelerde halkla ilişkiler konusundaki bir başka yanlış;  halkla ilişkiler programları ve etkinliklerinin temelde 
belediye başkanına veya belediyede iktidarda olan partiye siyasal desteği artırmak amacıyla, salt siyasal niyetlerle 

kullanılmasıdır. Böyle durumlarda halkla ilişkiler faaliyetleri amacından sapmış olacak ve halkla ilişkiler programları, 

imkânları ve kaynakları siyasal amaçlar için araç olarak kullanılmış olacaktır. Halkla ilişkilere bu şekilde bir yaklaşım 

çoğunlukla doğru, sağlıklı halkla ilişkiler değil; gerçek amaçlarından saptırılmış, oy avcılığını hedefleyen popülist 

halkla ilişkiler konusu olacaktır. Belediyeden yana bir kamuoyu oluşturmak için bundan kesinlikle kaçınılmalıdır. 
Belediyelerin halkla ilişkiler programlarının amacı, belediye ile halk arasında sağlıklı ilişki kurarak belediyeden yana 

katılımcı kamuoyu oluşturmak olmalıdır.  

Belediyecilikte halkla ilişkilerin karşılaştığı diğer bir sorunda; yöneticilerin halkla ilişkileri bir protokol işlevi olarak 

görmesinden kaynaklanmaktadır. Halkla ilişkiler biriminin görevleri arasında bilimsel ve toplumsal içerikli 

toplantıların, fuar, sergi, bayramlar, özel günler, kutlamalar ve yurt içi, yurtdışı ziyaretçilerle ilgili etkinliklerin 

planlanması ve uygulanması gibi görevleri vardır. Halkla ilişkilerin sadece bu işlerle uğraşacağı sanılmamalıdır. Halkla 

ilişkiler sadece yukarıdaki görevleri üstlenmişse, diğer faaliyetleri yerine getirmez ise belediye çalışmalarında ve 
imajında problemler görülebilir (Acar, 1994:68). 

 

SONUÇ 

Günümüzde çağdaş örgütler yürüttükleri hizmetler konusunda topluma bilgi ve hesap verme, halkın dilek, beklenti ve 

düşüncelerini öğrenerek çalışmalarında bunlardan yararlanma ve böylece kendileri ile toplum arasında en yüksek 

oranda uyum ve işbirliği sağlamak zorundadır. Örgütlerle halk arasındaki uyum ve işbirliğini sağlayacak yapı ise halkla 

ilişkilerdir. Bu noktadan hareketle halkla ilişkiler, yönetim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir.  

Belediyelerin gelecek yüzyılda her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan birimler olmasının ön koşulu, halkla ilişkiler 

alanında gösterecekleri başarıdır. Belediyelerin, halkla ilişkiler tekniklerinden, yöntemlerinden ve araçlarından daha çok 

yararlanarak sundukları hizmetleri, kabul edilebilir gerçeklerle yerel halkın bilgisine sunmak zorundadır.  

Belediye yönetimleri, günümüz yönetim anlayışları çerçevesinde uzman çalışanlardan oluşan, üst yönetime bağlı ve 

stratejik kararların alınmasında etkili halkla ilişkiler birim ya da departmanları kurmalı ve halkla ilişkiler çalışmalarını 

teşvik etmelidir. Kamuoyunun güvenini sağlamanın en önemli amaçlardan biri olduğu belediyelerde, halkla ilişkiler 
çalışmaları açıklık, dürüstlük, doğruluk ve karşılıklı olma özelliklerini taşımalıdır. Bu bağlamda çift yönlü iletişim ile 

belediyeler topluma ilişkin sosyal sorumluluk çalışmaları konusunda hedef kitlelerini bilgilendirmeli ve bu görevlerini 

kendilerinden beklenilen şekilde yerine getirmelidir. 

Halkla ilişkiler birim ya da departmanı olan belediyelerde, birim ya da departmanların daha çok basınla ilişkiler üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. Oysaki halkla ilişkiler birim ya da departmanlarının basınla ilişkiler dışında birçok işlevi 

daha yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle birimlerde birden fazla çalışanın bulundurulması ve halkla ilişkiler 

içinde yer alan farklı çalışma alanlarına ilişkin uzmanların istihdam edilmesi önerilmektedir. Kamu hizmeti görmek gibi 

yüksek bir amaç uğruna kurulmuş, gelecekte yerel demokrasinin genişletilmesinin kaleleri olarak görülen yerel yönetim 

kuruluşlarının, halkla ilişkiler uzmanlarının profesyonel bilgi ve becerileri ile zenginleştirilmesi gerekmektedir. Hedef 
kitlesini tanımak ve etkin bir biçimde tanınmak isteyen tüm belediyelerde bu alana ilişkin birim ve departman 

yapılanmaları oluşturulmalı ve görev tanımları net bir biçimde belirlenmelidir. 

Belediyelerde halkla ilişkiler yönetimi, belediyelerin hem kurum içinde hem de kurum dışında etkin iletişim 

kurabilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların yürütüldüğü birimlerin yapı, işlev ve uygulamaları; gelişen 

toplum ve değişen toplum düzeni çerçevesinde, sürekli değişim ve yenilenmeye açık olmalıdır. İç ve dış hedef kitlelerle 

etkin iletişim kurabilmek ve yerel yönetimin başarısı ve devamlılığını sağlayabilmek; belediyelerde dinamik, araştırma 

temelli, sürekli yenilenen proaktif halkla ilişkiler uygulamalarını gerekli kılmaktadır. 

Halkla ilişkiler, yalnızca kapitalist sistemin ticari amaç güden kuruluşlarının yararlandığı bir araç olarak anlaşıldığı 

sürece bu mesleğin uygulama alanı tek boyuta indirgenmiş olacaktır. Oysa, halkla ilişkiler; kamu yönetimi ve onun bir 

parçası olan yerel yönetimlerde çağdaş ve dinamik biçimde yönetilebilse, belki de varoluşunun en yaratıcı ve anlamlı 

uygulama alanına yeniden kavuşabilecektir. 
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ÖZET 

Bilgi edinme hakkı, yurttaşların kamu kurumlarının faaliyetlerinden ve kendilerine yönelik eylemlerinden 

bilgi edindikleri bir süreci ifade eder. Aynı zamanda demokratik hukuk devletinin de işlevini yerine 
getirdiğinin önemli bir göstergesidir. Demokrasinin temel bir değeri olarak kabul edilen bilgi edinme hakkı 

kamu yönetiminde açıklık, şeffaflık ve gizlilik kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, kamu yönetiminin denetlenmesi açısından bilgi edinme hakkının etkili bir araç olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bilgi edinmenin bu özellikleri aynı zamanda yurttaşların yönetime katılımlarının da bir 
yolu olarak görülmektedir. 

Demokrasinin beşiği olarak değerlendirilen yerel yönetimlerde yurttaşların karar alma sürecine katılımı 

değişik mekanizmalar sayesinde gerçekleşmektedir. Modern demokrasilerde yönetim ile yurttaşlar arasındaki 

engellerin en aza indirilerek açık ve hesap verebilir bir yönetimin  oluşturulması da oldukça önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda, başvuru veya bilgi edinme hakkı olarak adlandırılan mekanizmanın etkin 

biçimde çalışmasının hem açıklığın sağlanması hem de yurttaş denetiminin gerçekleştirilmesi açısından 

önemli işlevlere sahip olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın amacı, bilgi edinme hakkının kullanılmasını Muğla’nın Menteşe Belediyesi özelinde 

incelemektir. Çalışmada bilgi edinme hakkı kapsamında 2016-2017 yılları arasındaki dönemde  Menteşe 

Belediyesi’ne yapılan başvurular incelenip bilgi edinme sürecinin Belediye’nin faaliyet ve uygulamalarına 

yaptığı katkılar ile yurttaşların belediye faaliyetleri karşısındaki tutumu ve tatmin düzeyi de 

değerlendirilebilecektir. Çalışma kapsamında belediyenin bilgi edinme hakkı kapsamındaki verileri ele 

alınacak aynı zamanda  çalışmaya katkısı olacağı düşünülen yöneticilerle mülakat gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Edinme Hakkı, Yerel Yönetimler, Belediye. 

 

ABSTRACT 

The right to information is an important indicator of the democratic rule of law as well as a process in which 
citizens learn about the activities and actions of public institutions. The right to information, which is 
regarded as a fundamental value of democracy, is closely related to openness, transparency and 
confidentiality in public administration. When the studies are examined, it reveals that the right to 
information in terms of auditing by the public administration is an effective tool. These features of the right to 
information acquisition are also seen as a way of citizen participation in governance. 

In local governments, which are regarded as the cradle of democracy, participation of citizens in the decision-
making process is realized through different mechanisms. In modern democracies, it is very important to 
create a transparent and accountable management by reducing the obstacles between management and 
citizens. In this respect, it can be said that the effective functioning of the mechanism, which is called as the 
right to apply or to information, has important functions in terms of both clarification and realization of 
citizen control. 

The aim of this study is to examine the use of the right to information in the Menteşe Municipality of Muğla. 

This study aims to examine applications of the right to information to the Menteşe Municipality between 

2016-2017 and will evaluate the applications' contribution to the implementation and activities of the 
municipality as well as to the attitudes and satisfaction of citizens in relation to municipal activities. 
Information will be received from the municipality about applications of right to information and an interview 
will be made with administrators who are thought to be contributing to the study at the same time. 

Key Words: Right to Information, Local Government, Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Demokrasi denildiğinde akla gelen ilk katılım kanalı seçim olsa da, değişen ve gelişen yönetim anlayışı artık kamu 

faaliyetlerinin her aşamasına katılımı mümkün kılacak bir değişim içerisindedir. Bu çerçevede bilgi edinme hakkı 

vatandaşın kamu faaliyetlerine katılmada önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşın bilgi ve belgelere 

ulaşabilme hakkı, yönetime katılımı sağlamanın yanında denetimin ve şeffaflığın ön plana çıkarıldığı yeni yönetim 

anlayışının önemli bir parametresi olarak değerlendirilmektedir. 

Bilgi edinme, günümüzde demokratik ülkelerde hem temel hem de toplumsal hakların kullanılması açısından vazgeçilmez 

bir hak olarak kabul edilmektedir. Çağdaş yönetim anlayışının önemli bir parametresi olan bilgi edinme, Türkiye’de 24 

Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’yla (BEHK) hukuki formülasyonunu 

sağlamıştır. Bunun yanında bilgi edinme, 12 Eylül 2010 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’nın 74. maddesine eklenmiş 
ve anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. 

Yasal zeminin yanı sıra yaşanan teknolojik gelişmeler de bilgi edinme hakkının kullanımının yaygınlaşmasında etkili 

olmuştur. Örneğin önceden idareye bireysel olarak elden başvuru şartı aranırken, günümüzde ise teknolojinin sunduğu 

olanaklarla birlikte e-posta, e-başvuru, e-devlet, telefon gibi çeşitli başvuru araçları kullanılabilmektedir. Aynı teknolojik 
kolaylıklar bilgi edinme başvurusunun sonucunu öğrenme aşamasında da sağlanmaktadır. Vatandaş yapmış olduğu bilgi 

edinme başvurusunu e-Devlet Kapısı’ndan takip etme imkanına sahiptir. Hatta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkeziyle 

(CİMER) birlikte vatandaş artık idareye değil siyasal lidere ulaşmaktadır.  

Kamu yönetiminde bilgi edinme sürecinin ilk basamağı halkla ilişkiler birimleridir. Konuyla ilgili akademik çalışmalara 

bakıldığında bilgi edinme hakkının halkla ilişkiler boyutunun daha çok incelendiği dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bilgi 

edinme hakkı açısından yorumlandığında halkla ilişkiler kamu yönetiminin vatandaşa karşı sorumlu yüzünü 

oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, ilk olarak Türkiye’de bilgi edinme hakkının gelişimine değinilecektir. İkinci aşamada, yerel yönetimler ve 

bilgi edinme arasındaki ilişki incelenecektir. Çalışmada yerel yönetimler kavramı büyük ölçüde belediye yönetimi olarak 

kullanılmıştır. Üçüncü aşamada ise, Menteşe Belediyesinde bilgi edinme hakkının kullanımına yönelik gerçekleştirilmiş 

olan mülakatın çıktıları paylaşılacaktır. 

 

2. TÜRKİYE’DE BİLGİ EDİNME HAKKININ GELİŞİMİ 

Bilgi edinme hakkıyla ilgili ilk uygulamalar İskandinav ülkelerinde ortaya çıkmıştır. İsveç’te 1776 yılında kabul edilen 
ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili yasa aynı zamanda halkın arşivlerdeki belgelere ulaşımını mümkün kılmış ve yönetimde 

açıklığı sağlamıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde 1976’da İsveç  Anayasasında, 19 1’de  inlandiya, 1970 yılında da Norveç ve 

Danimarka’da bilgi edinme hakkına ilişkin yasalar çıkartılmıştır. Büyük ölçüde bilgi edinme hakkı yasaları olarak bilinen 

yasalar, 1990’ların başlarında yeni kurulan demokrasilerde de yaygınlaştığı söylenebilir (Uzun, 2005:238).  

Türkiye’de bilgi edinme hakkının gelişim süreci 1876 tarihli Kanuni Esasi ile başlatılmaktadır. Aslında burada doğrudan 

bilgi edinme hakkı değil dilekçe hakkı karşımıza çıkmaktadır. Kanun-u Esasi’nin 14. maddesinde dilekçe hakkı 
düzenlenmiş olup Osmanlı tebaasından bir veya birkaç kişinin gerek kendilerine gerek “umuma müteallik olan” (yani 

genele yönelik) bir konuda yetkili makamlara ve meclis-i Umumîye “arzuhal vermeğe” ve keza memurları hakkında 
şikayette bulunmaya hakları olduğu belirtilmektedir. 1876 Kanuni Esasi’den sonra, 1921, 1924, 1961 ve 1982 

anayasalarında da dilekçe hakkının varlığı devam etmiştir (TBMM, 21/06/2018). Dilekçe hakkının bu gelişimine karşılık 
asıl olarak bilgi edinme hakkıyla ilgili tam anlamıyla bir kazanım elde edilmesi 2004 yılını bulmuştur.  

Türkiye’de bilgi edinme hakkının düzenlenmesi 2004’te uygulamaya geçmesinin yanında, aslında bu alandaki çalışmaların 

1990’ların sonunda başladığını söylemek mümkündür. Yolsuzluk dönemi olarak tarihe geçen bu dönemde Susurluk 

kazasının yaşanmasıyla birlikte ortaya çıkan meşruiyet krizini aşmanın bir çözümü olarak Anavatan Partisi şeffaf devlet, 
hesap verebilir bir yönetim ve demokratikleşme hedeflerini öne çıkararak bilgi edinme hakkına ilişkin yasal düzenleme 

çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalardan somut bir kazanım elde edilememiş ve 2000’li yılların başında, Avrupa 

Birliğine tam üyelik sürecinde bilgi edinme hakkına ilişkin düzenleme hızlı bir şekilde oluşturulmuştur (Hasdemir, 

2014:117). Türkiye’de 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’yla bilgi edinme 
hukuki formülasyonunu sağlamış olup aynı zamanda 12 Eylül 2010 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’nın 74.maddesine 
eklenmiş ve anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. 

Bilgi edinme hakkı kullanımı konusunda yaşanacak sıkıntıları gidermek amacıyla 2004 yılında Bilgi Edinme 

Değerlendirme Kurulu (BEDK) oluşturulmuştur. Bu Kurul, yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek, bilgi 

edinme hakkının kullanılmasına ilişkin görüş ve değerlendirme istemini içeren başvuruları karara bağlamak ile kurum ve 

kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemekle görevlendirilmiştir. BEDK’ın hem 

internet sitesinden hem de çıkarmış olduğu yayınlardan bilgi edinme hakkının kullanımına yönelik somut örnekleri 

incelemek mümkündür (BEDK, 21/06/2018). 
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Bilgi edinme hakkıyla ilgili olarak yaşanan önemli bir gelişme de 20 Ocak 2006 tarihli ve 260   sayılı Resmi Gazete’de 

“Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) – Doğrudan Başbakanlık” konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmasıdır. Bu 

yasal düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerinden doğrudan Başbakanlığa müracaat 

edebilme imkanına kavuşmuştur. BİMER’le birlikte, vatandaşlardan idareye ulaşacak şikâyet, talep, görüş, öneri ve 
memnuniyetlerin hızlı bir şekilde işleme alınıp değerlendirilmesi, ilgili kuruma intikal ettirilmesi, sonuçlandırılmasının 
takibi bağlamında oldukça önemli bir uygulama olarak değerlendirilebilir (Karkın ve Zor, 2017:35). Hükümet sistemi 
değişmesinin ardından BİMER’in kapatılmasıyla birlikte –önceden de var olan- CİMER tek başvuru merkezi haline 

gelmiştir. 

Bilgi edinme hakkının gelişimi yukarıda da görüldüğü üzere, dilekçe hakkıyla başlatılmaktadır. Çoğu zaman bilgi edinme, 

dilekçe hakkıyla birlikte anılan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bilgi edinme vatandaş tarafından 

şikayet, dilek ve öneri ile de sıklıkla karıştırılmaktadır. Burada şöyle bir soruyla hem dilekçe ve bilgi edinme birlikteliğini 
hem de şikayet, dilek ve öneri ilişkisini açıklamak yararlı olacaktır. Dilekçe ve bilgi edinme haklarının birbiriyle ilişkisi 

nedir, iki hak da aynı anlama mı gelmektedir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tanınan bilgi edinme 

hakkı ile kişiler, kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunan bilgi ve belgeleri talep ederken; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca ise dilek, istek, şikâyet ve ihbarlarını kurum ve kuruluşlara iletebilirler. 

Dilekçe hakkının devamı niteliğinde algılanan bilgi edinme hakkı, dilek ve şikayet kanalı olmasının çok ötesinde bir içeriğe 
sahiptir. Vatandaşlar bilgi isteme hakkına sahip olurken kurumların da bilgi verme yükümlülüğü altına girmesini ifade 

etmektedir. BEHK Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, vatandaşla ilk muhattap olan birim 
varsa halkla ilişkiler, yoksa da benzer görevi yerine getiren birim sorumlu tutulmuştur. Bu durum kurumsal düzeyde 

sistematik bir çalışma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Yağmurlu, 2007:70-71).  akat bu noktada bilgi iletişim 
teknolojilerindeki gelişimin vatandaş-idare ilişkisinde değişim yarattığını da belirtmek gerekir. Örneğin CİMER 

uygulamasıyla birlikte vatandaş, idare yerine siyasal liderle iletişime geçmektedir.  

 

3. YEREL YÖNETİMLER VE BİLGİ EDİNME HAKKI 

Kamu yönetiminde bilgi edinme başvuruları halkla ilişkiler birimlerine yapılmaktadır. Aynı şekilde kamu yönetiminin bir 

parçası olan yerel yönetimlerde de bilgi edinme başvuruları halkla ilişkilerin sorumluluğu altına bırakılmıştır. Bilgi edinme 
sürecinin halkla ilişkiler altında yürütülmesinin en önemli nedeni bu etkinliğin iletişim boyutunun olmasından 

kaynaklanmaktadır.  akat son zamanlarda bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmenin etkisiyle vatandaş bilgi edinme 

başvurularını doğrudan CİMER’e yapabilmektedir. Bu durumda geleneksel vatandaş-idare ilişkisinin dönüşümüne işaret 
etmektedir. 

Hangi konularla ilgili bilgi edinme hakkına sahip olunduğu sadece yerel yönetimlerde değil, diğer kamu kurum ve 

kuruluşları için de önemli bir sorun alanıdır. Kişiler, Bilgi Edinme Kanunu’nun öngördüğü çerçevede kamu kurum ve 

kuruluşlarından kendilerini ve kamu hizmetlerini ilgilendiren bilgi ve belgeleri talep edebilmektedirler. Ancak bu hakkı 

kullanmak isteyen kişiler, mevzuatın öngördüğü bu çerçeveye her zaman uymamaktadırlar. Bunun için bazı kamu kurum 
ve kuruluşları hangi alanlarda bilgi edinme hakkının kullanılabileceğine ya da kullanılamayacağına dair uyarılarda 

bulunmaktadırlar. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilgi edinme için internet sitesinde şöyle bir uyarı paylaşarak bu 

haktan yararlanacak olanlara hangi bilgileri edinemeyeceklerini belirtmiştir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20/06/2018). 

Birimimiz 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca; 

 İş başvurusu ve iş takipleri, 
 Tavsiye ve mütalaa talepleri, 
 Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, 
 Özel hayatın gizliliği, 
 Ticari sır, 
 Kurum içi düzenlemelere ilişkin talepler kayda alınmamakta ve işlem görmemektedir. 

Bilgi edinme hakkının kullanımında kamu kurum ve kuruluşlarının en muzdarip olduğu noktalar, web sayfasından kolayca 

öğrenilecek bir konuda bile bilgi talep edildiği, şikayet ve ihbar konusu olması gereken konular için de bu mekanizmanın 

kullanıldığını, bilgi edinme hakkının kimi zaman suistimal edildiğini yönündedir. Bu nedenlerden dolayı da kurumların 

bilgi edinme talepleri yükü altında ezildiklerini ve bütün talepleri gereği gibi karşılayamadıklarını belirtmişlerdir (Bilgi 

Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları, 2013:72). 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yöneten-yönetilen ilişkisinde kamunun, açıklık, şeffaflık ve sorgulanabilirlik ilkesinden 
hareketle ortak çıkarlara hizmet edeceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri halkın kullanımına sunmaktadır. Bu hakkın 
kullanımı ortak çıkarlara hizmet edecektir çünkü bilgi verilmesi sayesinde kamu kendisini halka denetletmekte, 

denetlenmenin baskısıyla da uygulamada ve yönetimde daha dikkatli davranma gereğini duymaktadır. Kamunun 
uygulamaları hakkında insanların şikayette ve öneride bulunmaları sayesinde de halk düşüncesini öğrenecek; bundan 

sonraki uygulamalarını ve kararlarını bu bilgiler ışığında yapma alternatifine sahip olacaktır (Canöz, 2008:148). 
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Bilgi edinme hakkı halka en yakın birimler olan yerel yönetimlerde hem yöneten hem de yönetilen açısından oldukça 
önemlidir.  Bu açıdan bakıldığında yerel yönetimlere sunacağı katkıları şöyle sıralamak mümkündür (Özüpek ve Aksoy, 
2010:55-56); 

1.  İsabetli kararlar alınmasına yardımcı olmak ve yapılan hizmetleri tanıtarak yönetimi onlara daha sempatik, daha 
yakın gösterebilmek, 

2.  Ülke yönetiminde ve özellikle yerel yönetim düzeyinde etkili ve verimli hizmet sağlanması ile demokratik bir yerel 
yönetim yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, 

3.  Yerel yönetimlerin çalışmaları ve hedefleri konusunda halkı aydınlatmalarını sağlamak. Bu bağlamda yönetimin 
karmaşıklaşmasının olumsuz etkilerini gidermeye ve yönetimi geliştirmeye dönük çabaları desteklemek, 

4.  Yerel yönetimlerin diğer kamu kurumlarına göre halkın istek ve dileklerine daha duyarlı olmaları sebebiyle, bu 
duyarlılığa dönük çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak, 

5.   Bölge halkıyla sağlıklı iletişim kurmak, 

6.   Çalışmaları benimsetmek, 

7.   Yönetime karşı olumlu davranışlar yaratılması sağlamak, 

8.   Başvuruları kolaylaştırmak, 

9.   Kararların yerindenliğini ve yararlılığını artırmak için halktan bilgi alınmasını sağlamak, 

10. Halkın istek, gereksinim, yakınma ve tepkilerinin öğrenilmesini sağlamak 

Bilgi edinme hakkının en önemli işlevlerinden biri, yönetimi denetleme fonksiyonudur. Bu işlevin somut bir örneğini 

Ankara Büyükşehir Belediyesinde görmek mümkündür. Bir vatandaş Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Otoparkının 

Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesinin otopark işletmesine ilişkin bazı konularla ilgili olarak bilgi edinme hakkını 

kullanmıştır. Vatandaş, 2  dakikadan az duraklamalarda ücret alınıp alınamayacağına ilişkin otopark işletmesinin 

uygulamasının 492  sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunun yönetmeliğiyle çeliştiğini ifade etmiş ve işletmenin 
bunu hangi dayanakla yürüttüğü konusunda bilgi talep etmiştir. İlerleyen süreçte Büyükşehir Belediyesi de ücretsiz 

duraklamanın 2  dakikaya çıkarılması yönünde karar almıştır (Ertekin, 2008:139). 

 

4. MUĞLA MENTEŞE BELEDİYESİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMI 

Bilgi edinme hakkının kullanımını incelemek üzere Menteşe Belediyesinde Haziran ayı içerisinde ilgili personellerle 

mülakat gerçekleştirilmiştir. Yazı İşleri Müdürü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve yine bu birimler altında ilgili 

personelle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan mülakat üç konu üzerine yoğunlaşmıştır. İlk olarak, bilgi edinme başvurularıyla 

ilgili istatistiksel sayılabilecek veriler istenmiştir ve değerlendirilmiştir. İkinci olarak bilgi edinme hakkı ve belediye 

yönetimi arasındaki ilişki üzerine görüşülmüştür. Bu aşamada bilgi edinme başvurusunun yapıldığı birim, belediye 

personelinin bilgi edinme konusundaki eğitimi, yönetime etki eden başvurunun olup olmadığı, bilgi edinme araçlarının 

neler olduğu ve bilgi edinmenin ne kadar iş yükü oluşturduğu konuları üzerine konuşulmuştur. Üçüncü ve son aşamadaysa 

vatandaş, bilgi edinme ve belediye arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bu bağlamda da vatandaşların bilgi edinme hakkını 
doğru kullanıp kullanmadıkları, belediyenin bu hakkın kullanımıyla ilgili bilgilendirici faaliyetleri olup olmadığı gibi 

konular değerlendirilmiştir.  

Görüşmeler sırasında, bilgi edinme hakkının kullanımına somut örnek olarak sunulabilecek başvurular da talep edilmiştir. 

Bunun üzerine Belediye tarafından gizlilik esasını bozmayacak şekilde başvuru örnekleri paylaşılmıştır.  

4.1. Bilgi Edinme Başvurularıyla İlgili Veriler 

01.01.2016- 31.12.2017 tarihleri arasında Menteşe Belediyesine bilgi edinme kanunu çerçevesinde CİMER’e (o dönemde 
BİMER) yapılan başvuru sayısı 1 ’tir. Bu başvurulardan 1’i tavsiye ve mütalaa niteliğinde olduğu için reddedilmiş; 1’i ise 

kısmen kabul edilmiştir. Geri kalan 13 başvuru ise kabul edilmiştir. Aynı tarihler içerisinde belediyenin “info” olarak 

nitelendirdiği mail ve çağrı merkezi üzerinden ise toplam 36 bilgi edinme başvurusu alınmıştır. Toplamda bilgi edinme 
başvuru sayısı  1’dir. CİMER üzerinden dilekçe hakkı kapsamında yapılan başvuru sayısına bakıldığındaysa, bilgi edinme 

başvuru sayısının oldukça üstündedir. Belirtilen tarih aralığında dilekçe hakkı kapsamında yapılan başvuru sayısı 483’tür. 

Bilgi edinme ve dilekçe hakkı kullanımı karşılaştırıldığında aralarında oransal açıdan büyük bir fark olduğu görülmektedir. 

Bilgi edinme ve dilekçe haklarının kullanımı açısından aradaki bu sayısal fark sadece Menteşe Belediyesinde karşılaşılan 

bir durum değildir.  

Menteşe’nin 2016’daki nüfusu 108 bin olduğu dikkate alındığında bilgi edinme hakkıyla ilgili sayısal olarak başvuru 

sayısının oldukça az olduğunu görülmektedir. Başvuru sayısının düşük olmasının nedenini yerel halk açısından 

değerlendirmek bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Ancak Belediye personeliyle yapılan mülakatta, bu sayının düşük 

olmasının iki nedeni üzerinde durulmuştur. Birincisi, Muğla Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinin çağrı merkezlerinin 

çözüm üretme konusundaki etkinliğine bağlanmıştır. Çağrı merkezinin çözüm geliştirme kapasitesi, benzer başka 
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sorunların CİMER’e intikal etmesinin önünü kesmektedir. Yapılan mülakat sırasında belediye personelinin yapılan başvuru 

sayısının azlığına ilişkin olarak üzerinde durduğu ikinci nokta da vatandaşların bilgi edinme hakkını nasıl kullanılacağına 

ilişkin demokratik kültürün henüz tam yerleşmediğidir. 

Bilgi edinme hakkının kullanımın yönelik yapılan çalışmalarda da bu haktan az yararlanıldığı görülmektedir. Örneğin 

Erciyes Üniversitesi’nde BEHK’dan yararlanma sıklığının ölçüldüğü bir araştırmanın sonucuna göre, 36  katılımcının 

sadece 33’ü üniversitenin bilgi edinme birimine başvuruda bulunmuştur (İbiş ve Akdağ, 201 :165).  

4.2. Bilgi Edinme Hakkı ve Belediye Yönetimi 

Menteşe Belediyesinde bilgi edinme hakkı çerçevesinde yapılan başvurularda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

yetkilidir. Dilekçe, şikayet, istek, görüş, öneri ve ihbar gibi başvurular, 2018’in başına kadar çeşitli kanallar aracılığıyla 

kabul edilmekteyken 2018 yılının başından itibaren bilgi edinme başvuruları tek kanaldan, yani CİMER üzerinden kabul 

edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın kapsadığı 2016-2017 yılları ve daha önceki dönemlerde başvurunun hangi 
kanallardan yapıldığına değinmek gerekir. 2018’den önce Belediyede bu konularda kullanılan en yoğun kanal çağrı 

merkezi olmuştur. Bunun yanında 2018 öncesinde Menteşe Belediyesinin internet sitesine girildiğinde bilgi edinme 
başvurusunu doğrudan belediyeye yapabiliyorken 2018’den sonra bilgi edinme başvurusu yapmak isteyenler Menteşe 

Belediyesinin internet sitesine girdiklerinde CİMER’e yönlendirilmektedirler. 2018 öncesinde internet üzerinden yapılan 

başvurular koordinatör personel tarafından ilgili birimlere yönlendirilmekteydi. Elden yapılan bilgi edinme içinse süreç ilk 

olarak başvurunun Evrak Kayıt’tan kabul edilmesiyle başlamaktaydı. Evrak Kayıt’tan konuya göre ilgili birime/müdürlüğe 

aktarılıyordu. İlgili birim konuyu inceleyip başvuruyu yapan kişiye cevap veriyordu. Bu arada bilgi edinme başvurusu 

yapıldıktan sonra yapan kişiye süreçle ilgili kısa mesajla bilgi verilmekteydi. Başvurusunun alındığı, değerlendirmede 

olduğu ve sonuçlandığına ilişkin süreci kısa mesaj yoluyla kendisine iletilmekteydi. Mülakat sırasında kısa mesaj yoluyla 

bilgilendirmenin hala devam ettiği belirtilmiştir. Başvuru sırasında Belediye Meclisi tarafından alınmış bir karar yoksa 

ücret talep edilmemektedir. 

Mülakatın yapıldığı sırada karşılaşılan bir durumu paylaşmak yerinde olacaktır. İlgili personelle yapılan mülakat sırasında 

bilgi edinme konusunun sıklıkla dilek, öneri ve şikayet konusuna kaydığı gözlemlenmiştir. Aslında bu durum aynı zamanda 

vatandaşların da bilgi edinmeyi dilek, öneri ve şikayetle karıştırdıkları noktayla benzerlik taşımaktadır. Bilgi edinme hakkı 
konusunda Menteşe Belediyesinde herhangi bir eğitim yapılmadığı; Muğla Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir eğitim 

yapmış olduğu ve bazı personel bu eğitime katıldığı belirtilmiştir. Yönetime, kararlara etki eden herhangi bir bilgi edinme 
başvurusu almadıklarını ancak bu tarz bilgi edinme başvurusunun Muğla Büyükşehir Belediyesinde olabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Bilgi edinme başvurularında güncel teknolojileri kullanıyorlar. Belediyenin bilgi edinmeyle ilgili internet sayfası CİMER’e 

entegre edilmiştir. http://www.mentese.bel.tr/iletisim/ web adresi üzerinden bilgi edinme başvurusu yapılabilmektedir. 
Bilgi edinmede 2018’in başına kadar çağrı merkezinden ve CİMER’den (o dönemde BİMER) de başvurular kabul 

edilmekteyken artık tek kanal CİMER olmuştur. Bunun dışında Yazı İşleri Müdürü, güncel teknolojilerin sadece bilgi 

edinme ile ilgili değil, şikayet, talep ve öneri gibi alanlarda da aktif bir şekilde kullanıldığının altını çizmiş; hatta bu konuda 

bir de örnek vermiştir. Whatsapp uygulaması aracılığıyla vatandaş şikayet, talep ve önerisini anında belediyeye 

iletebilmektedir. Görüşülen belediye personeli bunun çoğu yerde olmayan bir uygulama olduğunu belirtmiştir. Örneğin çöp 

taksi uygulaması var. Vatandaş bulunduğu yerde normal saatlerin dışında çöp alınmasını isterse whatsapp üzerinden mesaj 

atıyor ve çöp taksi gelip alıyor. Bilgi edinme sürecinin diğer işlerle kıyaslandığında ne kadar iş yükünü oluşturduğunu 
sorduğumuzda, aslında bilgi edinmenin değil de bilgi edinme altında öneri, şikayet, talep ve hatta bilgi edinme yerine 

“hesap sorma” gibi konuların ayıklanmasının mesailerini daha çok  aldığını belirtmişlerdir. Hatta bilgi edinme 
başvurusunun çok az olduğunu ifade etmişlerdir. 

4.3. Vatandaş, Bilgi Edinme ve Belediye Arasındaki İlişki 

Aslında bilgi edinme süreci diğer işlerle kıyaslandığında ne kadar iş yükünü oluşturduğu sorusunda, yazı işleri müdürü ile 

 basın ve halkla ilişkiler personelinin yakındığı konu, vatandaşın bilgi edinme hakkını doğru kullanıp kullanamamasıyla 
doğrudan ilgilidir. Yapılan mülakat bu konuda değerlendirilecek olursa, vatandaşın neyi bilgi olarak talep edeceğini 

bilmediği ortaya çıkmaktadır. Mülakatı gerçekleştirdiğimiz personel bu konuyla ilgili birkaç örnek sunmuştur. Bu 

örneklerde bilgi edinme başvurularında ticari olarak aralarında rekabet olan taraflardan ticari sırlara ilişkin bilgi talebinde 
bulunulduğu, ev kiralarının neden yüksek olduğu gibi kanun kapsamında talep edilemeyecek bilgilerin istendiği 

belirtilmiştir. Hatta bu çalışmanın kapsadığı süreler içerisinde başvurusu yapılmış ve reddedilmiş olan bilgi edinme talebi 

de bu konuyu çok iyi özetlemektedir. Bu bilgi edinme talebinde, Harita ve Kadastro Teknikerliğinden mezun olduğunu 
belirten bir vatandaş, Belediyenin bu alanda personel alımı yapması durumunda kendisine bilgi verilmesini talep etmiştir 
(Resim 1). Bu örnek aynı zamanda yukarıda başvuru verileriyle ilgili bilgi verilirken reddedildiği belirtilen başvurudur. 
Benzer bir iş talebinin 2018 yılında da geldiğini de belirtmişlerdir (Resim 2). Bu veriler bize, bilgi edinme hakkının doğru 
kullanılıp kullanılamamasının yanında kişilerin şikayet, talep ve önerilerini de bilgi edinme kategorisinde 

değerlendirdiklerini göstermektedir. 
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Resim 1. Bilgi Edinme Hakkına Yanlış Başvuru Örneği-1 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından belediye evrakı kullanılarak hazırlandı. 

 

Resim 2. Bilgi Edinme Hakkına Yanlış Başvuru Örneği-2 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından belediye evrakı kullanılarak hazırlandı. 

Mülakat sırasında ilgili belediye personelinin vatandaşın bilgi edinme hakkını kullanamamasıyla ilgili bu durumunun 

üzerine, bu hakkının kullanımıyla ilgili vatandaşlara yönelik eğitimler ya da bilgilendirici toplantılar, seminerler düzenlenip 

düzenlenmediği sorulmuştur. Bu soruya olumsuz cevap verilmiştir. 

Yukarıda gösterilenler bilgi edinmenin yanlış kullanımını ortaya koyan örneklerdir. Elbette bilgi edinme başvurularının 

hepsinin böyle olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Zaman zaman bölgenin gerçekliğini ve sorunlarını kavramış bilgi 

edinme başvurularıyla karşılaşılmaktadır. Örneğin Muğla 1. derece deprem kuşağında bulunan bir ildir. Vatandaşlardan 

birisi, bu gerçekliği göz önüne alarak Belediyeye afet sonrasında halkın toplanma yerleri ve ne gibi önlemler alındığına dair 

bilgi talep etmiştir (Resim 3). 

Resim 3. Bilgi Edinme Hakkı Kullanımına Doğru Bir Örnek 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından belediye evrakı kullanılarak hazırlandı. 

Mülakat sırasında Yazı İşleri Müdürü Muğla’nın 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle büyükşehir belediyesi statüsünü 

almasından sonra, mahalleye dönüşen köylerden gelen bilgi edinme taleplerine dikkat çekiyor. Aynı zamanda buralarda 

belediyenin sunduğu hizmetlerin tam olarak anlaşılamadığını belirtiyor. Örneğin bir mahalle sakininin, arka komşusunun 

köpeğinin çok havladığından, yan komşusunun da horozunun çok öttüğünden belediyeye şikayet ettiğini söylüyor. Emlak 

vergisi konusunda oldukça bilgili olduklarını ifade ediyor. Bu da 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra köy 

halkını en çok ilgilendiren konuların başında geliyor olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

SONUÇ 

Günümüzde karmaşıklaşan ve uzmanlaşmanın daha da derinleştiği bir toplumda yaşayan bireyler, bu sürece paralel olarak 

daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir. Bu durumun demokratik siyasal kültürdeki ifadesi de bilgi edinme 

hakkının kullanılması ve yaygınlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokratik devlet, günümüzdeki yönetim anlayışı 

çerçevesinde değerlendirecek olursak, en genel tanımlamayla açık bir yönetim uygulamasını öngörür. Bu bağlamda, 
demokratik devletin en temel ilkesi olan halk katılımının gerçekleşmesi için bireylerin, idari kararlarla ilgili bilgilere 
erişiminin sağlanması ve yasal araçlarla bu sürecin güvence altına alınması kilit bir rol oynar.  

Bu çalışmada Menteşe Belediyesi özelinde incelenmiş olan bilgi edinme hakkının kullanımında eksiklikler olduğu 

görülmektedir. İlk olarak, bilgi edinme hakkı vatandaşlar tarafından yeterli düzeyde kullanılmamaktadır. İkinci olarak, bilgi 
edinme hakkının nasıl kullanılacağı konusunda yeterli bir bilinç seviyesi oluşmamış olduğu görülmektedir. Bu gibi 
nedenlerden dolayı bilgi edinme hakkının kullanımında ilginç örneklere rastlandığı somut örneklerle gösterilmiştir. 

Üçüncüsü ise, Menteşe Belediyesinde bilgi edinme hakkıyla ilgili eğitim yapılmamış olmasıdır.  akat burada bazı 
personelin Muğla Büyükşehir Belediyesinin bilgi edinme hakkıyla ilgili gerçekleştirmiş olduğu eğitime katıldıklarını 

belirtmeden geçmemek gerekir. Bilgi edinme konusunda sadece belediyelerde değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
ilgili personele eğitim verilmesi ve bu konuda standardizasyon sağlanması oldukça önemlidir. 
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Bilgi edinme eğitimle doğrudan ilişkili bir haktır. Bilgi edinme hakkının -yukarıda da bahsedilen- kullanımı sırasında neyin 
bilgi olarak talep edilip edilemeyeceği sorunu doğrudan eğitimle ilgilidir. Bu anlamda ulusal eğitim politikalarının yanı sıra 
halka en yakın yönetim birimi olmanın getirdiği sorumlulukla yerel yönetim birimleri bu konuda farkındalığı artıracak 

eğitimler düzenlemesi; ayrıca bu hakka ulaşımı kolaylaştıracak teknolojileri benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir. 

Diğer demokratik haklar için de geçerli olduğu gibi bilgi edinme hakkı özelinde yurttaşların yasal hak arama yöntem ve 
yollarının eğitim sistemi içinde yer alması, kamu yönetiminin bu hakları sadece yasal prosedürleri yerine getirmek olarak 
görmesi yerine idarenin işleyişinin iyileştirilmesi ve yurttaş-devlet ilişkilerinin daha ideal bir noktaya ulaştırılması için çaba 
harcaması gerekmektedir. Demokratik rejimlerde asıl denetimin yurttaş denetimi olduğu düşünüldüğünde bilgi edinme ve 
dilekçe haklarının bu denetimi güçlendirici bir yasal mekanizma olarak değerli sonuçlar yaratacağı ortadadır.  

Bilgi edinme gibi demokratik hakların kullanımı günümüzde teknolojik imkanlardan yararlanılarak yapılmaktadır. Burada 
da şöyle iki sorun ortaya çıkıyor: Birincisi, bu tarz hakların kullanılması için bireyin belli bir formasyona ihtiyacı var. 

İkincisi de teknolojiye entegre edilen bu hakların kullanılması için teknolojiyi kullanmayı bilmesi gerekiyor. Bu iki süreci 

öğrenmede yeni nesiller avantajlı, belli bir yaş üstündekiler ise dezavantajlı bir konumda bulunmaktadırlar. 

Son olarak, bu çalışmanın başka bir araştırmayı da teşvik ettiğini belirtmek gerekir. Bilgi edinme hakkı tarafları olarak 

vatandaş-idare bağlamında bütüncül bir bakış açısı yakalamak önemlidir. Bu bağlamda da, bilgi edinme hakkının bir yerel 
yönetim birimi olan Menteşe Belediyesi özelinde incelenmesinin ardından, yine bu konunun önemli tarafı olan yerel halkla 

yapılacak başka bir araştırmayla desteklenmesi, bütüncül bir analize katkı sağlayacaktır.  
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Marka Kent Yaratımında Mobil Uygulamaların Rolü: Büyükşehir 

Belediyelerinin Kent Rehberlerinin İncelenmesi 
The Role of Mobile Applications on Desinging City Brand:An Examination of Metropolitan 
Municipalities’ City Guides 
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ÖZET 

Dünyada ve Türkiye’de şehirlerin kendi farklılıklarını ortaya koyarak birer marka haline dönüşmeleri hızla 

yükselen kent yönetimi yaklaşımları arasında yer almaktadır. Daha fazla turist, yerleşimci ve iş olanağını 

şehre çekme gibi amaçlarla yürütülen marka kent çalışmalarının odağında şüphesiz yerel yönetimler 

bulunmaktadır. Marka kent olma yolunda yerel yönetimlerin üstlendikleri birçok rolden biri de şehrin 

benzersizliğini öne çıkaran yenilikçi faaliyetleri internet ortamında yürütmektir. İnternet ortamı bu anlamda 

sayısız fırsat sunmakla birlikte, mobil uygulamalar bugün birçok paydaşın sıklıkla faydalandığı 

uygulamaların başında gelmektedir. Bu uygulamalar kimi zaman şehrin ziyaretçileri kimi zaman da 

yerleşimciler gibi birçok paydaş tarafından bilgi edinmek, gelişmeleri ve duyuruları takip etmek ya da çeşitli 

işlemleri yürütmek üzere kullanılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan 30 

ilin mobil uygulamalarından seçilen mobil kent rehberlerinin içeriklerini incelemeyi ve kıyaslamayı 

amaçlamaktadır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda tüm paydaşlara hitap eden bir mobil uygulama dizaynı 

konusunda öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:Marka Kent, Mobil Uygulama, Büyükşehir Belediyesi, Kent Rehberi. 

 

ABSTRACT 

The transformation of cities towards being a brand by presenting their own uniquenesses is one of rapidly 
rising urban management approaches in world and in Turkey as well. Beyond any doubt, local 
administrations are at the centre of city branding efforts which are hold to attract more tourists, residents and 
business opportunities. Performing some innovative activities on the Internet that highlight city’s uniqueness 
is one of many roles undertaken by local administrations on the way of city branding. In this sense as well as 
Internet environment provides numerous chances, mobile applications often embraced by several 
stakeholders are the leading practices in these days. Those applications are handled by various stakeholders 
like visitors of city and also residents in order to get information, to keep abreast of news and announcements 
or to make some transactions. The purpose of this study is to examine and to compare the content of mobile 
city guides selected from mobile applications of 30 cities which hold metropolitan municipality status in 
Turkey. In the light of research findings, implications on mobile application design that appeal to all 
stakeholders will be developed. 

Key Words:City Brand, Mobile Application, Metropolitan Municipality, City Guide. 
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1. GİRİŞ 

Bugün diğer birçok ürün ve hizmette olduğu gibi kentlerin de giderek markalaşma tekniklerini benimseyip rakiplerinden 

ayrışmaya çalıştıkları görülmektedir. Kentlerin gerek yerel gerekse uluslararası pazarlarda yoğun bir rekabetle karşı karşıya 

kaldıkları göz önüne alındığında, markalama tekniklerinin kentlere uygulanmasının hem akademik hem de uygulama 

boyutuyla kazandığı önem daha çok belirginleşmektedir (Hanna ve Rowley, 2008:61). Kentlerin giderek artan rekabeti 
açısından artık bir zorunluluk haline gelen markalaşmanın, kentlere uyarlanması her ne kadar ticari ürün/hizmet markasına 

benzeşse de, ayrılan bazı unsurlar da dikkati çekmektedir (Garcia vd., 2012:649). En başta, kentlerin markalaşma 

çabalarında, ürün ve hizmet markalaşmasından farklı olarak, daha fazla ve çeşitli paydaş bu çabaya katkı sağlamaktadır. 

Üstün bir kent markası inşa etmek için farklı paydaş gruplarının çeşitli bakış açıları ve çıkarları incelenmeli, bunun 

sonrasında stratejiler geliştirilmelidir (Zenker vd., 2010:4).  

Bu paydaşlardan belki de en önemlisi yerel yönetimlerdir. Örneğin kentsel altyapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı 

atık, ağaçlandırma ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım gibi bir 

kentin marka olabilmesi için önemli görülen hususların çoğu yerel yönetimlerin sorumluluğundadır (Çeliker ve Tokoğlu, 

2017:154). Bununla birlikte, internetin günümüzde hayatın tüm alanlarını etkilediği, iş yapma biçimlerini kökten 

değiştirdiği ve iletişim/ilişki kurma yollarını da çeşitlendirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, internet, markalaşma yolunda 

ilerleyen kentlerin gerek yerleşimciler gerekse ziyaretçiler gibi önemli çıkar gruplarıyla iletişim kurmasında kesintisiz ve 

sürekli bir araç olmaktadır. İnternetin bu noktadaki araçlarından biri de mobil uygulamalardır. Artık hemen her sektörden 

firmanın ya da kurumun kendi çıkar gruplarıyla iletişimde faydalandığı mobil uygulamalar kentler tarafından da hızla 
benimsenmektedir. Mobil uygulamaların iletişimde yaygın bir şekilde kullanılmasının nedeni; neredeyse her daim 

yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarının hayatlarımızdaki yeri ve bu iletişim için yalnızca internet bağlantısının yeterli 

olmasıdır. Bununla birlikte, Türkiye’de “bilgisayar ve internet kullanım oranları” ile “cep telefonu kullanım oranları” ve 

“sabit genişbant bağlantı” ile “mobil genişbant bağlantı” arasında bir kıyaslama yapıldığında özellikle son yıllarda cep 

telefonu kullanımı ve mobil bağlantı lehine bir artış göze çarpmaktadır. 2015 yılı için bilgisayar ve internet kullanım 

oranları sırasıyla %54,8 ve %55,9 iken; mobil penetrasyon oranı ise %94,3’e ulaşmıştır (Gürses ve Engin, 2016:224-225).  

Ancak bu erişim yaygınlığının ve kolaylığının yanında önemli olan iyi bir mobil uygulama dizaynıdır. Başka bir ifadeyle, 

kentlerin markalaşma yolculuğunda çıkarı olan çeşitli grupların kentte bulunma ya da varolma amaçlarına ne kadar hizmet 

ettiği, mobil uygulamaların ne kadar başarılı olacağını da belirlemektedir. Bundan dolayı, bu çalışma, öncelikle marka 

kentler hakkında kavramsal bilgiler verildikten ve yerel yönetimlerin faydalandıkları internet tabanlı uygulamalara ilişkin 

literatürü sunduktan sonra çalışma kapsamında ele alınan şehirlerin mobil uygulamalarını içerik analizi ile incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1. Marka Kent Kavramı 

Küreselleşmenin en çok etki ettiği konuların başında kentler ve kent hayatı gelmektedir. Eskiden kentler, insanların 

yaşamına coğrafi sınırları ile evsahipliği yapar ve dolayısıyla en çok kentte yaşayan insanların hayatına şekil verirken; 

bugünün kentlerinde bu vazifenin ötesinde bir anlam ve misyon öne çıkmaktadır. Öyle ki, artık kentler birçok açıdan 

birbirleriyle rekabet etmekte; yalnızca o kentte yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltmek değil, bunun yanı sıra 

daha fazla turist ya da ziyaretçi çekmek veya yeni yatırımların şehre yönelmesini sağlamak gibi çoklu amaçlar peşinde 

koşmaktadır. Dolayısıyla, kentlerin, insanlar tarafından tercih edilmesi ve cazibe noktası haline gelmesi markalaşma 

sürecini hızlandırmakta, aynı zamanda bir marka haline gelen kentin de tercih edilirliği artmaktadır (Yılmaz vd., 2013:70).  

Küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle kentlerin gelişim hızı artmış, bu da kentsel yönetimin katı yasal sistemlerle uyum 

içerisinde çalışmasını günden güne güçleştirmiştir. Diğer taraftan, kent yönetiminin çok aktörlü ve karmaşık bir yapıda 

olması kentlerdeki gelişim hızına ve akışkanlığa ayak uyduracak ve değişimleri yönetebilecek esnek yaklaşımlara olan 

ihtiyacı arttırmıştır (Zeren, 2011:176). Bu yaklaşımlardan biri de kenti rakiplerinden öne taşıyacak ve benzersizliğini ortaya 

koyacak markalaşma faaliyetleridir. Bugün dünyanın birçok önemli kenti bu yarışta rekabet edebilirliğini arttırmak adına 

mücadele etmektedir. Başka bir ifadeyle, dünyanın önemli kentleri küresel rekabette varolmak üzere kendilerine değer 

katabilmek, tercih edilirliklerini arttırmak, farklılaşabilmek için “markalaşmaya” yönelmekte ve diğer ürünler için 

kullanılan birçok markalaşma çabasını profesyonel bir şekilde yürütmektedirler (İçli ve Vural, 2010:259). Literatürde 
“Küresel Kent, Dünya Kenti, Rekabetçi Kent” gibi kavramları besleyen kentler arası rekabet politikaları günümüzde 

“Marka Kent” ile sürmektedir (İnce ve Dinçer, 2017:636). Kent markası, bir kentin sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve 

toplumsal özellikleriyle bütünleştirerek ve diğer kentlerden ayırt etmek amacıyla kendine özgü bir işaretle destekleyerek 

yaşama geçirdiği bir gelişim, tanınma, imaj projesidir. 

Çeliker ve Tokoğlu (2017) marka kenti; kentin sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal özellikleri vasıtasıyla 

diğer kentlerden ayrışmak üzere kendine özgü bir işaretle destekleyerek yaşama geçirilen bir gelişim, tanınma ve imaj 

projesi olarak görmektedir. Kavaratzis ve Ashworth’un (2005:508) “ürün markalaşmasının kentlere uygulanması” olarak 
tanımladığı kent markalaşması, daha kapsamlı bir tanıma göre “marka strateji ve tekniklerinden yararlanarak belirli bir 
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kentin hedef kitlesinin zihninde sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanmak yerine, insanların yaşamlarını devam ettirmek, 

çalışmak, yatırım yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek isteyecekleri cazibe merkezine dönüştürülmesi için yürütülen tüm 

faaliyetler” olarak ifade edilmektedir (Dinnie, 2011:7). Akturan ve Oğuztimur (2016) tarafından yürütülen çalışmada marka 

kentlere ilişkin yürütülen bu faaliyetlerin dört başlıkta toplandığı belirtilmektedir: 

(1) Kavram, süreç ve ölçüme yönelik faaliyetler,  

(2) Markalaşma stratejilerine yönelik faaliyetler,  

(3) Sosyal kentçiliğe yönelik faaliyetler,  

(4) Kültür ve turizme yönelik faaliyetlerdir.   

Lucarelli ve Berg (2011), marka kentlere ilişkin yaptıkları literatür taramasında konuya olan ilginin önemli derecede artış 

gösterdiğini, çalışmalarında taradıkları 217 makalede kent markalaşması alanında kentleşme, turizm, coğrafya ve 

pazarlama gibi birçok disiplinden yararlanıldığına değinmektedirler. Görüldüğü gibi kentlerin markalaşması hem birçok 

amacın belki de aynı zamanda gerçekleştirilmeye çalışıldığı, hem birçok hedef kitlenin kapsama alındığı, hem de çeşitli 

alanlardaki uzmanların katkı sağlayarak zenginleştirebileceği güncel bir konudur. Bu nedenle, sürecin başarıyla 

yürütülmesi ve yönetilmesi, aynı zamanda esnek bir şekilde ve sürekli kontrolün sağlanması faaliyetlerin ve iletişimin 

internet tabanlı olmasına bağlı olarak ilerleyecektir. 

Bilgi teknolojilerinin bugünün insanının bir parçası haline gelmesiyle gerek kentleşme gerekse markalaşma alanlarında 

büyük bir dönüşüm meydana getirmiştir. Günümüzde bir taraftan İnternet, diğer taraftan mobil uygulamalar 1990 ve 

sonrası neredeyse tüm dünyadanın en önemli harici parçası olmuştur (Haşıloğlu, 2017:139). Özellikle akıllı cep telefonları 

sayesinde bireyler sokaktayken bile internete bağlanma fırsatı bulmuş ve bu sayede seyahatleri, yaşamları ya da kentle ilgili 

tüm etkileşimleri esnasında ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşma imkânı bulmuşlardır. Dolayısıyla, günümüzde işletmelerin 

yanı sıra ülkeler ve hatta kentler markalaşma yarışında web tanıtım sitelerini ve mobil uygulamaları birer araç olarak 

kullanmaya başlamışlardır. Bu araçların, 7/24 erişilebilir olması ve hizmet üreticileri ile bireyler arasındaki etkileşimi ve 

güvenilirliği arttırması tercih edilmelerinin nedenleri arasındadır. Bununla birlikte, dünya çapında oluşturulan bölgesel 

tanıtım sitelerinin bazıları ticari olarak işletilmekte, bazıları da kentlerin bölgesel yönetimleri tarafından geliştirilmektedir 
(Ulucan ve Demirkol, 2017:298-299). Bilgi teknolojilerinin siyasi ve idari mekanizmalarda yaygın kullanımı kamu 

yönetiminde önemli dönüşümleri ortaya çıkararak vatandaşların etkin katılımını mümkün kılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin 

kamu yönetimi ile bütünleştiren genel kavram e-devlettir (Tosun, 2008:73).  

E-devlet kapsamında değerlendirilen ve e-devlet uygulamalarının mobil araçlar üzerinden uygulanması olarak ifade 

edilebilecek olan diğer bir kavram ise m-devlettir. Bu doğrultuda, yerel yönetimler ya da devletin diğer kurumları 

tarafından yürütülen kısa mesaj (SMS) hizmeti veya mobil cihazlar için geliştirdiği mobil uygulamalar gibi araçlar “m-
devlet” olarak isimlendirilmekte; “vatandaşlar, iş çevreleri ve tüm kamu kurumlarındaki e-devleti kapsayan kısımlara 

yönelen yararları geliştirmek için kablosuz ve mobil teknoloji ve cihazların bütün türlerini kullanmayı kapsayan bir strateji” 
olarak tanımlanmaktadır (Gürses ve Engin, 2016:226). Bugün yerel yönetimler mobil araçlar üzerinden kent 

markalaşmasına büyük katkılar sunabilmektedirler. Bu katkıları, aynı zamanda iyi bir marka kentlere ilişkin iyi bir mobil 

uygulamanın taşıması gereken özellikleri, şu şekilde sıralamak mümkündür:Bulunabilirlik, hız, tasarım/dizayn, içerik, 

arama yapabilme, rezervasyon yapabilme, kişiselleştirme, yardım ve soruları cevaplama (Ulucan ve Demirkol, 2017:299). 
Bunların yanı sıra, vatandaşların ve ziyaretçiler gibi diğer paydaşların yerel yönetim ile ilgili haberler, duyurular, iletişim 
bilgileri, nöbetçi eczane bilgisi, yardım masası, borç sorgulama, ödeme, şikayet/öneri sistemleri, etkinlik takvimi ve kültür 

haberleri, ulaşım, trafik, yoğunluk haritası gibi birçok hizmet de mobil uygulamalar aracılığıyla alınmaktadır (Peker, 

2015:180-181).  

Mobil uygulamalar akıllı kent uygulamaları ile daha da zenginleşmektedir. İstanbul Fatih Belediyesi, artırılmış gerçekliği 

(augmented reality-AR) yerel yönetimler arasında ilk defa uygulamaya geçirerek FatihAR isminin verildiği mobil 

uygulamayı kullanmaktadır. Bu uygulamaya göre, Fatih Belediyesi sınırlarında yer alan herhangi bir yapının fotoğrafı 3G-
4G iletişim teknolojisi ile servis merkezine gönderildiğinde yapıya ilişkin mevcut bilgiler anında kullanıcıya iletilmektedir. 
Örneğin Sultan Ahmet Meydanı’nda yer alan herhangi bir tarihi yapının bilgileri FatihAR uygulamasının olduğu bir mobil 

cihaz teknolojisi ile kullanıcıya sunulmaktadır (Uçar vd., 2017:1793). Mobil uygulamalarda her ne kadar ileri teknolojilerin 
kullanımı etkinliği arttırsa da, stratejik liderliği üstlenen vizyon sahibi yerel yönetimin markalaşma sürecini yönetirken 

kentin kurumsal kimlik kazanımını sağlayacak ve marka kimliğini netleştirecek grafik tasarım ekibini de iyi belirlemesi 

gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, markalaşma yolunda ilerleyen kentler için dizayn edilen mobil uygulamalar profesyonel 
bir grafik tasarım ekibiyle oluşturulmalıdır (Çeliker ve Tokoğlu, 2017:154-155). 

Yerel yönetimlerin kentliye hizmet sunarken faydalandıkları bir diğer İnternet teknolojisi ise Coğrafi Bilgi Sistemleri 

destekli bir sistem olan Kent Bilgi Sistemleri’dir. Özellikle belediyeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin çoğunun 

mekânsal olan verinin toplanmasını, yönetimini ve sunumunu gerekli kılması nedeniyle yaygın olarak kullanılan Kent Bilgi 

Sistemleri “bir kente ait grafik ve grafik olmayan verinin temin edilmesi ve uygun bir mekânsal bilgi sistemi ortamında 

güncellenerek yönetilmesi suretiyle kent yönetimi ve kentli hizmetlerinin sunumunda etkili çözümler sunan bir sistem” 

olarak tanımlanmaktadır (Çabuk, 2015:69). Bu sistemler, özellikle mobil uygulamalar ile birleştirildiğinde, kent ve kentliye 

ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması, uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veri tabanına aktarılması, veriler 

arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılması yoluyla kentin her türlü 
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ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır (Pektaş, 

2009:244). 

Görüldüğü üzere, İnternet teknolojilerinin birlikte kullanımı kentlerin paydaşlarına sunduğu hizmetin hem niceliği hem de 

niteliğini arttırmaktadır. Bundan dolayı, markalaşma çabası olan kentlerin İnternet bağlantılı bütün teknolojileri koordineli 
şekilde tasarlaması ve yürütmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle mobil cihazlar üzerinden her an erişilebilen mobil 

uygulamalar kentlerin markalaşma sürecinde paydaşlarının aldığı hizmet kalitesine doğrudan katkıda bulunmaktadır. 

 

3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KENT REHBERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE 

İNCELENMESİ 

3.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Marka kentler gerek akademik gerekse uygulama açısından birçok disiplin tarafından incelenmektedir. Yaşadığımız bilgi 

çağında ise hemen herşey İnternet üzerinden ve İnternet araçlarıyla koordineli olarak yürütülmektedir. İnternet araçlarından 

yalnızca kâr amaçlı örgütler değil, yerel yönetimler gibi kâr amacı olmayan örgütler de faydalanmaktadır. Bununla birlikte, 
akıllı telefonların ve diğer mobil cihazların hayatlarımızdaki yeri göz önünne alındığında, bu cihazlar aracılığıyla birçok 
amaçla kullanılan mobil uygulamaların önemi daha da belirginleşmektedir. Söz konusu mobil uygulamalardan biri ise, kent 

ile farklı nedenler gereği etkileşimde olan paydaş gruplarının kullandığı kent rehberleridir. Buna göre, bu çalışmanın 

konusunu; yerel yönetimlerin önemli bir organı olarak Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan kentlerin, kent 
rehberlerinin incelenmesi, kıyaslanması ve yorumlanması oluşturmaktadır. Dolayısıyla, çalışmada, akıllı telefonlar 

üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen kent rehberlerini literatürden elde edilen çeşitli kıstaslara göre analiz etmek 

amaçlanmaktadır. Böylelikle, özellikle turizm amacıyla kentte bulunan ziyaretçilerin kent hakkında ulaşabilecekleri 

bilgiler, bunun dışında ise kentte yaşayanların kent ile ilgili edinmek istedikleri hizmet ya da bilgiler kıyaslamalı olarak 

değerlendirilebilecektir. Bir başka ifadeyle, İnternetin, daha spesifik olarak mobil cihazların, hayatın ayrılmaz parçası 

olduğu bilgi çağında markalaşma iddiası olan herhangi bir kent hakkında ne tür hizmetler ve bilgiler sunduğu incelenecek; 

elde edilen sonuçlar ışığında ise eksik notalar belirlenerek daha iyi ve etkin bir kent rehberi mobil uygulaması konusunda 

önerilerde bulunulacaktır. Dolayısıyla bu çalışmayla, Kent Bilgi Sistemleri’nin önemli bir aracı olduğu düşünülen kent 

rehberleri mobil uygulamalarının tasarımına ilişkin literatüre önemli bir katkı sağlanması beklenmektedir.  

3.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Marka kentler ve yerel yönetimlerin İnternet uygulamaları ile ilgili literatür incelendiğinde yürütülen çalışmaların büyük 

çoğunluğunun ya e-devlet uygulamaları olduğu (bkz. Geymen ve Karaş, 2006; Peker, 2015), ya da yalnızca web siteleri 

(bkz. Aktel, 2009; Ulucan ve Demirkol, 2017) üzerinde durduğu tespit edilmiştir. E-devlet uygulamaları ve mobil 

uygulamalar bağlamında yürütülen çalışmaların (bkz. Peker, 2015; Gürses ve Engin, 2016) ise marka kent kavramına 

değinmediği görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada yerel yönetimlerin e-devlet uygulamaları kapsamındaki mobil kent 
rehberlerinde üretilen içerik marka kent bağlamında tartışılmaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Büyükşehir 

Belediyesi statüsünde olan 30 kent oluşturmaktadır. Bu kentler sırasıyla; Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, 
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi’dir. Tablo 1’de görüldüğü üzere, bu 

belediyelerin onsekizinin İnternet üzerinde mobil uygulaması bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Mobil Uygulama Sahipliği 

Kent Mobil Uygulama Kent 
Mobil 

Uygulama Kent Mobil Uygulama 

Adana Var Hatay Yok Muğla Yok 

Ankara Var İstanbul Var Ordu Yok 

Antalya Yok İzmir Var Sakarya Var 

Aydın Yok Kahramanmaraş Yok Samsun Var 

Balıkesir Yok Kayseri Var Şanlıurfa Var 

Bursa Var Kocaeli Var Tekirdağ Var 

Denizli Var Konya Var Trabzon Var 

Diyarbakır Yok Malatya Yok Van Yok 

Erzurum Yok Manisa Var Frekans (n:30) 18 

Eskişehir Var Mardin Yok Ortalama (n:30) 60 

Gaziantep Var Mersin Var   

Kaynak: Gürses ve Engin, 2016:229. 

Mobil uygulama sahip 18 büyükşehir belediyesinden yalnızca sekizi (Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi) seçilerek örneklem belirlenmiştir. 
Örneklem için bu kentlerin seçilmesinin nedeni; akıllı telefonların iki büyük işletim sistemlerinde

 “kent rehberi” anahtar 

kelimesiyle tarama yapılması ve taramadan çıkan mobil uygulamaların da büyükşehir belediyesine ait olmasının 

gözetilmesidir. 

Çalışmanın yöntemi olarak, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin kent rehberi mobil uygulamalarının yapısının 

anlaşılması amacıyla içerik analizi yöntemi ile seçilmiştir. Metin içeriği toplama ve analiz etme olan içerik analizinde; 

sözcükler, anlamlar, resimler, semboller, düşünceler, temalar veya herhangi bir ileti taranabilmektedir (Neuman, 2016:466). 
İçerik analizine, ilk olarak taramada kullanılacak kriterlerin oluşturulmasıyla başlanmıştır. Kriterler konuya en yakın 

çalışma olan Gürses ve Engin (2016) ve (Peker, 2015) faydalanılarak oluşturulmuş, bu çalışmaların dışında bazı 

kriterlerden de faydalanılmıştır (bkz. Ek-1). Buna göre, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin kent rehberi mobil 
uygulamaları “büyükşehir belediyelerinin kent rehberi mobil uygulamaları kriterler listesi” yardımıyla “bilgilendirme ve 
belge verme”, “etkileşim, katılım ve iletişim” ve “online sorgulama ve işlem” ana başlıkları altında incelemeye tabi 

tutulmuştur. Kent rehberleri 01- 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında incelenmiş ve “bilgilendirme ve belge verme” 

başlığında haber, duyuru, kurumsal tanıtım/hakkında, ihale ilanı, stratejik plan yayınlama, görülmesi gereken yerler, harita, 

hava durumu, gastronomi alt başlıkları; “etkileşim, katılım ve iletişim” başlığında öneri, şikayet, oylama, anket, dil 
seçenekleri, acil durum telefonları, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp başlıkları ve “online sorgulama ve işlem” ana 
başlığında ise başvuru, sorgulama, ödeme, ulaşım, iş yeri açma ve ruhsat verme, imar durumu/planı, kent ve coğrafi bilgi 

sistemi alt başlıklarında analiz yürütülmüştür. Gürses ve Engin’in (2016) çalışmalarında kullandıkları yol izlenerek 

kriterlerden her biri için mobil kent rehberinde olmayan her alt kritere 0 (sıfır), olan kritere ise 1 (bir) puan verilmiş ve 
Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin mobil kent rehberi uygulamalarının yapısı çözülmeye çalışılmıştır. 

3.3. Bulgular 

İçerik analizi sonucunda incelenen büyükşehir belediyelerinin mobil kent rehberlerinde sunulan hizmetler, bilgiler ve 

bağlantılar arasında önemli farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin belirlenen yirmialtı başlık 

çerçevesinde aldıkları puana göre sıralamaları en yüksekten en düşüğe Adana (17), Bursa (16), Kayseri (15), İzmir (11), 

İstanbul (8), Eskişehir (4), Gaziantep (4) ve Ankara (3) şeklindedir. Bu puanlar dikkate alındığında, mobil kent 

rehberlerinde en zengin içeriğe sahip olan kent Adana’dır. Stratejik plan, oylama, anket, dil seçenekleri, Instagram, 

başvuru, iş yeri açma ve ruhsat verme, imar durumu/planı, kent ve coğrafi bilgi sistemi dışında paydaşların ihtiyaç 

duyabileceği her türlü hizmet ve bilgiyi mobil uygulaması üzerinden sunmaktadır. Araştırmanın en dikkat çekici 

                                                 
    İşletim sistemlerinin ticari marka olması sebebiyle isimlerine çalışmada yer verilmemiştir. 
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bulgularından biri Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kent rehberindeki eksikliklerdir. İncelenen kentler içerisinde en 

düşük puana sahip mobil uygulama; harita, öneri ve şikâyet kısımları dışında varlık göstermemektedir.  

Büyükşehir belediyelerinin mobil kent uygulamalarına ilişkin “bilgilendirme ve belge verme”, “etkileşim, katılım ve 

iletişim” ve “online sorgulama ve işlem” başlıkları kent ayrımı yapmadan dikkate alındığında, mobil uygulamaların en 

yüksek puanı “etkileşim, katılım ve iletişim” boyutunda aldığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, incelenen mobil 

uygulamalar paydaşlara en fazla katkıyı bu boyutta sunmaktadır. Bunun hemen ardından “bilgilendirme ve belge verme” 

boyutu gelmektedir. Araştırma bulgularına göre, kentlerin mobil uygulamalarında en fazla ihmal edilen başlığın “online 

sorgulama ve işlem” olduğu dikkati çekmektedir. Bu başlık altında özellikle “iş yeri açma ve ruhsat verme” kısmının hiçbir 

kentin mobil uygulamasında olmaması önemli bir bulgudur. Bununla bağlantılı olarak, “stratejik plan” ve “oylama” 

kısımlarının da incelen kentlerin mobil uygulamalarında yer almadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, “imar durumu/planı” 

ve “kent ve coğrafi bilgi sistemleri” alt başlıkları yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulamasında yer 
alırken; “hava durumu” kısmı da yalnızca Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kent uygulamasında vardır. Ayrıca 

mobil uygulamasında anket seçeneği olan tek kent Bursa’dır. Bu bakımdan, kentin paydaşlarının katılımı Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin üzerinde durduğu bir husus gibi gözükmektedir. Bununla birlikte, “etkileşim, katılım ve iletişim” boyutunda 

yer alan öneri/şikâyet kısımları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dışında her kentin mobil uygulamasında mevcuttur. 

Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri de “etkileşim, katılım ve iletişim” başlığı altında yer alan “dil seçeneğinin” 

yalnızca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kent rehberlerinde yer almasıdır. 

Çünkü kent markalaşmasının aslında turizm kökenli bir kavram olmasıyla birlikte, şehrin ziyaretçileri bu hedefte önemli 

paydaş gruplarından birini oluşturmaktadır. Mobil uygulamalarında bu seçeneği sahip olmayan her bir kentin kendine özgü 

bir turizm potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, bu eksiklik daha iyi anlaşılacaktır. 

Mobil kent uygulamaları bağlantılı oldukları sosyal medya araçları ile ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Facebook ve 
Twitter’in en fazla tercih edilen sosyal araçlar olduğu göze çarpmaktadır. Bunların dışında, az sayıda da olsa Instagram 

(İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi) ve WhatsApp (Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi) bağlantısı sunan mobil kent rehberleri bulunmaktadır. Bu noktada dikkat çekici olan; Ankara, 

Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nin herhangi bir sosyal ağ ile bağlantılı olmamasıdır. Oysa mobil 

uygulamaların etkinliğinin diğer İnternet tabanlı teknoloji ve ağlarla entegre edildiğinde artması muhtemeldir. 

Markalaşma yolunda ilerleyen kentler için tanıtım ve kent hakkında bilgi verme en önemli adımlardan olmasına rağmen, üç 

kentin (Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi) dışındaki diğer 

kentlerin mobil uygulamalarında “tanıtım ve hakkında”  kısmının yer almaması önemli bir eksiklik olarak 

değerlendirilmelidir. Tanıtım ve hakkında kısmı yer alan mobil kent uygulamalarında da yeteri kadar etkin olunmadığı 

görülmektedir. Örneğin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kent rehberinde “hakkında” kısmı yer almakta ancak 

büyükşehir belediyesine ya da kente ilişkin herhangi bir tanıtım bilgisi yer almamaktadır.  

Marka kent olma yolunda büyük atılımlarda bulunan ve özellikle gastronomi alanında markalaşma çabalarına ağırlık veren 

Gaziantep, büyükşehir belediyesinin sahibi olduğu mobil kent rehberinin “gastronomi” başlığında Gaziantep 

yemeklerinden mutfağına, coğrafi işaretli ürünlerden UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kadar oldukça detaylı bilgiler 

sunmaktadır. Bununla birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mobil kent rehberi üzerinden iletişim seçeneği sunmakta 

ancak iletişim olanakları yalnızca telefon, faks, mail ve posta adresleri ile sınırlı kalmaktadır. 

Çalışmanın bulgularını değerlendirirken göz önüne alınması gereken birtakım kısıtlar bulunmaktadır. Yıldırım ve Şimşek’e 

(2013) göre, içerik analizinde araştırma güvenilirliğinin sağlanması amacıyla araştırmacılar, aynı veri setini ayrı ayrı 

kodlayarak ortaya çıkan kodlama benzerlikleri ve farklılıkları sayısal olarak değerlendirir ve bir kodlama yüzdesine 

ulaşırlar ki; bu oranın en az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine ulaşması beklenir. Bu araştırmada yalnızca bir 

araştırmacı olduğundan böyle bir güvenilirlik testi uygulanamamıştır. Bu durum, çalışmanın en büyük kısıtı olarak 

değerlendirilmelidir. Bunun dışında, araştırma kent rehberlerine ilişkin üç ana başlık ve altında toplam yirmialtı alt başlık 

incelenmiş olup, hızla değişen teknolojik olanaklar göz önüne alındığında mobil uygulamalardaki güncellemeler ile daha 
farklı kriterlerin de gelecek çalışmalara eklenmesi öngörülmektedir. Son olarak, araştırmada esas alınan içerik analizi 

kriterleri bazı noktalarda (örneğin kent ve coğrafi bilgi sistemlerinin haritayı kapsaması) birbiri içine geçmiş ve karmaşık 

yapıda olabildiğinden bulguların benzer çalışmalarca test edilmesi önerilmektedir. 
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SONUÇ 

Marka kent kavramı bugün dünyada gerek akademik gerekse uygulama boyutlarıyla önemi yükselen konular arasında yer 

almakta, birçok yerel yönetim de kentleri için markalaşmayı stratejik hedefleri arasında değerlendirmektedir. Kentler için 

markalaşma her ne kadar birçok paydaşın ortaklaşa geliştirebileceği bir hedef olsa da, yerel yönetimlerin üzerine önemli 

sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklardan biri ise, İnternet teknolojilerinden faydalanarak kentte yaşayanlar, kentin 

ziyaretçileri ya da kentte eğitim gören öğrenciler gibi çeşitli paydaş gruplarına sunulan hizmetin zenginleştirilmesidir. 

Hizmet sunumu açısından, İnternet bağlantılı teknolojilerden mobil uygulamalar hizmet alanlara büyük kolaylıklar 

sunmaktadır. Bu kolaylıklardan belki de en önemlisi ihtiyaç duyulan bilgiye ya da hizmete İnternet bağlantısının olduğu her 

an ulaşabilmektir. Bu nedenle, mobil uygulamalar, kâr amaçlı örgütlerda olduğu kadar kâr amacı gütmeyen örgütler için de 

gereklidir.  

Türkiye’de otuz tane büyükşehir belediyesi olmasına rağmen, bunlardan yalnızca 18’inin mobil uygulamasının bulunması 

konunun yerel yönetimlerce yeteri kadar önemsenmediğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, sekiz büyükşehir 

belediyesinin mobil kent rehberi uygulamasının örneklem olarak incelendiği bu çalışmada, mobil uygulamalar arasında 

önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin mobil uygulamaları açısından aldığı puanlar 

incelendiğinde uygulamaların en çok “iletişim” amaçlı tasarlandığı, bunun ardından “bilgilendirme” amacının geldiği 

görülmektedir. Online sorgulama ve işlem yapma boyutu ise mobil kent rehberlerinde en fazla göz ardı edilen boyut olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Kentlerini markalaşma sürecinde bir adım öteye taşımayı hedefleyen yerel yönetimler için mobil kent rehberi tasarımında 

çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekiple çalışılması, bu ekiple mobil uygulamanın içeriği belirlenirken hem ziyaretçiler, hem 
yaşayanlar hem de diğer birçok paydaşın düşünülmesi, bununla birlikte, kullanıcı dostu bir tasarımın öncelik olması 

önerilmektedir. 
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EK 1. Araştırmada Kullanılan İçerik Analizi Kriterleri, İncelenen Kentler ve Alınan Puanlar 

 Adana Ankara Bursa Eskişehir Gaziantep İstanbul İzmir Kayseri 

Bilgilendirme ve Belge Verme  

Haber 1 0 1 0 1 1 1 1 

Duyuru 1 0 1 0 1 0 1 1 

Kurumsal tanıtım/hakkında 1 0 1 0 0 0 0 1 

İhale ilanı 1 0 1 0 0 0 1 0 

Stratejik plan yayınlama 0 0 0 0 0 0 0 0 

Görülmesi gereken yerler 1 0 1 0 1 0 0 0 

Harita 1 1 1 1 0 1 0 1 

Hava durumu 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gastronomi 1 0 0 0 1 0 0 1 

Etkileşim, Katılım ve İletişim  

Öneri 1 1 1 1 0 1 1 1 

Şikayet 1 1 1 1 0 1 1 1 

Oylama 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anket 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Dil seçenekleri 0 0 0 1 0 1 0 0 

Acil durum telefonları 1 0 0 0 0 0 1 0 

Facebook 1 0 1 0 0 0 1 1 

Twitter 1 0 1 0 0 0 1 1 

Instagram 0 0 0 0 0 0 1 1 

WhatsApp 1 0 1 0 0 0 0 0 

Online Sorgulama ve İşlem  

Başvuru 0 0 1 0 0 1 0 0 

Sorgulama 1 0 1 0 0 1 1 1 

Ödeme 1 0 1 0 0 0 0 1 

Ulaşım 1 0 1 0 0 1 1 1 

İş yeri açma ve ruhsat verme 0 0 0 0 0 0 0 0 

İmar durumu/planı 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kent ve coğrafi bilgi sistemi 0 0 0 0 0 0 0 1 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1340 
 

 

 

Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Marka Şehir Yaklaşımları Üzerine Bir 

İnceleme 
An Analysis On The Brand City Approaches Of Local Administrations In Turkey 

 

 

Ahmet UYAR 

Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, ahmetuyar@aku.edu.tr 

 

ÖZET 

Son yıllarda turizmin güçlü bir finansal girdi olarak görülmesi ve yabancı yatırımcı çekmek için ortaya 

çıkan rekabet ortamı şehir imajı kavramının öneminin artmasına neden olmuştur. Bu sebeple şehirler bir 

ürün gibi konumlanmaya başlamış, marka şehir kavramını ortaya çıkmıştır. Ülkemizde birçok şehir 

markalaşmaya çalışmaktadır. Küresel ölçekte bunu başarabilmiş birçok şehir bulunmaktadır. Marka şehir 

olmak uzun ve yoğun bir çaba gerektiren bir süreçtir. Bu süreci stratejik bir bakış açısıyla ve profesyonel 

bir yaklaşımla yürütmek önemlidir.   Marka şehir konusunu araştıran bu çalışmada ülkemizdeki 

markalaşmaya çalışan şehirler ve onların bu amaçla yapıkları faaliyetler karşılaştırmalı olarak incelenmiş, 

dünyadaki örnekleriyle karşılaştırılmıştır. İkincil veriler yardımıyla elde edilen sonuçlar marka şehir 

olmak isteyen bölgelere örnek olabilecek ve yol haritası olacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Şehir, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

The fact that tourism has been being seen as a powerful financial input in recent years and the competitive 
environment that aims to attract foreign investors have led to an increase of the importance of the concept 
of city image. Therefore, cities have begun to be presented like a product, and this situation has created 
the concept of brand city. In Turkey, many cities try to become a brand. There are many cities that have 
accomplished this on a global scale. Being a brand city is a process that necessitates a long and intense 
effort. It is important to maintain this process by a strategic perspective and a professional approach. The 
current study that examines the phenomenon of brand city makes a comparative analysis of the Turkish 
cities that show branding efforts and the activities they have been carrying out for this purpose, and also 
compares them with the examples around the world. The results obtained with the help of secondary data 
are designed so as to set an example or to serve as a roadmap for the regions that wants to be a brand city. 

Key Words: Brand, Brand City, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşmenin yaygınlaşması dünya üzerindeki rekabeti arttırmıştır. Rekabet yalnızca ticari işletmelerin mal ve 

hizmetleri arasında yaşanmamaktadır. Ülkeler ve şehirlerde kendi aralarında turizm, yatırım, sanayi, işgücü alanında 

rekabet etmeye başlamıştır. Kendini diğerlerinden daha ön plana çıkaran bölgeler zenginleşmekte, katma değeri yüksek 

ürünler üretmeye başlamakta ve gelişmektedir. Bu nedenle pazarlama alanına giren konularla yerel ve ulusal idareciler 

daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Pazarlamanın önemli konularından olan marka kavramı ürün ve hizmet satışını 

kolaylaştırıldığından şehir pazarlamasında önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. Marka şehir kavramı bu arka planda 

doğmuş günümüzde etkisini giderek yoğunlaştırmıştır. Tanımı yapmak gerekirse marka şehir; şehrin tanıtılması, 

pazarda boş bir alanın belirlenerek şehrin imajının yeniden yaratılması ve pazarlanması sürecidir (Şahin, 2010:32). 
Başka bir tanıma göre marka şehir; bir kentin sahip olduğu kültürel, sosyal, doğal, tarihsel, ekonomik değerlerin 

kendine has bir biçimde bütünleştirilerek pazarlanması ve yeni bir imaj oluşturulma sürecidir (Kaypak, 2013:335). 

Marka kent olmak şehirlere büyük avantajlar sağlamaktadır bu nedenle birçok kent marka haline gelmek istemektedir. 

Günümüzde bazı şehirler ülkelerden bile daha popüler hale gelmiştir (Aksoy, 2011). Örneğin Paris Fransa’dan, 

Floransa, Venedik ve Roma İtalya’dan daha fazla tanınmaktadır. Ülkelerin tanınması ve gelişmesi bu nedenle marka 

şehirlere bağlıdır.  

Ülkemize marka şehir olgusu yeni olmakla birlikte birçok şehir marka kent ile ilgili bazı çalışmalar yapmaktadır. Bu 

faaliyetlerin yeterli düzeyde olduğunu söylemek ise güçtür. Yalnızca bir logo ve simge ile marka şehir olmak mümkün 

görünmemektedir. Marka olamamanın önündeki en büyük engel şehir markalamasında kolay ve kestirme bir yolu 
bulunmamasıdır. Marka kent olmak için Şehrin tüm paydaşlarının ortak faaliyeti, profesyonel bir pazarlama stratejisiyle 

birleşmelidir. Bu ise zahmetli, masraflı ve uzun bir yol demektir. Ülkemizde bu nedenle marka şehir çalışmaları yetersiz 

kalmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’de marka şehirle ilgili yapılan çalışmalara değinilmiş, neler yapılması gerektiği açıklanmış 

dünyadaki bazı örnekler aktarılmıştır. Araştırmanın amacı ülkemizdeki marka kent faaliyetlerine ışık tutmak ve 

gelecekte neler yapılması gerektiği konusunda bazı tavsiyelerde bulunmaktır. 

 

2. LİTERATÜR 

Amerikan pazarlama birliğinin yaptığı eski bir tanıma göre marka; “işaret, sembol logo, tasarım ve bunların hepsinin 

birleşiminden oluşan, işletmenin rakiplerinden kendini ayıran, firmanın kendini tanıtması için yaptığı faaliyetlerin 

bütünüdür” (Bozkurt, 2006:48-49). Ancak markayı yalnızca logo, işaret gibi ögelerle açıklamaya çalışmak doğru 

değildir (Özgen, 2002:740). Eğer sadece markayı bu gibi görsel ögelerle açıklamaya çalışırsak dünya üzerinde 
milyonlarca marka bulunmaktadır. Marka bunlardan daha fazlasıdır. Öncelikle marka tüketicileri tatmin eden 

değerlerden, kaliteli ürünlerden ve iyi bir imajdan geçmektedir. Somut özellikleri dışında soyut faktörleri de 

kapsamaktadır. Aslında beğeni, iyi bir deneyim, güven gibi soyut özellikler markayı açıklamada daha önemlidir. 

Günümüzde marka bir kişiliği olan, tüketicilerin duygusal bağ ve sadakat kurdukları, aidiyet hissettikleri bir pazarlama 

unsuruna dönüşmüştür.  

Markalar tüketicilere risklerden koruma (Özer, 2011:267), seçimini kolaylaştırma, psikolojik tatmin sağlama, güven 

verme kolay ulaşılabilir olma, satın alma sonrası hizmetlerde destek sağlama, kalite gibi (Dereli, 2006:63) bazı 

avantajlar sunmaktadır. Bunun yanında markanın işletmelere de büyük faydaları bulunmaktadır. Bunlar [Keller, K. L. 
(2003); Keller, K. L. (2009); Farquhar, P. H. (1989); Atılgan, E. (2005)];  

 İşletmelerin kar marjını arttırır, Pazar payını genişletir, daha avantajlı işbirlikleri için fırsat sağlar. 

 Müşteri sadakatini sağlar, onlara güven verir, satışları arttırır. 

 Pazar bölümlendirmesine katkı sağlayarak en kârlı müşteri grubunu işletmeye çeker. 

 Piyasaya yeni girecek ürün ve hizmetlere engel olur. 

 Pazarlama iletişimini kolaylaştırır. 

 Marka isminin korunmasını sağlar. 

Marka olmak işletmelere bazı avantajlar sağlamakla birlikte şehirlere de çok önemli kazanımlar getirmektedir. Kentler 

yabancı yatırımcı sağlama, turist çekme, nitelikli işgücü sağlama açısından diğer kentlerle rekabet halindedir. 

Ekonominin gelişmesi için temel sayılan rekabet gücü bölgeler ve şehirler içinde geçerlidir (Porter, 2001). Bu rekabeti 
kazanmanın yolu marka yatırımı yapmaktan geçmektedir. Şehirler marka haline gelerek burada yaşayan insanlara daha 

iyi imkânlar sunmakta ve yaşam düzeylerini arttırmaktadır. Bir kenti marka haline getirmek geri dönüşü en yüksek 

yatırımlardan bir tanesidir (Özkan, 2011). Deffner ve Liorius’ e (2005) göre bir şehrin marka olmasının altı tane sebebi 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi şehre turist çekmektir. Turizm potansiyelini arttırmak şehir markalaşmasının en 
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önemli nedenlerindendir. İkinci sebep kente yapılan yabancı yatırımların çoğalması böylece ekonomik kalkınma 

sağlanmasıdır. Üçüncüsü mevcut yatırımların korunması ve devam ettirilmesidir. Dördüncüsü işletmelerin ve iş 

hacminin büyümesidir. Beşincisi ihracatı arttırarak ülke dışına açılmayı sağlamaktır. Böylece şehir uluslararası ticarette 

gelişim gösterecektir. Son sebep ise kent nüfusunun artması ve şehrin nicelik olarak büyümesidir. Böylece büyük şehir 
statüsü oluşacaktır. Anlaşılacağı üzere marka şehir olmak bölgede ticaretin gelişmesi, turizm aktivitelerin artması ve 

nüfus hareketleriyle ilişkilidir.  

Marka kent olmak şehrin potansiyelini dışarıya aktarmak ve bunu tanıtmakla ilgilidir. Kentin tanınması turizm 

hareketlerini geliştirecektir. Kuvvetli görünen bir marka destinasyon imajını güçlendirecektir (Morgan, 2011:5).  Bu ise 
rekabet avantajı sağlayacaktır.  

Marka olmuş her şehrin insanların zihninde diğer şehirlerden farklı bir yeri bulunmaktadır. Örneğin Avrupa’nın en 

önemli turizm merkezlerinden Paris aşkın ve romantizmin en önemli merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu kavramlarla 

ilgili çağrışımlarda tüketicinin zihnine destinasyon alanı olarak Paris gelmektedir. Roma tarihi alanların ve 

imparatorluğun merkezi olarak görülmektedir. Her yıl milyonlarca tarih ve sanat meraklısı kişi Roma’yı ziyaret 

etmektedir. Las Vegas çölün ortasında bulunmasına karşın eğlencenin merkezi olarak görülmektedir. Mısır deyince akla 

piramitler gelmektedir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Marka olmuş her kentin insanların zihninde karmaşık 

olmayan, rakiplerinden farklı net bir imajı bulunmaktadır. Buna pazarlamada konumlandırma adı verilmektedir. 

Konumlandırma markanın tüketicinin zihninde edindiği yerdir. Konumlandırmada kentlerin insanlara olumlu 
çağrışımlar sergilemesi gerekmektedir. Helsinki, Stokholm, Kopenhag ve Chicago gibi şehirler doğru bir pazarlama 

stratejisi geliştirmek için konumlandırma departmanları kurmuşlardır. Bu departmanlar yeni projeler üreterek şehrin 

gelirlerini arttırmış ve oldukça başarılı işler yapmışlardır (Altunbaş, 2007:161).  

Kent markalaşmasına stratejik bir süreç olarak bakmakta yarar vardır. Marka olmak uzun ve yorucu, tüm paydaşların 

katılımıyla gerçekleşecek bütüncül bir faaliyettir. Kotler’e (2002) göre şehir markası olabilmek için şehrin SWOT 

analizi yapılmalıdır. Kentin konumlandırılması saptanarak hangi faktörlerin üzerinde durulacağı belirlenmelidir. Şehrin 

avantajları tespit edilerek geçmişinde yer alan önemli olaylar, efsaneler ve tarihi kişiler markaya bir hikaye oluşturacak 

şekilde kurgulanmalıdır. Tüketicilere kaliteli ürün ve hizmetler sunulmalı, marka yatırımlarına önem verilmelidir. 

Bunun yanında oluşturulacak marka stratejisinin yerel halka anlatılması ve benimsetilmesi önemlidir (Metaxas, 
2002:15-18). Yerel idareden, işyerlerine, sanayiden eğitim kurumlarına kadar tüm bileşenler şehir markası stratejisine 

uygun hareket etmelidir. Pazarlama enstrümanları çağdaş yöntemlerle uygulanmalı profesyonellerle çalışmalar 

gerçekleştirimledir.  

Şehir markalaşmasında stratejik analiz adımları şunlardır (Ülgen ve Mirze, 2006:116); 

 Şehrin kaynaklarının ve yeteneklerinin saptanması 

 Bu yeteneklerin eşsiz olup olmadıklarının belirlenmesi 

 Diğer şehirlerle karşılaştırma yaparak kentin avantaj ve dezavantajlarının saptanması 

 Şehrin gelişime açık potansiyelinin rakipleriyle karşılaştırılması 

 Başarılı olunabilecek kritik faktörlerin belirlenmesi 

Bunun yanında kentle ilgili SWOT analizi, iç ve dış çevre analizi, Paydaş analizi yapılmalı, kapsamlı bir plan ve 

programla faaliyetler yürütülmelidir. Marka kent olmak uzun bir uğraş gerektiren, profesyonel bir anlayışla ele alınması 

gereken, şehrin sakinlerince paylaşılan değerlerden oluşan ve tüm paydaşlar tarafından sahiplenilip geliştirilen bir süreç 

olarak ele alınmalıdır. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu kısımda Türkiye’de marka şehir ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiş ve dünyadaki diğer marka şehirlerle 

kısaca değinilmiştir. Bunun yanında marka şehirle ilgili internet haberleri üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada ikincil veriler kullanılmıştır. Çıkan sonuçlar marka şehir olma konusunda neler yapılması gerektiğine ışık 

tutması açısından değerlendirilmiştir.  

3.1. Marka Şehir İnternet Taraması  

Bu bölümde marka kentle ilgili internette çıkan haberler analizi gösterilmektedir. Bu amaçla arama motorlarına şehrin 

adı ve marka kent/şehir ibaresi yazılmış ve elde edilen sonuçlar incelmiştir. Örneğin “Marka Kent İstanbul” ya da 

“Marka Şehir İstanbul” yazılmış, çıkan arama sonuçları listelenmiştir. Buradaki amaç şehirlerle ilgili marka 

çalışmalarını incelemek ve hangi şehrin marka kent iddiasında bulunduğunun anlamaya çalışmaktır. Çalışma 23 

Temmuz 2018 ile 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, marka kent adıyla açılan sosyal medya hesapları 

dikkate alınmamıştır.  

Tablo 1’de Türkiye’deki şehirlerin internet analizi gösterilmektedir. Tabloya göre ülkemizde bulunan şehirlerin 54 
tanesinin marka kent olduğuna dair internette bir haber bulunmaktadır.  Şehrin marka kent olacağını iddia eden il sayısı 
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24’dür. Marka kent olduğu ya da olacağıyla ilgili internette herhangi bir haber bulunmayan iller yalnızca Ağrı, Hakkâri, 
Şırnak ve Tuncel’idir. İnternette bunların dışındaki illerin tamamında marka şehir olmalarıyla ilgili haberler 

bulunmaktadır. Belirli bir ilin marka kent faaliyetleriyle ilgili içerik sunan internet sayfası sayısı 4’dür. 

Tablo 1. Marka Kent İnternet Analizi 

İlin Marka Kent Olduğuna Dair Haber Bulunan Şehir Sayısı 54 

İlin Marka Kent Olacağına Dair Haber Bulunan Şehir Sayısı 23 

Marka Kentle İlgili Hiçbir Haber Çıkmayan Şehir Sayısı 4 

Marka kentle İlgili İnternet Sitesi Olan İl sayısı 
Mersin (http://markakentmersin.com/tr/) Gaziantep 

(http://www.markasehir.com/) Bursa, (https://markakentbursa.tr.gg/)  
Manisa (http://manisanet.net/) 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

3.2. Türkiye’de Bazı Marka Şehir Çalışmaları 

Ülkemizdeki birçok şehirde yerel idareciler, siyasiler, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ve basın yayın kuruluşları 

tarafından marka şehir çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bazı illerin bu konuya daha fazla önem verdiği görülmektedir. 

Aşağıda marka kent çalışması yapan şehirlerden bazılarının yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler yer almaktadır.  

3.2.1. Marka Şehir Gaziantep 

Marka kent Gaziantep projesi 2003 yılında Gaziantep Ticaret Odası tarafından başlatılmış ve oda adına tescil 

ettirilmiştir. 2003 yılında şehirde 3200 patent alınmış iken bu rakam 2009 yılına gelindiğinde 9000’e çıkarak 

Türkiye’de Anadolu şehirleri arasında birinci sıraya yükselmiştir (Pamuk, 2014:2).  Marka şehir projeleri ülkemizde ilk 

kez “Marka Şehir Gaziantep Projesi” ile başlamıştır (Özkul, 2017:33).  Dönemin Gaziantep Sanayi Odası Başkanı 

Koçer İstanbul 2. Sanayi kongresinde yaptığı konuşmada Gaziantep’in marka şehir projesini Türkiye’de ilk uygulayan il 

olduğunu, ürün pazarlamasının bile daha ülkemizde yeni öğrenilmeye başlamışken şehir pazarlaması faaliyetinin 

oldukça marjinal ve iddialı bir yaklaşım olduğunu söylemiştir (Koçer, 2003). 

Marka şehir projesinin amacı entegre bir markalaşma süreci başlatarak, marka bilincini kente yaymak ve planlı bir 

gelişim süreci başlatmak olarak kurgulanmıştır. Projenin nihai amacı ise Gaziantep’in yerel ve uluslararası alanda 

yatırım, fuarcılık ve ticaret alanlarında bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca marka 

zengini bir kent haline gelmesi ve Marmara ile Ege bölgelerine alternatif bir yatırım bölgesi olması istenmektedir 

(Marka Şehir Projesi, 2003). 

Turizm, gastronomi, tarih gibi alanlarda iddialı olan şehir, markalaşma sürecini “I Mean It” adlı reklam ajansı 

yardımıyla gerçekleştirmiştir. Ajans marka şehir projesini valilik, belediye, sanayi odası, üniversite, il turizm 

müdürlüğü ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütme kararı almış, tüm önemli kararlara paydaşları dahil etmiştir.  
Proje kapsamında Kent konseyinde halka açık toplantılar düzenlenmiş, kanaat önderleri ve şehrin önde gelen 

kurumlarının başında bulunan kişilerle yapılan söyleşiler bir dizi halinde yayınlanmıştır. Yapılan görüşmeler olumlu 

sorgulama tekniğiyle ele alınmış ve şehrin sorunları değil imkan, potansiyel ve hayalleri üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Şehirde yaşayan insanları projeye dahil etme adına okullardaki çocuklara hayalindeki Gaziantep’i çizmeleri istenmiştir. 

Böylece daha geniş bir kesimin projeye sahip çıkması amaçlanmıştır. Daha sonra şehir markalaşmasıyla ilgili dünyadaki 
örnekler ve yeni trendler incelenerek elde edilen bilgiler şehre uyarlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda turizm, 

yaratıcılık ve yaşam kalitesi olarak 3 tane konu üzerinde durulması gerektiği anlaşılmıştır. Tüm bu başlıkları kapsayıcı 

bir ilke olarak üretkenlik ana teması kurgulanmış, “Türkiye’nin Üretken İnsanları” sloganını projenin temelini 

oluşturmuştur. Proje netleştikten sonra kısa bir reklam filmi çekilmiş, Gaziantep’le ilgili bir logo tasarlanmıştır (Şekil 

1). Logo Gaziantep halkının uyumunu, üretkenliğini ve bir arada yaşama kültürünü temsil eden bir simge olarak 

geliştirilmiştir. Logonun yanında markaya özel bir yazı karakteri geliştirilmiştir. Adı Gaziantep olarak konulan bu font 
ile şehrin farklı stratejik ürün ve hizmetlerini anlatacak, birbirinden ayrı yeni logolar tasarlanmıştır. Bu yeni görseller ile 

billboard reklamları hazırlanmış, kitapçıklar basılmıştır. Ayrıca logonun işitsel versiyonları da hazırlanmış bu yeni 

müziklerin şehrin çeşitli kurumlarında kullanılması sağlanmıştır. Kentin görsel kimlik ve tasarımlarının nasıl 

kullanılması gerektiğini açıklayan bir kılavuz hazırlanmıştır. Ayrıca Gaziantep’in turistik mekanlarını tanıtmak için kısa 

belgeseller hazırlanmış, profesyonel fotoğrafçılar yardımıyla şehrin fotoğrafları çekilerek tanıtım broşürleri ve turizm 

rehberleri hazırlanmıştır. Son olarak şehrin destinasyonunu tanıtmak için bir web sitesi hazırlanarak sosyal medya 
hesapları oluşturulmuş ve yönetilmiştir (“Gaziantep Şehir Markalaşması”, 2016). Böylece şehir markası projesi 

tamamlanmıştır. Proje 2004 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından büyük ödüle layık görülmüş, 

Uluslararası Halkla İlişkiler Enstitüsü (Institute for Public Relations) tarafından basılan Halkla İlişkilerin Evrimi (The 
Evolution of Public Relations) adlı kitapta ilk sırada yer alarak örnek bir proje olarak gösterilmiştir (GSO Başarı 

Ödülleri Sahiplerini Buldu, 2018).  
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Şekil 1. Gaziantep Şehir Logosu 

 

Kaynak: Marka Şehir Gaziantep’e Yeni Logo, 2016. 

3.2.2. Marka Kent Bursa Projesi 

2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemizin Turizm gelirlerini arttırmak için 15 ili marka kent olarak seçmiştir. 

Bunlardan biriside Bursadır. Proje kapsamında bazı önemli yerler yatırım alanı olarak belirlenmiştir. Bursa İslam 

Eserleri Müzesi, Oylat ve Çekirge kaplıcaları, Yeşil Türbe, Hanlar bölgesi, Uludağ Milli Parkı, ipek dokumacılığı ve 

çinicilik alanında 2023 yılına kadar 50 milyon TL’lik yatırım planlanmıştır. Ayrıca 15 ilden en kısa sürede marka kent 

projeleri hazırlamaları ve bunları bakanlığa göndermeleri talep edilmiştir. Ancak aradan geçen 10 yıllık süreçte 

bakanlığın hazırladığı bu projenin tamamlandığı söylenemez (Güney, 2016:1). Bursa’nın marka kent olmasıyla ilgili 

çalışmalar halen devam etmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), “Marka Şehir Bursa” projesi kapsamında 

“Hafta Sonu Bursa’ya” kampanyası başlatmış özellikle İDO sayesinde şehre hafta sonu turist çekmek için faaliyetler 

yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca kampanyaya “Ramazan’da Bursa’ya” adı altında bir TIR eklenmiştir. TIR’ın amacı 8 

şehri gezerek Bursa’nın tanıtılarak şehre turist çekilmeye çalışılmasıdır. TIR’ın içerisinde şehrin simgeleri olan Hacivat 

ve Karagöz gösterileri yer alacak, sponsorlar kendi ürünlerini anlatacak ve profesyonel rehberler şehrin tanıtımını 

sağlayacaktır (Marka Kent Bursa, 2017). Bunun yanında belediye de marka şehir Bursa projesi kapsamında bazı 

faaliyetler yapmaktadır.  Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehrin turizm anlamında dünya çapında bir yer 

olması için esnaflarla birlikte toplantılar düzenlemekte ve onlardan projeler talep etmektedir. Özellikle şehre yeni 
destinasyon alanları kazandırmak için çalışmalar da devam etmektedir (Marka Kent Bursa, 2016). 22 Ekim 2014 yılında 

yeni şehir logosu tasarlanmıştır (Bursa Şehir Logosu, 2018). Şehrin tanıtımını amaçlayan  Marka kent bursa internet 

sitesi bulunmaktadır (Marka Kent Bursa, 2011).  

Şekil 2. Bursa Şehir Logosu 

 

Kaynak: Bursa Şehir Logosu, 2018. 

3.2.3. Marka Kent İzmir Projesi  

Marka kent İzmir ile ilgili geçmişte bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Örneğin 2007 yılında Leo Burnett tarafından 

şehirle ilgili algılama çalışmaları düzenlenmiş, şehrin önde gelen kişileri ve halkla görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen 

veriler ışığında kentle ilgili olumlu ve olumsuz düşünceler kaydedilmiştir. Ayrıca şehri yansıtan için bir logo ve slogan 
halk oylamasına sunulmuştur (Marka Kent Olmak, 2009). 2010 yılında ise “İzmir Marka Kent Stratejik Planı” 

oluşturulmuş projeyi uygulamak için Art Grup önderliğindeki Wolff Olins, American World Services, Kita Tasarım ve 

TNS Global Konsorsiyumu görevlendirilmiştir (“İzmir’i ‘Marka Kent’ Yapacak Proje Hazır”, 2010).  2014 yılında Ege 
üniversitesi tarafından “Marka Şehir İzmir Sempozyumu” düzenlenmiştir (Marka Şehir İzmir Sempozyumu Ege 

Üniversitesinde Yapıldı, 2014).  

Şekil 3. Marka Şehir İzmir Logosu 

 

Kaynak: İZTO Logo ve Kurumsal Kimlik Rehberi, 2018. 

3.3. Dünya’da Bazı Marka Şehir Çalışmaları 

Dünyada marka şehirle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Her yıl marka şehirler Avrupa marka barometresi ile 

ölçülmektedir. Tablo 2’de 2015 yılı için bu marka şehirler gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Avrupa’nın En Güçlü 10 Marka Şehri ve Ortalama Marka Puanları 

1. Paris, Fransa (89) 

2. Londra, İngiltere (88) 

3. Münih, Almanya (86) 

3. Barselona, İspanya (86) 

4. Amsterdam Hollanda (83) 

5. Roma, İtalya (79) 

6. Milan, İtalya (77) 

6. Viyana, Avusturya (77) 

7. Madrid, İspanya (75) 

8. Atina, Yunanistan (73) 

9. Frankfurt, Almanya (72) 

9. Stockholm, İsveç (72) 

9. Antwerp, Belçika (72) 

9. Prag, Çek Cumhuriyeti (72) 

10. Oslo, Norveç (71) 

Kaynak: The Saffron European City Brand Barometer, 2016. 

Avrupa marka şehirler barometresine göre Türkiye’deki hiçbir kent en güçlü 38 marka şehirden biri değildir (The 
Saffron European City Brand Barometer, 2016). Şehir markalaşmasındaki diğer önemli bir konuda sloganlardır. Slogan 

şehir konumlandırmasının dikkate değer bir parçasını oluşturmakta, insanlara şehrin vermek istediği mesajı 

anlatmaktadır. Aşağıda dünyadaki bazı bölge ve şehirlerin sloganları gösterilmektedir; 

Tablo 3. Dünyadaki Bazı Bölgelerin Sloganları 

Stockholm Inspired in Stockholm 

Singapur Live it Up Singapore 

İskoçya Silicon Glen 

Helsinki Europe‟s Magnetic North 

Berlin Capital of the New Europe 

Petersburg Gateway to the West/East 

Münih Insurance City Number One in Europe 

Şikago Business Capital of America 

Glasgov An Arts Capital of Europe 

Amsterdam Capital of Inspiration 

İspanya Everything Under The Sun 

Kopenag Wonderfull Copenhagen 

Kaynak: Seppo, 2003:46. 
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3.3.1. New York  

Dünyada marka şehir stratejisi deyince akla ilk gelen örneklerden birisi New York’dur. Şehir 90’lı yıllardan önce 

dünyanın en fazla suç işlenen kentlerinden biriyken marka şehir planları sayesinde günümüzde çok önemli bir finansal 
merkez haline gelmiştir. 1993 yılında New York belediye başkanı olan Rudolph Giuliani döneminde New York tam bir 

suç kenti görünümündedir. Polis şefi William Bratton’u sorumlu kişi olarak atayan belediye başkanı suça sıfır tolerans 
ve yaşanabilir şehir ilkelerinden hareketle şehri baştan sona değiştirmiştir (Marka kent nasıl yaratılır, 2012). Marka kent 
olma yolunda New York’un en iyi bilenen ve tüm dünyaya yayılan sloganı I love New York’tur. Bu gün birçok şehrin 

meydanında yer alana bu slogan ilk kez New York’ta ortaya çıkmıştır. Logo Milton Glaser tarafından tasarlanmıştır. 

Adli olaylardan dolayı geçmişte önemli bir oranda turist kaybeden şehir “I Love New York” kampanyası başlatarak 

reklam filmlerinde, Broadway tiyatrolarında ve tüm turistik ürünlerde bu sloganı kullanmaya başlamıştır (Aaron, 2013). 
Bunun yanında  jinglelar, ünlü kişilerin oynadığı reklamlar ve yoğun bir pazarlama çabası ile New York günümüzde her 

yıl yaklaşık 13 milyon turist tarafından ziyaret edilmekte, yaklaşık  45 milyar dolar gelir elde etmektedir (Trump'ın İlk 

İki Ayında New York’ta Turist Sayısı Azaldı, 2017).  

Şekil 4. New York Şehir Logosu 

 

Kaynak: “A Call To Remove" I Love New York "Signs”, 2018. 

3.3.2. Barcelona  

Şehir markası olarak görülebilecek yerlerden birisi de İspanyanın önemli şehri Barselona’dır. Şehir 1992 yılındaki 

Olimpiyat oyunlarından sonra hızlı bir ivme yakalamış daha sonraki yıllarda kendini kültür ve turizm kenti olarak 
konumlandırmayı başarmıştır. 2004 yılında Avrupa kültürel forumunun başkanlığını yapan şehir kültür alanındaki 
gelişimini güçlendirmiştir (Deffner ve Liouris, 2005:7). Kent logosunda yer alan B harfi gülen yüz olarak gösterilmekte 

ve şehri gezen kişilerin mutlu ayrılacağını simgelemektedir (Girtlioğlu ve Avcıkurt, 2010).  

1.6 milyon nüfuslu şehri her yıl yaklaşık 32 milyon kişi ziyaret etmektedir. Turist sayısının fazlalığı şehirde yaşayan 

insanları olumsuz etkilemekte ve bu durum sık sık protesto edilmektedir. Bu nedenle şehir turist sayısını azaltacak 
önlemler düşünmektedir (Barselona turizme sınırlama getiriyor, 2017). 

Şekil 5. Barselona Şehir Logosu 

 

Kaynak: Barcelona City Logo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1347 
 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Şehirlerin markalaşması turizm potansiyelinin artması, yabancı yatırımcının çoğalması, yenilikçi ürün ve hizmetlerin 

gelişmesi, nitelikli işgücünün kente gelmesi gibi nedenlerle büyük avantajlar sağlamaktadır. Şehir olarak markalaşmayı 

isteyen çok sayıda bölge bulunurken bunu başarabilmiş az sayıda kent bulunmaktadır.   

Bu çalışmada Türkiye’de marka şehir olmak isteyen bölgeler araştırılmış ve bazı örnekler verilmiştir. Çalışmadan elde 

edilen verilere göre ülkemizde marka şehirle ilgili bazı faaliyetler bulunmaktadır. Özellikle Gaziantep, Bursa gibi 

şehirler bu konuyla daha yakından ilgilenmektedir. İnternette Türkiye’deki 54 tane ilin marka şehir olduğuna dair 

haberler bulunmaktadır. Bu kentlerdeki siyasiler, belediye başkanları, valiler, sivil toplum örgütleri mensupları, kendi 
bulundukları ilin marka şehir olduğunu iddia etmektedir. Ancak Avrupa Marka Şehir Barometresinin açıkladığı listede 

Türkiye’den hiçbir kent marka şehir olarak görülmemektedir. Bu sonucun nedenlerini araştırmak önemlidir. 

Marka şehir olmak tek bir projeyle gerçekleştirilebilecek bir durum değildir. Ürün pazarlamasında olduğu gibi şehir 

pazarlamasında da öncelikli olarak pazarlamaya konu olacak nesnenin kaliteli ve yenilikçi olması gereklidir. Marka 

kent faaliyetinde pazarlama nesnesi şehir olduğundan şehri oluşturan tüm bileşenlerin nitelikli, farklı, yenilikçi ve ilgi 

çekici olması gereklidir. Altyapısını tamamlamayan, diğer şehirlerden farklarını ortaya koyamayan, iyi bir hizmet 

sektörüne sahip olmayan, ulaşımı yetersiz, dünya çapında güçlü bir tanıtımı yapamamış bölgelerin marka olması zordur. 

Bu nedenle marka şehri oluşturan tüm unsurların iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca şehrin karar mercilerinde 

olan kişilerin sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ve yurttaşlarla birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Marka 

stratejisinin uygulayıcıları yalnızca markalama sürecindeki reklam ajansları değildir. Turistlere yaklaşımlarıyla şehir 
esnafının, ulaşım firmalarının, otel işletmecilerinin, şehirde yaşayan yurttaşlarında  marka şehir konseptinde önemli 

rolleri bulunmaktadır.  

Marka şehir konusunda en önemli hususlardan biri tüm kentlerin marka olamayacağıdır. Her şehrin kendine has bazı 

yönleri bulunabilmektedir. Ancak bu marka şehir olmak için yeterli değildir. Örneğin ülkemizde birçok şehir tarihi 

mekânlara sahiptir kendine has bir mutfağı ve doğa güzelliği bulunmaktadır ancak bunlar marka şehir olmak için yeterli 

değildir.  Marka şehir olmak daha uzun soluklu bir süreçtir. Dünya çapında tanınmak ve çok büyük finansal getiriye 

sahip olmakla ilgilidir. Örneğin marka kent olarak görülen Paris’e 40 milyondan fazla turist gelmektedir (Paris: record 
tourist numbers in 2017, 2017). Barcelona turist sayısını azaltmaya çalışmaktadır, Avrupa’nın birçok marka şehrinde 

günlük konaklama vergisi uygulanmaktadır (Doğan, 2017:273-274). Bu nedenle kısa sürede yapılan bazı projelerle, 

hazırlanan logo ve slogan ile marka şehir olmak mümkün değildir. Türkiye’deki şehirlerden birçoğu marka şehir 

olmaya çalışmaktansa kendi içinde markalar çıkarmaya odaklanmalıdır. Örneğin Uşak kısa bir sürede marka şehir 

olamasa da iyi bir pazarlama stratejisiyle kilimlerini markalayarak yurtdışına açılabilir ve ihracat oranını arttırabilir. 

Gaziantep gastronomi merkezi olabilir. Şehirler marka kent olmaya çalışmaktansa güçlü oldukları alanlara yatırım 

yaparak finansal gelirlerini arttırabilir. Bu nedenle odaklanma stratejisi uygulamakta fayda vardır. Şehirler değer 

yaratabileceklerine inandıkları alanlara yatırım yapmalı bu alanda kendilerini geliştirmelidirler.  Odaklanma stratejisi 
tek bir alanla sınırlandırılmalıdır. Ancak bu alana yapılacak yatırım turizmi canlandıracağı için diğer sektörlerinde 

bundan faydalanabilir. Örneğin kültür turizmine odaklanmış bir şehir gastronomi alanındaki değerlerini de bu sayede 

pazarlayabilir.  

Dünyadaki farklı şehirlerle bakıldığında basit ve sade bir konumlandırma stratejileri olduğu görülmektedir. Örneğin 

Roma şehri denildiği zaman akla tarih gelmektedir. Pizza, dondurma, gibi alanlarda da başarılı olan şehir 

konumlandırma olarak tarihi seçmiştir. Paris denilince akla romantizm ve bu imaja uygun bir simge olan Eyfel Kulesi 
gelmektedir. Sanat, moda gibi alanlar bu konumu destekleyen yan unsurlardır. Ülkemizdeki şehirlerin birçoğu da marka 

şehir olmaktansa marka olabilecekleri tek bir alana odaklanmalı diğer değerlerini bu stratejiyi desteklemek için 

kullanmalıdırlar.  

Marka şehir ülke kalkınmasın katkı sağlayan önemli bir konudur. Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir. Bu 

nedenle marka şehir konusu önemsenmeli devlet politikası haline getirilmeleridir. Ancak tüm şehirlerin marka kent 

olamayacağı göz önüne alınarak doğru stratejiler üretmek ve modern pazarlamanın tekniklerini kullanmak şehirlerin 
gelişimi için önemlidir. 
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ÖZET 

Küreselleşme hareketlerinin doğal sonucu olarak ürün, mal ve hizmet pazarlanması gibi konuların yanı sıra,  

kentler de kendilerini yoğun bir rekabetin içinde bulmuşlardır. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler, 

uluslararası rekabet koşullarının artması ve gittikçe önem kazanan pazarlama stratejileri,  son yıllarda kent ya 

da şehir pazarlaması kavramını ön plana çıkarmaya başlamıştır. Artan rekabet ortamı ile mücadele edebilmek 

için kentlerin marka olarak konumlandırılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle, marka kent statüsünü 

kazanan kentlerin ekonomik,  sosyal ve turizm gelirlerindeki kayda değer artışın tespit edilmesinden sonra bu 

alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Bugün Venedik, Viyana, Paris ve Kazablanka gibi bazı kentler 

ülkelerden daha önemli ve popüler hale gelmiştir. Bu kentlerde şehre gelen turist sayısının arttırılması,  

yatırımcıların şehre çekilmesi, nitelikli ve yaratıcı insanların şehirde yaşaması için teşvik edilmesi, ekonomik 

faaliyetlerin yanı sıra şehirde yaşam kalitesini arttırması yönünden de daha fazla benimsenmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmada, kentler için markalaşma yöntemleri incelenmiş olup, Alanya’nın nasıl bir marka kent olduğu-
olacağı konusunda, hangi adımların izlendiği-izlenmesi gerektiğine dair konu ile ilgili literatür taraması 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Marka, Kent, Alanya. 

 

ABSTRACT 

As a natural consequence of the globalization movement, product, such issues as the marketing of goods and 
services, as well as the cities found themselves in a fierce competition. The rapid changes in today, the 
increase of international competition and marketing strategies increasingly important in recent years, the city 
or the city began to emphasize the concept of Marketing. In order to cope with an increasingly competitive 
environment, the positioning of the city as a brand is of great importance. In particular, the Brand of the 
winning city the city the status of economic, social and tourism revenues has been determined that after the 
significant increase in its efforts in this area has accelerated. Today, Venice, Vienna, Paris and Casablanca 
such as some cities, the country has become more important and popular.  In these cities, the city will 
increase the number of tourists to the city investors, the withdrawal of qualified and creative people to be 
encouraged to live in the city, economic activities, as well as more in terms of increasing the quality of life in 
the city began to be adopted. 

In this study, methods were examined and branding for cities, How brand Alanya is a city-in which steps are 
followed should be monitored and reviewed the literature on the subject. 

Key Words: Globalization, Brand, City, Alanya. 
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1. GİRİŞ 

Toplumsal yapıların ve bireylerin geçirmekte olduğu ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel dönüşümler, küreselleşme süreci 

ile de beraber deniz-kum-güneş konseptindeki tatillerin yerine alternatif turizm türlerine olan ilginin artmasına neden 

olmuştur. Bu noktada sosyal, kültürel, sanatsal birçok amaçla kentlere yapılan kısa süreli ziyaretleri içeren kent turizmi ön 
plana çıkmıştır. Kent turizminin ön plana çıkmasında Küreselleşmenin farklı açılımlarla yayılarak her alanları etkilediği 

yadsınamaz bir gerçektir. 

Küreselleşme olgusu küresel bazda etkin olan “dünya kentleri” kavramını da beraberinde getirmiştir. Uluslararası rekabetin 

yerini, kentlerin rekabetine bıraktığı bu süreçte; inisiyatif kullanabilen, etkin politikalar belirleyebilen ve kendini iyi 

tanıtabilen kentler, ön plana çıkarak kalkınmanın nimetlerinden yararlanırken, rekabet edemeyen diğer kentler geride 

kalmaktadır. Kentsel boyutta yaratılan rekabet ortamı farklı olmayı ve markalaşmayı körüklemektedir. Kentler de markalar 
gibi işlevsel olduğunda; bu işlevsellik ayrıca katma değer yaratmakta ve yaratılan bu katma değer sayesinde, her açıdan bir 

çekim merkezi olmaktadır. Kentler arası rekabette öne çıkan kentler cazibe merkezleri olacağı için, diğer kentlerin 

değerlerini, varlıklarını da kendisine çekecektir. Bu anlamda, marka kent; iş, sanat, kültür, eğlence, sanayi, ulaşım 

açısından da merkez durumunda olacaktır (Kaypak, 2013:336) 

Özet olarak bu çalışmada küreselleşen dünyada kentleşme olgusu ve küresel kentler ele alınarak kentlerin gelişmesinde 

etkili olan faktörler ve kent kimliği araştırılmıştır. Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel dinamizmlerinde önemli 

potansiyellerinden olan Alanya’nın güçlü ve zayıf olan yanlarının vurgulanması, sahip olduğu fırsatlarının ve karşı karşıya 

kaldığı tehditlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Kentlerin markalaşması, yapısal değişimlerle birlikte marka kent olgusu 
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde küreselleşme kavramı ele alınacaktır. İkinci bölümde, 

marka kavramı tanıtılacaktır. Üçüncü bölümde, kentlerin markalaşması üzerinde durularak, Alanya’nın küreselleşme ile 

marka kent ilişkisi ortaya konulacak; kentin gelişimine katkı sağlaması açısından çeşitli önerilerde bulunulacaktır. var olan 

yapı içinde yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Son bölüm de ise sonuç ve yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Coşkun, Yıldız ve Çatı (2014), Düzce kent merkezinde yer alan yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlileri, turizm 

alanında çalışanlar ve yerel halk üzerinde bir araştırma yapılmışlar ve elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek 

Düzce’nin imajı ile Düzce’yi markalaştırabilecek unsurlar belirlemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, Düzce’nin 

markalaşması ve kent imajı için önemli unsurlarının olduğunu tespit edilmişlerdir. 

Çakır (2018), Hizmet sektörü içerisinde sürekli büyüyen ve gelişen turizm ve konaklama hizmetlerinin yeni tüketici 

eğilimlerini ön plana çıkaracağını ve bu eğilimlere uyum sağlayan ve markalaşma stratejisini başarılı bir şekilde yürüten 

işletmeler marka kentlerin oluşmasında önemli rol oynayacaklarını öne sürmüştür. 

Şahin (2010), yaptığı çalışmada turizmde markanın öneminden, kentlerin markalaşmasından ve bunların ışığında İstanbul 

örneğinden bahsetmiştir. Sonuç olarak da İstanbul örneği üzerinden marka kent sürecini analiz etmiştir. 

Demirgüneş ve Avcılar (2014), marka şehir olmanın nihai sonucunun şehir sakinlerinin şehirde yaşamdan duydukları 

memnuniyet düzeyinde yüksek düzeyde artış olacağını belirterek, Osmaniye İlinde yaşayan bireylerin oturdukları şehre 

yönelik memnuniyet düzeylerini incelemişler, söz konusu memnuniyeti oluşturan boyutlar ve bunların şehirde yaşamdan 

algılanan memnuniyet üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda araştırmacılar, Osmaniye halkının 

memnuniyetini belirleyen en önemli boyutun, maddi yaşam koşullarından duyulan memnuniyet olduğunu belirtmişlerdir.  

Sevin (2014), sosyal ve anlamsal ağ olarak şehir markasıyla şehirleri anlamak için çeşitli analizlerle bir indeks oluşturmuş 

ve örnek olarak Boston ve New York gibi şehirler hakkında söylenenleri ele alarak araştırma yapmıştır. Yapılan bu çalışma 

ile sosyal ve anlamsal olarak kentlerin karmaşık doğasının dışında anlam türetmek için tanımlama-tedbir-görselleştirme 

gibi ölçüm yapı tekniklerinin kullanılması gerektiğini savunmuşlardır.  

Pektaş ve Karadeniz (2014), şehir imajının marka değeri üzerine etkisini inceleyerek, Gaziantep ilinin meşhur ürünü olan 

baklava ile ilişkilendirip şehir imajı, şehrin marka değeri, tüketicilerin tekrar satın alma niyeti, genel marka değeri ve 

sadakati gibi değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmışlardır. Bu araştırma ile markaya olan sadakat, şehrin 

marka üzerinde yarattığı sadakatten daha etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Can ve Başaran (2014), Rize İlinin Kent Markası ve Marka İmajının Belirlenmesi, şehir imajının hangi unsurlardan 

oluştuğunun tespiti ve kentin, fiziki ve soyut özellikleri ile kent halkının nasıl algılandığının ölçümlenmesi üzerine bir 

araştırma yapmışlardır. Yapılan bu çalışmada Rize İlinin tanınırlığı ile turizm potansiyeli arasında doğrudan bir ilişki 

olduğu ayrıca, tanınırlık ve kent imajı arttıkça turizm çeşitliliği ve gelirinin de artacağı ve bu nedenle kent imajının yüksek 

olmasının gelecekte ilin turizm potansiyelinde önemli gelişmelerin sağlanacağı sonucuna varmışlardır.  

Huang vd. (2013), New York ve Buffalo etrafındaki bölgesel turizm pazarlarına odaklanarak kısa bir hafta sonu gezisi için 

turistlerin ziyaret yerleri hakkındaki şehir markası ve diğer şehir niteliklerinin göreli önemini araştırmışlardır. 
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Araştırmalarının sonucunda, alışveriş olanakları, gıda, kültür, festival, spor, doğa ve turizm aktiviteleri gibi değişkenlerin 

şehir markası konusunda daha belirleyici unsurlar olduğunu belirtmişlerdir. 

García vd. (2012), paydaşların çıkarlarına dayalı bir hedef-şehir markalaşma modeli geliştirerek, farklı paydaşlar arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıklarına dayalı hedef markalaşma başarısını ölçen bir indeks oluşturmuşlardır. Mevcut çalışma 

Destinasyon Yönetimi Kuruluşları adına strateji geliştirmede yararlı bilgiler sunmaktadır. Ayrıca yerel halk ve 

girişimcilerin hedeflerini göz ardı ederek, sadece ziyaretçi odaklı geleneksel bir markalama stratejisinin birtakım riskleri de 

ortaya çıkaracağını savunmuşlardır.  

Rıza vd. (2012), yapmış oldukları çalışma ile şehir mimarisi üzerine vurgu yaparak öncelikle kentin kimlik kavramı ve 

markalaşma kavramları ile yaşam kalitesi için şehrin imajı açısından bunların anlamı ve ikonik binaların katkısı üzerinde 

durmuşlardır. Böylece kentin görüntüsü ve ikonik yapıların vatandaşların refahı ve ziyaretçilerin memnuniyeti üzerinde 

etkili olacağını savunmuşlardır.  

Paganoni (2012), 'çağdaş glokal' şehir için rekabetçi kimliği tanıtmada kullanılan pazarlama stratejileri üzerinde durarak 

şehir markalaşmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği fikri üzerine araştırma yapmıştır. Yapılan bu çalışma ile sosyal 

ağlar, enteraktif teknoloji, bilgi tabanlı web sayfası ve enteraktif portal gibi kavramların kentsel çalışmalar açısından 

günümüzde daha güvenilir ve işlevsel olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Zhang (2011), doğudan batıya sanayileşme sürecinde orta ve batı şehirlerin ekonomilerini nasıl geliştirebileceği üzerine bir 

inceleme yaparak şehir markasının bunun üzerine olan etkilerini araştırmıştır. Yaptığı çalışmada, mevcut geleneksel 

kalkınma modelinin bırakılması gerektiği ve bölgesel ekonomik kalkınmada şehir markasının şehri güçlendirmek için 

olumlu yönde fayda sağlayacağı fikrini savunmaktadır. 

Fan (2010), tartışmalı bir konu olan millet markalaşması hakkındaki bazı yanlış anlamlara açıklık getirmeyi amaçlayarak, 

ayrıntılı karşılaştırmalar yapmıştır. “Milleti markalaştırmaktan”, “Millet İmaj Yönetimi”ne geçiş önemini vurgulamıştır. 

Qingsheng ve Ying (2009), şehir markası için marka konumlandırmanın önemine değinerek, yatırımcılar, gezginler ve 

göçmenler açısından şehir algısı, rakip şehirlerin hedef kitlesi algısı ve kentsel yığılmanın gelişim özellikleri gibi faktörlerle 

Yangtze Nehri Deltası içinde seçilen 8 şehrin karşılaştırmalı analizlerini yapmışlardır. Yapılan bu çalışma sonucunda 8 

örnek şehrin marka konumlandırması hakkında ayrıntılı ve çeşitli öneriler ortaya koymuşlardır.  

Merrilees vd. (2008), Avustralya’daki Gold Coast City kentinde yaptıkları çalışma ile şehir sakinlerinin sahip oldukları 

marka tutumlarının açıklanmasına odaklanılmış ve şehir marka tutumlarını etkileyen temel öncül değişkenlerin neler 

olduğunu sorgulamışlardır. 

Kavaratsiz ve Ashwort (2005), Avrupa’daki birçok şehrin, ürün markalama kavram ve tekniklerini şehirler üzerinde daha 

fazla kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırma ile çağdaş şehirlere uygunluğuyla, kullanışlı bir imaj yaratma stratejisi  
olarak ürün markalamanın nasıl şehir markalamaya dönüştürülebilineceğini önermek için pazarlama teorisi ve uygulanması 

üzerinde durmuşlardır. 

Avraham (2004), günümüzde şehirler; yatırımcılar, göçmenler ve turistler arasında uygun imaj elde etmek için girişimlerde 

bulunurlarken şehirlerin isimleri, imajları ve şehirler hakkında kalıplaşmış yargıların yapılan girişimlerin önünde bir engel 

olduğunu vurgulamıştır. Bu makalede, şehrin negatif imajını geliştirmek, doğru kampanya mesajları iletmek için gerekli 

olan genel stratejiler önerilmiştir.  

Cai (2002), yaptığı çalışma ile yeni bir markalama süreci önerisinde bulunmuştur. “Ortak Markalama” şeklinde 

isimlendirilen bu uygulamada marka olma gücü ve özelliği yeterli olmayan yerlerin bir araya gelerek ortak bir marka adı 

altında pazarlanması mantığını ileriye sürmüştür. 

 

3. KÜRESELLEŞME VE KENTLEŞME 

Küreselleşme, yeni bir sözcük olarak kullanılıyor olmasına rağmen çok eski zamanlara dayanan ve dünyanın değişim 

sürecinin açıklanmasında kullanılan anahtar bir kavramdır. Küreselleşme konusunda, literatür açısından zenginliğine ve 

akademik çevrelerce ilgili bir konu olmasına rağmen üzerinde anlaşılmış net bir tanım söz konusu değildir. 

Küreselleşme kavramı, ilk kez İngiliz İktisatçı olan W.Foter’in, 1833’de yazdığı dünya üzerindeki kaynakların dağılımı ve 

kullanımı konulu bir makalede kullanılmış olup, daha sonra 4 Nisan 1959 tarihinde The Economist dergisinde de yer 

almıştır. Küreselleşmenin günümüzdeki etkin haline gelmesi ise Garett Hardin’in 1968 yılında yazmış olduğu kaynakların 

paylaşımı ve kullanımı konulu çalışmasına dayandığı şeklindedir (Karabıçak, 2002:116). 

Küreselleşme ya da  terminolojide sık sık duyduğumuz kavram olarak globalleşme dar anlamda ekonomik; geniş anlamda 

siyasal ve sosyokültürel bütünleşmeyi anlatmaktadır. Küreselleşme çabalarının ardında tarihsel süreç içinde birikerek itici 

güç oluşturan sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yatmaktadır. 18. yüzyılın sonunda kendini hissettiren 
gelişmelerin temel dönüşüm noktalarından biri Sanayi Devrimi’dir. 19. yüzyılın ortalarında ülkelerarası ilişkilere müdahale 

edebilen, siyasal kararlar alabilen ve kararları uygulatabilen küresel aktörler ortaya çıkmıştır. Çokuluslu şirketler, sivil 
toplum örgütleri ve uluslararası ekonomi kuruluşları olarak sıralanabilecek küresel aktörler, ulus-devletlerin göz ardı 

edemeyecekleri bir otorite haline gelmeye başlamışlardır (Tutar, 2000:21-22). Küreselleşme süreci sanayi toplumunun bilgi 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1353 
 

toplumuna dönüşmeye başlaması ile hızlanmış ve gelişen iletişim teknolojisi sayesinde düşünce ve teori bazından 
uygulama platformuna taşınmıştır. Bu yüzden, 20. yüzyılın küreselleşmesinin temelinde, iletişim ve enformasyon 
teknolojisinde yaşanan devrim ve ulusal ekonomilerin köklü bir değişim geçirerek uluslar ötesi bir nitelik kazanması olgusu 

yer almaktadır (Saltık, 1995:21). Teknolojik gelişmeler sonucu dünya küçülmüş, ekonomik sınırlar ortadan kalkmaya 

başlamıştır. Ülkeler kaynakların da arasında bulunduğu bazı alanlarda, egemenliğin kolektif olarak kullanılması gereğini 
giderek kabul etmeye başlamışlardır (Harvey, 1997:224). 

İçinde bulunduğumuz konjonktürde  küreselleşme olgusu gittikçe güçlenmektedir. Küreselleşme süreciyle dünya giderek 

küçülmekte ve bu süreç yerel olan her türlü faaliyetlerin binlerce mil uzaklardaki olaylarla bir biçimde ilişkili ve onlardan 
etkilendiği bir gelişmeyi ifade etmektedir (Short, 2004:4). Küreselleşmeye, dünyadaki mekânsal sınırların önemini 

kaybederek, toplumların bütünleşmesi ve dünyanın tek bir yer olarak algılanması gibi simgesel bir anlam yüklenmektedir. 

Küreselleşme, “ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerine duydukları bağımlılıkları” anlamını da aşarak, içinde yaşadığımız 

çağda zamanın ve mekânın dönüşümüyle ilgili bir kavram olmuştur (Giddens, 2000:41-42). Küreselleşmenin temel 

özellikleri; siyasi, kültürel ve coğrafi sınırların ortadan kalkarak yeni toplumsal ağların yaratılması ve çoğaltılması, 

toplumsal ilişkilerde karşılıklı bağımlılıkların genişlemesi, mübadelelerin artması şeklinde sıralanabilir. Bu genel 

özelliklere dayanarak küreselleşme; “dünya ölçeğinde toplumsal karşılıklı bağımlılıkları ve mübadeleleri meydana getiren, 
çoğaltan, yaygınlaştıran ve yoğunlaştıran toplumsal süreçlerin çok boyutlu bir kümesi” şeklinde nitelenebilir (Steger, 
2006:31). 

 

4. MARKA KAVRAMI 

Marka Pazarlama disiplinine ait bir kavramdır. Ürünü diğer benzerlerinden ayıracak ve satışını sağlayacak bir tanıtım 

aracıdır; sözcükler, şekiller, sayılar, harfler, malların biçimi ve ambalajı ve bunların birlikte sunuluş şekli markayı 

oluşturur. Ürün ve hizmetlerle onları tanıtan marka arasında güçlü bir bağ vardır. Bazı ürünler ve hizmetler markayla 
bütünleşmiş haldedir. Ürünlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra duygusal ve psikolojik özellikleri de 

mevcuttur. Marka imajının rakiplerine göre hedef kitlenin zihnindeki pozisyona konumuna bunu için yürütülen 

çalışmalara da markanın konumlandırılması denir. Marka bir isim olmanın dışında kimlik veya imaj gibi 

konumlandırılan hizmette bulunan bir kavram olarak bilinir.  

Marka hedef kitlenin isteklerini, arzularını, beklentilerini fiziksel ve psikolojik yönden tatmin edebilmelidir. Bu 
tatmin konusunda iletişim ve işbirliği kurabilmeli. Marka hedef kitleyle güvene ve empatiye bağlı sağlam ilişkiler 

geliştirmelidir. Ancak marka sadece ürün demek değildir, bunun ötesinde kişiliği vardır. Bazı markalar kişiye tutkuyu 

yansıtırken bazıları kişide asalet duygusu uyandırır. Ancak her durumda güven önemlidir; hedef kitle ile kurulan bağ 

güvenle başlar. Marka kent olmak da benzer şekilde marka ile ilgili bir kavram, strateji, yöntem ve tekniklerin kentler için 

kullanılması anlamına gelir ve güven kavramını içerir. Marka olmuş bir kent, yeni yatırımcılara güven verir. 

Şehir markası kavramı ise bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal özellikleriyle bütünleştirerek ve 

diğer şehirlerden ayırt etmek amacıyla kendine özgü bir işaretle destekleyerek yaşama geçirdiği bir gelişim-tanınma-imaj 
projesidir. Şehir markası, söz konusu şehri ve onun savunduğu olanakları diğer kentlerden ayıran, hem rasyonel hem de 

duygusal nitelikteki, özgün inançlar kümesidir (Banger, 2006:15). 

 

5. KÜRESELLEŞME İLE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLERİN OLUŞMASI 

Kent, nüfusun geçim kaynaklarını hayvancılık ve tarım dışı uğraşıların oluşturduğu, toplumsal ilişkiler, kültürel alanlar, 

nüfus yoğunluğu gibi birçok yönden kırsal alanlardan farklı olan yerdir. Kent sözcüğü uygarlık ile eş anlamlı olarak 

kullanılmış; uygarlığın kentleşmeyle geldiği söylenmiştir. 

Küreselleşme sürecinde, siyasal, ekonomik, teknolojik ve yönetsel birçok alanda yaşanan dönüşümler kentlerde tümü ile 

gözlenebilmektedir. Küreselleşme son 200 yıldır toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen bir kavram olmuş ve kentlere 
ekonomik, siyasal ve kültürel olarak yeni roller yüklemiştir. Kentler 21. yüzyılda bu değişimlerin merkez üssü konumuna 
gelmişlerdir. Çünkü küreselleşmenin en önemli etkisi kentlerde yaşanmakta ve kent mekanı sürekli değişim geçirmektedir 

(Sarıoğlu, 2005:96).  

Kentler içinde inisiyatif kullanabilen, finans, bankacılık ve ticaret gibi alanlarda gelişmeleri doğru okuyabilen ve etkin 
politikalar belirleyebilenler adını duyurur ve büyürken; diğer kentler ise kaçınılmaz bir çöküş içerisine girecektir. Mal, 

hizmet ve sermaye hareketleri konusunda avantajları olan, üretim yapan ve bunu pazarlayabilen, sermayeyi kendisine 

çekebilen, kontrol eden iş, kültür ve turizm anlamında çekiciliğini muhafaza edebilen küresel kentler ortaya çıkmıştır. 

Friedman, bu ayrıcalıklı mekânlara “world city” yani dünya kenti adını vermiştir. Ona göre; uluslararası sermayenin 

toplandığı; küresel finans piyasalarının, ulaşım ve iletişim faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar ve iç ve dış göç akımlarının 

başlıca hedefi olan merkezler, ekonomik ve siyasal gelişime yön veren kentler dünya kentleridir (Friedman, 1986:70).  

Günümüzde bu yeni dünya kentleri küreselleşme süreci ile beraber birbirleri ile yarışmaktadır. Bununla birlikte, 

günümüzde küreselleşme ile rekabetin ulusal düzeyden kentler düzeyine inmesi ve ülkeler yerine kentler arası rekabetin ön 

plana çıkmaya başlaması, yerel dinamikleri canlandırıcı, yerel yönetimlerin işlevlerini artırıcı bir etki yapmaktadır. Dünya 
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tek pazarının şekillendirdiği sermaye, mal ve hizmet transferleri kent ve hinterlandı ilişkilerine yeni boyut kazandırmıştır. 

Yerel düzeyde böyle bir oluşumun gerçekleştirilmesi, bir bakıma bu birimlerin karar alma ve uygulama açısından daha 

güçlü ve özerk olmalarını sağlayacaktır. Bu sayede, kentlerin veya yerelliğin küresel dünyanın ezici koşulları ile mücadele 

edememesi olumsuzluğu ortadan kaldırılabilecektir (Ersoy ve Keskinok, 1997:56). Zaten neoliberal politikalar gereği 

merkezi yönetimlerin müdahale anlayışından uzaklaştığı 1980’den beri, merkezi yönetim-yerel yönetimler arasındaki ilişki 

bir adem-i merkezileşme (desentralizasyon) süreci tarafından biçimlendirilmekte ve bu sorunların çözümünde yerel 

yönetimlerin inisiyatif üstlenmesi beklenmektedir (Ersöz, 2009:3).  

Bu doğrultuda, son yıllarda sıklıkla dillendirilen marka kentler veya kentlerin markalaşması asıl olarak gelişmekte olan 
ülke kentlerini kastederek kullanılmaktadır. Dünya kentleri ile yarışabilir bir duruma gelebilmeleri için, bir yöntem olarak 

kentleri birer marka kent haline getirme hedefi güdülmekte ve yerel temelde ekonomik, sosyal, kültürel sorunların çözümü 

kent yönetimlerinden beklenilmektedir (Ersöz, 2009:2). Kentlerin markalaşmasında asıl unsur, kaynak çekebilmek için 

kentin olanaklarını, potansiyelini dışarıya tanıtma uğraşısıdır. Kentler için kaynaklar sabit kalırken, yeni ihtiyaç alanlarının 

oluşması marka kent fikrini ön plana çıkarmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentler, turizm gelirleri yoluyla yeni 
kaynak yaratma çabasına girmişlerdir. Bilinmek öncelikle tanıtım demek olduğundan, kentin tamamının bir turistik ürün 

olarak ele alındığı kent turizmi, kentin dışarıya tanıtılması anlamına gelmektedir. Kentsel tanıtımın süreklilik kazanması 

için kentin markalaşmasını da içeren yer markacılığı kavramı geliştirilmiştir. Yer markacılığı yeni bir markalaşma türü 

olarak görülmekte ve kentler için kullanılmaktadır (Banger, 2006). Kent markası, bir kentin sahip olduğu kültürel, tarihsel, 

doğal ve toplumsal özellikleriyle bütünleştirerek ve diğer kentlerden ayırt etmek amacıyla kendine özgü bir işaretle 

destekleyerek yaşama geçirdiği bir gelişim-tanınma-imaj projesidir. Kent markası, söz konusu kenti ve onun savunduğu 

olanakları diğer kentlerden ayıran, hem rasyonel hem de duygusal nitelikteki, özgün inançlar kümesidir. Kent marka imajı; 

kitlelerin kent ismini duyduklarında ne düşündüklerinin toplamını ifade eder (Kozak, 2009). Bu doğrultuda, marka kent, 
markalaşmış, marka olmuş kent anlamına gelmektedir. 

Bugün dünya örneklerine baktığımızda Venedik, Floransa, Roma Viyana, Kazablanka Paris, Prag, Barselona gibi kentler 
taşıdıkları farklı özelliklerle markalaşmışlardır. Örneğin Paris Eiffel Kulesi, Londra Big Ben Saat Kulesi, Moskova Kızıl 

Meydan ve New York Özgürlük Heykeli ile özdeşleşmiştir. Kentin imajı üzerinde etkili olan ve insanları kente çekme gücü 

olan bir diğer faktör de, etkinliklerdir. Örneğin Almanya’nın Ekim Festivali, Brezilya’nın Rio Karnavalı, İngiltere’nin 

Wimbledon Tenis turnuvası gibi. Çoğu insana göre Venedik ve Paris âşıkların kentidir. Roma tarihi ve dinsel yapıları, 

Mısır piramitleri, Las Vegas kumarhaneleri ile tanınır. Bağdat tarih boyunca binbir gece masallarındaki gizemli kenttir. 

Şimdi ise savaşın, yıkımın kentidir. 1980’lere kadar adı ve yeri dahi bilinmeyen Dubai Şimdi, yapay ada oteliyle lüksün 

merkezidir (Saylan, 2007).  

Peki, neden bazı kentler diğerlerine göre daha çok yaşanılası veya görülesi hissedilir? Bu sorunun yanıtı kentin kimliğinde 
düğümlenmektedir. Bir kentin marka olarak kabul edilebilmesi ve benimsenmesi için, kentte yaşayan yerli halktan yabancı 

turistlere, eğitim alan öğrencilerden ev hanımlarına, kentte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan yatırımcılara kadar 

çok geniş bir kesiminin beklentilerinin ve gereksinimlerinin tespit edilmesi gereklidir (Marangoz vd., 2010). Turizm 
piyasası, turistlerin beklentilerine göre (doğal güzellikler, güneş, macera, kumar, etkinlikler, spor aktiviteleri, kültür, tarih 
gibi) segmentasyonlara ayrılmaktadır. Piyasanın kim için ne istediği dikkate alınmalıdır. Turistleri çekmek için etkinlikleri 

arttırmalı, altyapı, güvenlik ve hizmetler için bütçe ayrılmalıdır. Ülkelerin bilinçli bir şekilde markalaşması için 

uygulamaları gereken stratejik yönetim yaklaşımının unsurları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir (Kotler ve Gertner, 

2002):  

 Ülkenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsatları ve tehditlerinin belirlendiği swot analizi yapılmalıdır. 

 Bazı sektörler, kişiler, doğal özellikler ve tarihi olaylar kullanılarak, güçlü bir marka hikayesi oluşturulmalıdır. 

 Markalaşma faaliyetleri (memnuniyet, kalite, güvenlik, dürüstlük vb.) sürdürülmelidir. 

 Kaynaklar, etkili olan marka faaliyeti arasında bölüştürülmelidir. 

 Güvenilir ve kaliteli ürünler sunulmalıdır. 

Kentin markalaşma stratejisi oluşturulurken, öncelikle çevresindeki öğelerin doğru analiz edilmesi gereklidir. Kentin 

çevresi, doğal çevre, beşeri çevre ve insan eliyle yapılmış çevre olmak üzere 3 başlık altında incelebilir. Kentin 

konumlandığı bölgenin coğrafi yapısı, toplumda yaşayan bireylerin kimliği ve insanlar tarafından yapılmış çevre elemanları 

bir bütün olarak dikkate alınmalıdır (Önem ve Kılınçaslan, 2005). Kentin markalaşması, marka kimliği, marka 

konumlandırma ve marka imajı süreçlerinden oluşmaktadır. Marka kimliği markanın nasıl algılanmak istendiğini, marka 

konumlandırma rekabet avantajı olan hedef kitle ile olan iletişimini, marka imajı ise markanın nasıl algılandığını ifade 

etmektedir. Başarılı bir destinasyon markalaşması, aşağıdaki pazarlama aktivitelerini içermelidir (Blain vd., 2005). 

 Destinasyonun, kendisini tanımlayan ve diğer destinasyonlardan farklılaştıran isim, sembol, logo, işaret ve 

grafiklerle desteklenmesi, 

 Destinasyona yapılacak seyahatlerin unutulmaz olacağı ile ilgili görüşün yaygınlaştırılması, 

 Turistlerle destinasyon arasında kurulacak duygusal bağlantının güçlendirilmesi, 
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 Turistlerin maliyetlerinin ve risklerinin azaltılması. 

Marka olmak isteyen bir kent için; öncelikle kenti dışa açmak, yatırımcıları, alıcıları ve turistleri süreklilik taşıyan bir 
şekilde kente çekebilmek gerekir. Marka olmak; kentin merak uyandıran bir yer haline getirilmesi, keyifle yaşanacak bir 
kent ortamı yaratılması, kente gelenlere misafirperver davranılması, yatırım, hizmet ve ticaretin kolaylaştırılması ile doğru 

orantılıdır. Kenti merak uyandıran bir yer haline getirmek demek, belirli bir özelliğinin ön plâna çıkarılması ve adının 

dünyadaki insanlara duyurulması demektir. Bu bağlamda, medyadan ve kente gelen turist ve yatırımcılardan 

yararlanılabilir. Kente gelen misafirlere kentin ve olanaklarının iyi tanıtılması, ülkelerine döndüklerinde bu kentten iyi 

bahsetmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, arama motorlarında aranan kentler arasına girmeye çalışılması yararlı bir yoldur. Her 

ne kadar, marka kent olmak için kentsel eksiklikler engel teşkil etmese de, estetik açısından kentsel gelişimin 
tamamlanması gerekmektedir (Alaş, 2009). 

Bu doğrultuda, kentleri planlı markalaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan "Türkiye 

Turizm Stratejisi 2023 (TTS) Eylem planı ve Turizm Stratejisi Marka Kent Eylem Planı (2007–2013)" hazırlamıştır. 

Hazırlanacak eylem planı ile zengin tarihi, kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için 

bir çekim noktası haline getirilmesi sağlanacak, böylece, iller değerlerini öne çıkararak adlarını tüm dünyaya 

duyuracaklardır. Bu çerçevede, markalaşma için hazırlanacak eylem planlarında kısa ve orta vadede, kentsel yenileme, 

altyapı, fiziksel düzenlemeler, üstyapı-kültürel varlıkların değerlendirilmesi, tanıtım ve eğitim gibi konularda ne tür 

eylemler yapılacağı ve bu eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlanacak alt projeler yer alacaktır. Markalaştırılması 

düşünülen illerde uluslararası standartlarda kent müzeleri kurulması, tarihi, kültürel ve mimari yapıların ve ören yerlerinin 

restorasyonunun yapılması; ulaşım sistemi ile ilgili düzenlemeler; kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin 

canlandırılması, sanat köyleri kurulması gibi kültürel aks düzenlemeleri, yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği 

yapılarak altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması gibi fiziksel ve sosyal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Nihai amaç, ülkemizin turizm potansiyelini daha verimli kullanabilmesi, turizmin ekonomiye olan 
katkısını daha üst seviyelere çıkarabilmesi, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye katkıda bulunabilmesi, 

istihdamındaki payının daha da artırılmasını sağlamaktır. 

 

6. ALANYA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN MARKA KENT SÜRECİ VE SWOT ANALİZİ 

Alanya yaklaşık 300 bin nüfusa sahip ve nüfus yoğunluğu açısından da kendi sınıfındaki kentler arasında ön sıralarda yer 

almaktadır. 2015 yılında gelen ziyaretçi sayısı ise 11.331.840 kişidir. Bu da Türkiye ortalaması için önemli bir yeri 

olduğunu göstermektedir. Turizm potansiyelinin yanı sıra, tarih, kültür, sanat, ekonomi, kentleşme gibi birçok unsur 

değerlendirildiğinde, küresel bir kent olma yolunda olan Alanya kentinin, kent turizmi açısından swot analizi yapılarak 

diğer kentlerden güçlü ve zayıf olan yönleri vurgulanacak, sahip olduğu fırsatları ve karşı karşıya kaldığı tehditleri 

irdelenecektir. Analiz sonrasında sunulan öneriler, kent turizminin arttırılması ve kentin daha da gelişmesi için faydalı 

olacaktır. 

GÜÇLÜ YÖNLERİ: 

 İlçe Altyapısının büyük ölçüde tamamlanmış olması 

 Plan, hali hazır ve kadastral paftaların sayısal ortamda bulunması 

 Kent Bilgi Sistemi ile planlama ve mühendislik uygulamalarında hızlı ve doğru karar verme yeteneği 

 Kentin kolay kontrol edilebilir bir coğrafya üzerinde kurulu olması 

 Katı atık bertaraf tesisinin bulunması 

 Uluslar arası kardeş şehirlerimizin olması 

 Alanya’nın büyük ölçüde turizm kenti olması ve Uluslararası bir özelliğe sahip olması 

 AB fonlarından yararlanılması 

 Alanya’nın iklimi, denizi, coğrafi yapısı 

 Çeşitli üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile oluşturulan kalıcı ve verimli işbirliği 

 Spor, kültür ve benzeri etkinliklerin sürekli olarak geliştirilmesi 

 Kent içi Güvenlik Sisteminin Kameralı sistemle sağlanması 

 Alanya Kent Konseyinin kurulmuş olması 
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ZAYIF YÖNLER 

 Turizm kenti olması nedeniyle yaz ve kış nüfus farkının çok büyük olması 

 Norm kadronun, personel sayısının ihtiyaca cevap vermemesi 

 Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin tam olarak yerleşmemesi 

 Alanya Belediyesi çalışmalarının tanıtımının yetersizliği 

 Spor alanları ve tesislerinin yetersiz oluşu 

 Kültürel tesislerin yetersiz olması 

 Atık su arıtma tesisinin yakın bir zamanda yetersiz hale gelecek olması 

 Deniz yollarının yeterince kullanılamaması 

 Kongre turizmi ve fuar alanlarının yetersiz oluşu 

 Belediye Hizmet binasının yetersiz oluşu 

 Yeşil alanların ve çocuk oyun parklarının sayısının yetersizliği 

 

FIRSATLAR 

 Dim barajının tamamlanma aşamasına gelmesi 

 Gazipaşa havaalanının açılmış olması 

 Alanya Kalesi ve Tersanesi’nin Unesco dünya kültür miras listesine aday olması 

 Uluslar arası alanda Alanya’nın tanınırlığının artması 

 Alternatif turizm alanlarının varlığı 

 Alanya’nın il olma potansiyeli 

 Alanya’nın yat limanının tamamlanmış olması 

 Alanya’nın bir Kruvaziyer konaklama imkanı olan bir limanının olması 

 Alanya’da yeni bir Vakıf üniversitesinin kuruluyor olması 

 Genç nüfus yapısı 

 Göreli olarak zengin nüfus yapısı 

 Kültürel zenginlik, farklı din ve inançtaki insanların birlikte yaşaması ve açığa çıkmamış tarihi ve kültürel 

potansiyelinin olması 

 

TEHDİTLER 

 Ekonomik Kriz 

 Gürültü kirliliği 

 Düzensiz kentleşme nedeniyle yaşanan sorunlar 

 İlçenin yoğun göç alması 

 Yüksek kapasite ve nitelikli konaklama merkezlerinin yetersiz oluşu 

 Alanya’ya yönelen turist profilinin düşük olması 

 Kamuya ait sağlık kuruluşlarının yetersiz oluşu 

 Belediye dışındaki altyapı kurumlarının yatırım programlarında eşgüdüm olmaması 

 Kentin farklı yörelerden, farklı kültürel yapıları bünyesinde barındırması 

 Tek sektöre, turizme aşırı bağımlılık ve uluslar arası konjonktür  müdahale şansımızın olmaması 

 Kent içi trafiğin giderek yoğunlaşması 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya değişmekte, küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalkmaktadır. Günümüzde küreselleşmenin temel aktörü 

işleviyle ön plana çıkan kentler, bir toplumsal ve fiziki mekân olarak, değişim ve dönüşümün yerel ölçeğidir. Kentler, 

yaşam alanlarında üretmiş oldukları kültürel birikimlerle kimliklerini bir marka olarak taşımakta ve birbirleriyle 

yarışmaktadırlar. Bu kentler turizm, siyaset, ekonomi ve yönetim alanlarında çeşitli örgütlenmelere ev sahipliği 

yapmaktadırlar. Bu durum öylesine kanıksanmıştır ki; bu sürecin taşıyıcısı olan kentlerin adlarından çok, hangi sektörlerde 

ön plana çıktıkları bütün dünya tarafından bilinir olmuştur  

Küreselleşme çağında kaçınılmaz olan kent yarışları, yani kentlerin küresel birer marka olarak rekabeti büyük ölçekli 

politikaları şart koşmaktadır. “Uluslararası bir marka olma” çabaları kentler için uluslararası bir kimlik ile sabit sermaye 
yatırımlarını ve ulaştırma, turizm, kültürel etkinlikler vb. gibi dolaşımdaki sermayeyi çekmek, bir ekonomik kalkınma 

stratejisi haline gelmiştir.  

Marka kent algısı birçok açıdan önemli kazançlar sunmaktadır. Bunun için kentlerin üst yönetimde yer alan valilik, 

belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, yerel medya gibi birimlerin kent markası inşa etme 

ve markayı geliştirme konusunda profesyonel adımlar atmaları gerekmektedir. Markalaşma sürecinde kentin var olan soyut 
ve somut değerlerini ticari açıdan değerlere dönüştürerek tüketici zihninde yer edecek güçlü markayı yaratma amacı 

gözetilmelidir. Bu sayede tüketici zihninde belli ve özgün bir konuma yerleşmek mümkün olacaktır. 

Şehir markası yaratmaya yönelik yapılan çalışmalar şehrin ve şehirde yaşayan tüm vatandaşların hatta o ülkenin veya 

kentin geleceğine yapılan büyük bir yatırımı ifade etmektedir. Bugün dünyada marka olmuş şehirler insanları çeşitli 

amaçlarla kendilerine çekmekte ve bu sayede sürdürülebilir bir kalkınma sağlayabilmektedirler. Bu şehirler, içinde 

barındırdığı yaşayanlarına gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda yüksek standartlar sunabilmektedir. 

Kentin güçlü yönlerinin ön plana çıkartılması, zayıf yönlerinin giderilmeye çalışılması, artan rekabet ortamı içerisinde 

kentin uluslararası pazardaki payını arttırmaktadır. Kent turizmi açısından Alanya’nın SWOT Analizinin yapıldığı 

çalışmada, Alanya’nın özellikle coğrafi, tarihi ve kültürel olarak çeşitli üstünlüklere ve fırsatlara sahip olduğu, diğer yandan 
altyapı, yönetim ve planlama gibi konularda eksikliklerinin olduğu görülmüştür. 

Alanya’nın kalesi, tarihi camileri gibi çok sayıda ayırt edici özelliği olmasına rağmen, uluslararası tanıtımında spesifik bir 

özelliği öne çıkmamıştır. Reklam ve tanıtım faaliyetleri arttırılarak, turistlerin Alanya’yı marka bir kent olarak algılamaları 

sağlanmalıdır. Bu noktada Alanya’ya özgü oluşturulacak bir sembol, logo ya da simgeden yararlanılmalıdır. Alanya’nın 
tarihi değer taşıyan fakat turistlere sunulmayan birçok bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerin canlandırılarak tur 

programlarına dahil edilmesi, turistlerin kentte kalış süresini uzatabilir. Ziyaretçilerin yaptıkları harcamalar yeme-içme, 

konaklama ve alışveriş harcamalarından ibaret görülmemeli, turistlerin daha çok harcama yapabilmeleri için kentte sunulan 

ürünler çeşitlendirilmelidir. Örneğin sanatsal ve kültürel etkinlikler arttırılmalıdır. Turistlerin kentte kalış süreleri 

uzadığında ve daha çok harcama yapmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlendiğinde, turizmin ekonomiye olan katkısı da 

büyüyecektir. 
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ÖZET 

Son yıllarda Kars illinde turizm faaliyetlerinin artış gösterdiği ve 2017 verilerine göre turist sayısının 

özellikle kış mevsiminde yaklaşık 3 katına çıktığı görülmektedir. 2017 yılında turist sayısında yaşanan bu 

patlamanın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler arasında en dikkat çekici olan sosyal medyada ve 

kamuoyunda popüler hale gelen “Doğu Expresi”  turlarıdır.  Doğu Expresinin son uğrağı olması nedeniyle 

Kars ili bu etkinliğin ön plana çıkan kentidir.  Son dönemde yaygınlaşan kentlerin markalaşması yoluyla 

pazarlanması süreci ile birlikte değerlendirildiğinde Kars ilinin turizm potansiyeline karşın, hem kent 

sakinlerinin turizme olan ilgi ve bilgisindeki eksiklik, hem kentin yeterli tanınmamasıyla ilgili yönetimsel 

problemler hem de konaklamadaki yetersizlikler gibi fiziki problemlerin bu süreci yavaşlattığı ve gelecekteki 

potansiyeli riske attığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle Kars’taki yerel yönetim birimlerinin Doğu Ekspresi ve 

yolculuğun son durağı Kars’taki turizm faaliyetlerine verdiği reaksiyonlar ve gelecekte bu faaliyetin 
sürdürülebilirliği açısından oluşturulacak kent ve turizm politikalarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, yerel yönetimler ve Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra birimlerinin 2016-2017 sürecinde 

başlayan bu gelişmelere nasıl tepki verdiği yarı yapılandırılmış mülakat sorularına verdikleri yanıtlara göre 

değerlendirilmiştir. Elde edilen araştırma verileri kapsamında çalışmanın temel hedefi yerel yönetimlerin ve 

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra uzantılarının verdikleri tepkileri ölçebilmek ve bu aldıkları konuma göre 

çeşitli önerilerde bulunabilmektedir. Araştırma sonucunda, Kars ilinde yaşanan turizm patlaması konusunda 

yeterli öngörünün olmadığı, altyapı ve planlamada yetersiz kalındığı, kurum ve kuruluşların sosyal medya 

takiplerinin geliştirilemediği, ancak bu gelecek kış sezonu için çeşitli çalışmaların yapılabileceği sonucu 

çıktığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Kentsel Markalaşma, Turizm, Yerel Yönetimler. 

ABSTRACT 

In recent years, the number of tourism activities and tourists in Kars has increased, and in 2017, the number 
of tourists has increased to nearly three times, especially in the winter season. There are various reasons for 
this explosion in the number of tourists in 2017. The most striking of these is the "East Express  tours, which 
have become popular in social media and in the public. Kars province is the city where this activity comes to 
the forefront because of the last visit of the eastern expedition. Despite the tourism potential of Kars, it is 
observed that the physical problems such as the lack of interest and knowledge of the residents of the city and 
the lack of adequate recognition of the city and the inadequacies in the accommodation slowed down this 
process and put a potential future risk, through city branding process. For this reason, it is necessary to 
evaluate the reactions of the local administration units in Kars to the tourism activities in Kars and the city 
and tourism policies that will be formed in the future in terms of sustainability. 

In this study, the responses of local governments and the Ministry of Culture and Tourism to their semi-
structured interview questions, how the provincial extensions reacted to these developments in 2016-2017, 
were evaluated. The main objective of working within the scope of the research data obtained is to be able to 
measure the responses given by the local governments and the provincial extensions of the Ministry of 
Culture and Tourism and to make various proposals according to their position. As a result of the research, it 
is understood that there are not enough predictions about tourism explosion in Kars province, infrastructure 
and plans are inadequate, institutions and organizations can not develop social media tours but various studies 
can be done for this coming winter season. 

Key Words: Urban Branding, Tourism, Local Goverments. 
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1. GİRİŞ 

Neoliberal birikim stratejisi ekseninde kentsel-bölgesel sosyo-ekonomik eşitsizliklerin giderilebilmesi için farklı 

alanlarda/sektörlerde (post-fordizm) sosyo-ekonomik faaliyetlerin arttırılması, yerelleşme politikası çerçevesinde yerel 

yönetimlerin (yerel devlet/âdem-i merkezileşme) güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi, kamusal reformlarca önerilen 

rekabetçi bir yönetişim anlayışı günümüzün egemen/hâkim paradigması haline gelmiştir. Bu paradigma, mekânsal 

farklılıklardan kaynaklanan kalkınma sürecinin bir ülkede aynı anda başlayamamasını kentsel-bölgesel eşitsizliğin “en 

temel sebebi” olarak görmekte; finansal sermayenin küçük-orta ölçekli sermayenin taleplerine yanıt ver(e)mediğinden 

dolayı büyük sermaye ile daha çok yerelde konumlanan küçük-orta ölçekli sermaye arasındaki uçurumun artması ve 

sonuçta kentsel-bölgesel eşitsiliklerin hızla derinleştirdiği görüşünü dayanak noktası olarak kullanmaktadır/kabul 

etmektedir. Birikim stratejisinin sermaye arası bu sorunlara yanıtı ise ulusal kalkınmacılık stratejisinin terkedilmesi talebi 

bağlamında devletin yeniden yapılandırılarak yerel-bölgesel kalkınmada işlevini zayıflatıp, devleti yalnızca düzenleyici 

modele dönüştürmek olmuştur. Sonuçta, “sermaye yanlı işleyişle hareket eden devlet aygıtı”nı dönüştüren yeni birikim 

stratejisi “havza planlama stratejisi”nin de içinde bulunduğu “bütün yerelliklerin potansiyellerini en biçimde 

değerlendirerek dünya ve ülke ekonomisindeki konumlarını geliştirmeye çalışmak”tır (Ataay, 2007:190-191). Öyle ki yeni 

birikim stratejisi çerçevesinde Türkiye’de 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” dahilinde  (Bölgesel) Kalkınma Ajanslarının kurulması ve teknokratların 
düzenleme ve yönlendirme açısından bölge ve kent içinde etkin hale getirilmesi bu paradigma içerisinde 

değerlendirilmektedir. Nitekim kanunda kalkınma ajanslarının amacı; “kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 

ve yerel potansiyeli harekete geçirmek” olduğu belirtilmektedir.  

Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ili ile birlikte Ağrı, Ardahan ve Iğdır’ı içeren TRA2 sınıflaması kapsamında faaliyet 

gösteren 5449 sayılı kanunla 26 bölgede kurulan ajanslardan biri olan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), neoliberal birikim 
stratejisini temel alarak diğer kalkınma ajansları gibi kendi bölgesindeki (TRA2) sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesini 

vizyon edinmiş; bu vizyon doğrultusunda mekânsal açıdan kentsel-bölgesel eşitsizlikleri azaltmaya yönelmiştir. Dolayısıyla 
SERKA ve diğer kalkınma ajansları mekânsal ölçekler dâhil edilerek bir ilin veya yerelin/bölgenin sosyo-ekonomik 
durumuna yönelik çalışmalar yürüttüğü söylenebilir. Burada sosyo-ekonomik gelişmişlik önem kazanmaktadır. 

Sosyo-ekonomik gelişmişliğin artırılması için başta SERKA olmak üzere farklı birimlerin katkılaryla Kars ilinin kendi 

dinamikleri değerlendirilerek yerel-bölgesel kalkınmada etkili olabilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler 

arasında marka kent olma, yaz turizmine alternatif kış, doğa, tarih turizmi yer almaktadır. Kentin markalaşması kapsamında 

Sezen Aksu gibi popüler şarkıcıların Kars'ta çekilen klipleri, çeşitli sinemacıların Kars'ta çekilen filmleri ve özellikle son 
yıllarda sosyal medyada Kars'ın son durak olduğu Doğu Expresiyle noltaljik sayılabilecek tren yolculuğunun etkisiyle Kars 

ili yerli turizm açısından tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak Kars ilinin turizm potansiyelinin ülke içerisinde popüler hale 
gelmesinde yerel yönetimlerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve taşra uzantılarının ne gibi önlemler aldıkları, politikara 

karar verdikleri konusunda yeterli bir çözümleme yapılmamıştır. Bu çalışma Kars ilinin yerel yöneticilerine Doğu Expresi 

faaliyeti hakkında son yıllarda ne gibi önlemler aldığı, gelecekte neler yapacağı bu çalışmada tartışmaya açılacaktır. 

Çalışma, yerel yöneticilere ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yöneltilecek yarı yapılandırılmış nitel soruların 

yanıtlarından oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde kentin markalaşmasının genel bir kuramsal 

çerçevesinin çizilmesinin ardından ikinci bölümde Kars ilinin durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulunulacaktır. 

Çalışmanın son bölümünde ise Kars ilinin turizm potansiyeli, Doğu Expresi deneyimi ile ilgili olarak yerel yöneticilere 
yöneltilen sorular değerlendirelecektir. 

 

2. KENTSEL MARKALAŞMANIN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRMESİ 

Marka, şirketlerini rekabette kazanmak adına ürününü diğer ürünlerden ayıran özelliklerini ön plana çıkaran, tüketici 

kimliğini oluşturan ve ürünle tüketici arasında bağlantı kuran imajların toplamıdır. Kentsel markalaşmanın ise böyle kesin 

bir tanımı yoktur, kentsel mekanlar ürünlerden daha karmaşık, çok daha fazla boyuta ve değişkene sahiptir.  

Bu durumun kent markalaşmasının, pazarlama, coğrafya, kent planı, mimarlık, turizm ve (siyaset bilimi ve sosyoloji) gibi 

birden fazla disiplini içeren bir alan olmasından kaynaklandığı da söylenebilir. Bu nedenle de kent markalaşması, bütüncül 

ve temel prensipleri olan bir teorik yaklaşıma sahip bir kavram değildir (Akturan ve Oğuztimur, 2016:119). 

Kent pazarlama paradigması içinden yaklaşan Kavaratzis, kentlerin de ürün gibi pazarlanabileceğini, ürünlerin marka 

şemsiyesi altında satıldığı gibi, kentlerin de yaşam ve iş mekanları, gezilen yerler ve yatırım fırsatı yönlerinin kurgulanıp 
pazarlanabilir olduğunu ileri sürmektedir (Prilenska, 2012:12). Bu doğrultuda kentin markalaşması hedeflerini, yatırımları 

ve turistleri kente çekmek ve yerel kimliği güçlendirmek olarak sıralamaktadır (Kavaratzis, 2004:70). Benzer şekilde, 

Hernandez ve Lopez (2011) de kent markalaşmasını, kente yatırımları çekmek ve  kenti turistler için cazip bir destinasyon 
haline getirmek olarak tanımlamakta ve kent markalaşmasının nihai amacının ise  yerel ve ulusal ölçekte ekonomik 

kalkınma olduğunu ifade etmiştir (Akturan ve Oğuztimur, 2016:123). 

Kentlerin markalaması, kentlerin mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerinin ve mimari yapısının ve tarihsel 

özgünlüğün pazarlanması sürecidir. Atina, İstanbul, Paris ve Roma gibi tarihsel yapı açısından zengin olan kentlerin 
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tarihsel kimlikleri ön plana çıkartılarak ya da Dubai gibi kentlerde yeni anıt yapılar inşa edilerek, kentsel imajların 

yaratılması, pazarlama sürecinin bir parçasıdır (Özerk ve Yüksekli, 2011: 85).   

Kentlerin pazarlanması süreci, ulusal ölçekteki rekabetin bir parçası olsa da, yerelliğin farklılığın ön plana çıkarılmaya 

çalışıldığı bir süreçte, yerel unsurlar belirgin bir rol oynamaktadır.  Zira kent markalaşması sürecinin başarılı bir şekilde 

yönetilmesi de, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, yerel firmalar ve bireyler gibi yerel unsurların etkinliğine ve 

yerel kaynakların etkin kullanımına bağlıdır  (Cevher 2012:107).  

Her ne kadar bir kentin markalaşma sürecinin motoru yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve yerel sermaye ise de, sürecin 

başarılı bir şekilde yürütülmesi bağlamında profesyonel kadroların bulunduğu yerel yönetim birimlerinin katkısı önemlidir.   

Kent markalaşmasının hem mimari, fiziki, sosyal ekonomik ve kültürel vb birden çok boyutunun olması hem de 

muhataplarının sadece kente dışarıdan gelen turistlerin değil aynı zaman da yerel halkın da olması, markalaşma sürecinin 

etraflıca ve sosyolog, kent plancısı vb profesyoneller tarafından değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Zira kent 

markalaşmasına hem işin özü itibariyle hem de yöntem ve sonuçları bağlamında eleştiren profesyoneller, kentlerin post 

modern kamu yönetimi bağlamında ticari bir meta haline dönüştüğünü iddia etmektedir (Akturan ve Oğuztimur, 2016:123). 

Kentlerin ticari bir meta olarak değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda eleştirel bir çerçeve çizen akademisyenler 

(Hospers, 2010; Muratovski, 2012; Boland, 2013), kentlerin kültürel, sosyolojik, mimari ve tarihsel kimliğe sahip bir birim 

olduğunu ifade ederken, kentleri kültürel manipülasyonlara maruz kalabileceğini belirtmekte ve markalaşmanın mimari, 

sosyolojik ve kültürel anlamda ele alınması gerektiğine vurgu yapmaktadır (Akturan ve Oğuztimur, 2016:123). Burada 
kentleri ön plana çıkaran mimari ve sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerinin korunması ve en başta sürecin baştan 

tartışılması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bir başka deyişle, kentin markalaşması, akademisyenlerin,  belediyelerin, 
merkezi iktidarın taşra teşkilatlarının ve yerel unsurların (sivil toplum kuruluşları, esnaflar, vb.) bu süreci koordineli bir 

şekilde planlayıp yürütmesi, sürdürülebilir bir markalaşma için elzemdir. 

 

3. KARS İLİNİN DİNAMİKLERİ VE KENTSEL MARKALAŞMA 

SERKA’nın sorumlu olduğu TRA2 bölgesi İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’na (SEGE-2011) göre 

değerlendirildiğinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’nda (İBBS) bulunan TRA2 kodlamasının illeri Ardahan (71’inci 

sırada), Iğdır (69’uncu sırada), Ağrı (79’uncu sırada)  ve Kars ili, 81 il içerisinde 68’inci sıradadır (Kalkınma Bakanlığı, 

2013:50). Ancak kalkınma ajanslarının amaç ve hedeflerinin aksine İBBS’nin yürürlüğe girdiği 22.09.2002 tarihinden 
günümüze kadar ise kodlama ve kent sıralamarının trajik bir biçimde yer değiştirmemiştir. Bunun anlamı İBBS’nin illerin 

ve (alt) bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma düzeylerine göre sınıflandırıldığı ve adlandırıldığı düşünüldüğünde kentsel-
bölgesel eşitsizliklerin sürdüğü görülecektir. Örneğin SEGE’nin 1993, 2003 ve 2011 verilerinde Kars ilinin 81 il 

içerisindeki yeri sırayla 62-67-69’uncu sıraya doğru gerilemiştir.  

Kars ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlikte 68’inci sırada yer almasının temel nedenleri arasında şehirleşmenin %42,21 gibi 
Türkiye ortalamasının (%76,80) bir hayli altında olması; TRA2’nin “tarım iş kolundaki istihdam oranının (%55,81) ise 
Türkiye ortalamasından (%25,48) yüksek olması sayılabilir. Bu nedenler bölgenin ve elbette Kars ilinin adeta bölgeler ve 

şehirlerarası rekabette eşitsizliği kabul eden bir görüntü vermesine neden olmaktadır. Örneğin TRA2 bölgesinde sanayi 
istihdamı oranı %13,7 görünse de sanayi sektöründe Türkiye ortalaması %27,5 olmasına rağmen katma değeri düşük olan 
faaliyetlerden kaynaklı olarak bölgedeki pay %14’tür. Hatta istihdamın tarım sektöründe yer almasına rağmen Kars’ın yer 

aldığı TRA2 bölgesinde tarımsal katma değerin ülkedeki payı %1,79 gibi düşük bir seviyede kalması dikkat çekicidir. 

SEGE’nin güncellenmiş analizlerindeki verilerine göre Kars ili sosyo-ekonomik gelişme indeksine 68’inci sıradan 70’e 

gerileyeceği tahmin edilmektedir (SEGE, 2011-2013: Raporları). 

Görüldüğü gibi kentsel-bölgesel eşitsizlik farklarını azaltabilmek için farklı bölgelerin/illerin potansiyeline göre farklı 

kalkınma planlarını uygulanmaktadır. Kars’ın koşullarına bakıldığında havza, coğrafi konum, iklim şartları, ulaşım 

çeşitliliği ve ağlarındaki yetersizlik gibi problemleri bulunmaktadır. Kars ilinin potansiyeli ve koşulları değerlendirildiğinde 

sosyo-ekonomik kalkınma dinamikleri ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık ile son yıllarda artış gösteren küçük çapta 

(katma değeri düşük) sanayi ve hizmetler (turizm de içerisinde) sektörleridir. Katma değeri yüksek olan sektörün kente 
girişinin olmaması, kısa vadeli kalkınmayı sağlıyor görünse de kentin gelişmişlik sıralamasında daha da gerilemelere yol 

açmaktadır. Sözgelimi kentsel dönüşüm/kentsel yenileme (neoliberal kentleşme) ve nüfus-göç hareketlerinin son yıllarda 

yoğunlaşmasına koşut olarak Kars ilinin konut sektöründe büyük bir genişlemeye, böylece hizmetler sektörünün (örneğin 

inşaat) diğer sektörler arası payının artışına neden olmuş, ancak konut sektöründeki bu hareketlenme kentin kalkınması ve 

sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına yansımamıştır.  

Bunun yanısıra Kars’ta (ve elbette TRA2 illerinde) hizmetler sektörünün içerisinde kentin ve bölgenin potansiyeli içinde 

yer alan turizm faaliyeti, hem istihdam hem de bir gelir kaynağı olarak düşünülmüştür. Örneğin, SERKA’nın uygun yatırım 

olanakları için Kars’a önerdiği alanlar içinde “Kars Kent Merkezli Otel Yatırımı” ve “Kış Turizmi Oteli” dikkat 

çekmektedir. Bu örnekte olduğu gibi Kars ili önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmek istendiği; tarım sektöründen 

turizm sektörüne istihdamın kaydırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Kars ilinin önemli bir turizm destinasyonu haline 

getirilme isteği yerelleşme, post-fordizm gibi unsurlarla düşünüldüğünde neoliberal birikim stratejisine oldukça uygunluk 

göstermektedir. Zira turizm faaliyeti, sermayenin sürekli büyüme isteğine yönelik mekânın genişleme ve yoğunlaşma 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1362 
 

eğilimine uygun bir birikim alanı oluşturmakdır. Sermayenin mevcut kapitalist mekânları (yapılı çevre) yeniden 

yapılandırma, kapitalist olmayan mekânları ise kapitalistleştirme (piyasaya dâhil etme) olarak ifade edilebilecek mekânsal 

(coğrafi) genişleme ve yoğunlaşma eğilimi neoliberal birikim stratejisinin bir aracı olarak kullanılan “sürdürülebilir 

kalkınma” politikalarıyla desteklenmekte; sürdürülebilir kalkınma kapsamında turizm sektörüne de “sürdürülebilirlik” 

ifadesi eklenerek “sürdürülebilir turizm” ekseninde mass turizmin yanında alternatif turizm faaliyetleri geliştirilmektedir. 

Kars ilinin turizm potansiyeli bu bağlamda geliştirilmek istenmiştir. Ancak SERKA’nın yaptığı TRA2 bölgesi İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüklerinden elde edilen veriler ve bölge turizm işletmecileri ile yapılan görüşmelere bakıldığında Kars ilinde 

(ve TRA2 illerinde) toplam turist sayısının düşük seyrettiği; bu anlamda bölgenin potansiyelinin yeterince 
değerlendirilemediği tespiti yapılmıştır.  

Kars, hizmetler sektörünün gelişiminde etkili olacak alternatif turizm faaliyetleri açısından önemli bir destinasyon olmasına 
ragmen, turizm potansiyelinin etkin bir biçimde değerlendirilemediği tartışmaları devam ederken Kars ili (ve TRA2 

bölgesi) son yıllarda özellikle sosyal medyada popüler hale gelen doğu expresi seyahatlarıyla gündeme gelmeye 

başlamıştır. Özellikle 2017 verilerine göre kış mevsiminde Kars’a gelen turist sayısı yaklaşık üç katına kadar çıkmıştır. 

Sosyal medyada popülerlik kazandığı düşünülen Kars’ın turist sayısındaki yükselişin sebepleri arasında Kars’ın doğu 

expresinin son uğrağı olması, sınır kenti özelliği, ilin tarihsel-kültürel-çevresel-kentsel-potansiyeli ve elbette ulaşım 

imkânlarının (karayolu, trenyolu ve havayolu) etkili olduğu söylenebilir. Kars’ın turizm potansiyeli ve ortaya çıkan bu 

turizm imkânına karşın toplumsal, yönetimsel ve fiziki problemlerin yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu turizm 

potansiyelinin arttırılarak sürüdürlebilmesi için yerel yönetimlerin, mülki idarenin ve merkezin diğer taşra uzantılarının 

neler yaptığı/yapacağına ve ne gibi öneri ve politikaların geliştirilmesi gerekeceğine yönelik verilerin eksikliği 

bilinmektedir.  

Kars ili ile yerel kalkınma ve kentsel-bölgesel eşitsizlik ilişkisi neoliberal birikim stratejisi çerçevesinde yerelleşme, post-
fordizm, alternatif turizmin yanında bir de yerel yönetim için marka kent üzerinden değerlendirilmelidir. Marka kent 

(kentsel markalaşma), aslen yine yeni birikim stratejisinin bir ürünü olarak yeni kamu yönetimi paradigması içinde 

değerlendirilmelidir. Bu paradigma, yönetimden yönetişime, vatandaş odaklılıktan müşteri odaklılığa geçişi ifade eder. 

Yerel-kent yönetimi/yöneticileri finans (ve tabii sanayi) sermayesine bağımlı bir yönetim anlayışı olan yönetişim içerisinde 

kamusal hizmet vermeye çalışırlar. Bu kamusal hizmet klasik anlamdaki kamu yararı anlayışıyla değil neoliberal bir kamu 

yararı anlayışıyla gördürülür. Ayrıca kamusal hizmet, vatandaş (mahalli) niteliğiyle değil; müşteri ya da tüketici niteliğiyle 

verilir. İşte kamu yönetimi anlayışındaki farklılık içerisinde kent yönetimi kentin özgünlükleriyle (potansiyeliyle) kenti 

pazarlamaya girişir. Amaç yerel-bölgesel kalkınmada olduğu gibi kentler, bölgeler ve ülkeler arası rekabette kendi kendine 

artı değer (toplumsal artı) taşıyabilmektedir. Marka kent yaratma bu anlamda kentin iç dinamikleriyle kent imgesi 

oluşturularak kentin olabildiğince pazarlanmasını amaçlamaktadır. Kars ilinin kent yöneticileri doğu expresi üzerinden bir 

gelişme fırsatı yakalamış, ancak bu fırsatı marka kent oluşmasında ve gelişmesinde kullanıp kullanmayacağı henüz 

belirginlik kazanmış değildir. 

 

SONUÇ YERİNE: KARS TURİZM PAYDAŞLARINDAN BELEDİYE VE KÜLTÜR TURİZM İL 

MÜDÜRLÜĞÜYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Çalışma kapsamında yerel yönetim birimleri içerisinde Kars Turizminde en önemli role sahip olan Kars Belediyesi 

Belediye Başkan Yardımcısı ve merkezi idarenin temsilcisi olarak Kültür ve Turizm İl Müdürü ile yapılan görüşmelerde iki 

kurum belirli noktalarda doğu expresiyle ilgili farklı görüşler belirtmişlerdir. Kars Belediyesi, Kars ilinin turizm potansiyeli 

açısından son yıllarda patlama yaşayacağını ve bunun sosyal medyadaki Doğu Expresi tanıtımı üzerinden olacağını tahmin 

edebildiği söylenemez. Belediye Başkan Yardımcısı, elbette Kars ilinde gerçekleşebilecek herhangi bir turizm faaliyetine 

destek verebileceklerini, gelen misafirlerin en iyi şekilde belediyece en iyi şekilde ağırlanacağını ifade etmiştir. Hatta 

Belediye Başkan Yardımcısı turizme bakış açısını yansıtabilmek adına Çıldır Gölü ile Kars Merkez arasında ulaşımı 

kolaylaştırabilmek adına belediye tarafından ücretsiz seferler düzenlediklerini örnek olarak göstermiştir. Oysa İl Kültür ve 

Kültür Müdürlüğü doğu expresinin son yıllarda sosyal medyada patlamasını önceki yıllarda yaptıkları çalışmalardan 

kaynaklandığını belirtmiştir. Kültür ve Turizm Müdürü, sosyal medyadaki Kars tanıtımı için sosyal medya blogerlarını 

Kars’a davet ettiklerini ve böylece blogerların doğu expresine gelme serüveninden başlayarak Kars’taki turizm 

destinasyonlarını gezdiklerini belirterek, blogerlarca oluştururlan görsel materyallerin sosyal medyaya yüklenmesinin 

ardından giderek Kars’a ve doğu expresine ilginin arttığını söylemiştir.  Belediye Başkan Yardımcısı ise bu konuda sosyal 
medyanın aktif olarak kullanılmadığını, bu alanın ne kadar etkili olabileceğini bilemediklerini söylemiştir. Dolayısıyla iki 

farklı kurumun bakış açısı kıyaslandığında iki kurum arasında koordinasyon probleminin olduğu görülmektedir. 

Kurumların öncelikler sıralamasında yerelin kalkınması ve iyileştirilmesi yer almasına rağmen, turizme bakış açıları 

konusunda bilgi alışverişi gibi konularda eksiklikler bulunmaktadır. Zira her iki kurumun temsilcisi de kurumlararası 

koordinasyon sorununu varlığını kabul etmişlerdir. Elbette kurumlararası koordinasyon sorunu farklı konular için de geçerli 

olduğunu söylemek doğru değildir. Örneğin Belediye Başkan Yardımcısı, Kafkas Üniversitesinin iş makineleri ihtiyacı gibi 

konularda üniversiteye belediye tarafından destek verdiklerini belirtmiş, kurumlararası yardımlaşmanın hiçbir şekilde 

gerçekleşmediğini söylemenin doğru olmayacağını vurgulamıştır. 

Bir başka konu kentin markalaşmasıyla ilgilidir. Kültür ve Turizm İl Müdürü “marka kent” konusunda bilgi sahibi 

olduğunu, Turizm Stratejisi 2023’te Kars’ın marka kentler arasında yer aldığını belirtmiştir. Ancak Belediye Başkan 
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Yardımcısı, Kars’ın marka kentler arasında bulunup bulunmadığını bilmediğini, marka kent kavramını yalnızca duyduğunu 

söylemiştir. Belediye Başkan Yardımcısı marka kent kavramıyla ilgili yorumunda; Kars’ın yalnızca bal ve kaşar ile marka 

olamayacağını, kentin kültürel olarak gelişerek markalaşabileceğini belirtmiştir.  

İki kurumun ortak problemlerinden bir diğeri idarenin sürekli olamamasına bağlı yaşanan sorunlarla ilgilidir. Kültür ve 

Turizm Müdürü, Kars iline daha önce yapılan ve şimdi yaptıkları çalışmaların sürdürülemediğini, her yeni gelen idarenin 
eski projeler yerine kendi projelerini yapmaya yöneldiklerini belirtmiştir. Bu açıklamaya benzer şekilde Belediye Başkan 

Yardımcısı da her değişen belediye yönetimi sonrası üretilen projelerin sil baştan yeniden yapıldığını ifade etmiştir. Aslen 
Kars iline bakıldığında hem ulusal ölçekte Turizm Stratejisi, yerel-bölgesel ölçekte SERKA’nın bölge planı, Kars’taki yerel 

birimlere turizm konusunda oldukça yol gösterici önerilerde bulunmaktadır. Ancak idarenin yeteri derecede sürekliliği 

olamaması bu önerilerin hayata geçirilememesinde etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca politik alandan kaynaklı öncelikler 

stratejileri ve planları uygulanamamasını etkilemektedir. 

Doğu expresi deneyimiyle ilgili olarak her iki kurum, bu organizasyonun yeterli bir analizini yapmadığı görülmektedir. 

Özellikle belediye doğu expresi faaliyetinin geliştirilmesi yerine gelenlerin yalnızca ağırlanabilmesi için hizmet 

verebileceklerini belirtirken; Kültür ve Turizm Müdürü ise her ne kadar kendi kişisel çabalarıyla doğu expresi etkinliğini 

geliştirebilmek istese de kurum içinde kendisinin yalnız kaldığını belirtmiştir. Bunun yanında kanaatimizce Kars’taki diğer 

kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin doğu expresi konusundan eyleme geçebilecekleri bir stratejisinin 
bulunmamaktadır. Ancak 2018-2019 kış sezonunu için hazırlıkların yapıldığı, doğu expresi için biletlerin şimdiden 

tükendiği, konaklama hizmetleri için doluluk oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.  

Son olarak, Doğu Expresi ve Kars turizminin tanıtımı sonrası Kars’a ilginin artması konusu nereye gidecek sorusuna 

verilen yanıtlara bakıldığında kurumlarda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerin ortak noktası ise kalkınmadır. 

Belediye, ilin kalkınması yönünde turizmi değerlendirebilmekte, Kars’ın taşıma kapasitesinin arttırılması ya da mevcut 

taşıma kapasitesinin aşılması yönünde herhangi bir projeksiyon gösterememektedir. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise 

kalkınma hedefini önemsemekle birlikte Kars’taki turizm hacminin belli bir oranda kalması gerektiğini, turizm hacmi 
büyüdükçe turist niteliği değişeceğini ve bunun da Kars’ın tanıtımına olumsuz etkisinin olabileceğini vurgulamaktadır. 
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ÖZET 

Belediyeler tüketici iletişiminde kamu otoritesinin en önemli uygulayıcılarından biridir. Belediyeler 

yurttaşlara şehirle ilgili hizmetlerden, altyapıya, eğitimden, kültüre, sanattan, bilime kadar birçok alanda 

hizmet vermektedir. Tüketicilerin bu hizmetleri beğenmeleri şehir imajı açısından oldukça önemlidir. Her 

şehir aslında bir markadır. Çünkü herbirinin kendine ait ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca 

pazarlamaya konu olacak ürün ve hizmetler satmaktadır. Pazarlanan bu değerler şehrin gelişimi ve kalkınması 

açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Afyonkarahisar Belediyesinin verdiği hizmetler tüketiciler 

açısından değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmada anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS programıyla 

analize tabi tutulmuş yüzde, frekans ve t-testi ve varyans (ANOVA) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler 

Afyon Belediyesinin hizmet kalitesinin yurttaşlar tarafından nasıl algılandığını belirlemek amacıyla 

kullanılmıştır. Bunun yanında şehirde yaşayan vatandaşların Afyon şehrinin markasına bakış açıları 

değerlendirilmiş, belediyecilik hizmetleri ve markalaşma konularında yerel otoriteye tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Pazarlaması, Belediye Hizmetleri, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

Municipalities are one of the most important practitioners of the public authority in consumer 
communication. The municipalities provide services to citizens from city services, infrastructure, education, 
culture, sanctuary, knowledge. The likes of the consumers are very important in terms of the image of the 
city. Every city is actually a mark. Because each has its own distinctive features. It also sells products and 
services for marketing. These marketed values are very important for the development and development of 
the city. In this study, the services provided by Afyonkarahisar Municipality are evaluated in terms of 
consumers. In the study conducted, percentage collected, frequency and t-test and variance (ANOVA) 
analyzes were analyzed by SPSS program. The information obtained was used to determine how the quality 
of service of Afyon Municipality was perceived by citizens. In addition to this, the perspectives of the citizens 
living in the city on the brand name of the city of Afyon have been evaluated, and local authorities have been 
established on municipal services and branding issues. 

Key Words: Service Marketing, Municipal Services, Local Governments. 
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1. GİRİŞ 

Hizmet kavramı insanoğlunun üretim ilişkileri içerisinde bulunduğu dönemden bu güne kadar hayatın içerisinde olan bir 

kavramdır. Toplumun kabile halinde yaşamaya başladığı dönemde vahşi hayvanların avlanıp klana  sunulması bir hizmet 

çeşididir. Feodal dönemde tarım ürünlerin işlenmesi ve pazara sunulması da hizmetin başka bir biçimidir.  Dolayısıyla 

hizmet kavramı insanlık tarihi kadar eskidir. Kavramın sistematik olarak ele alınması ve tarım hariç diğer alanlarda da 

yaygınlaşması 18. yy'ın ilk yarısında Fransız filozofların çabalarıyla gerçekleşmiştir. Klasik ekonomistlerden Adam Smith 
(1723-1790) hizmet kavramını emek olarak ele almış ve  iki kategori altında incelemiştir. Smith'e göre  emek üretken ve 

üretken olmayan şekilde oluşmaktadır. Üretken emek satılabilir malların hazırlanmasında kullanılır. Böylece somut bir çıktı 

olarak kendini gösterir. Üretken olmayan emek ise soyut bir kavramdır ve herhangi bir satın alınabilen fiziki çıktısı yoktur. 
Sanatçıların, yöneticilerin, siyasetçilerin, memurların gösterdikleri emek bu kategoriye girmektedir .   

Hizmet günlük hayatta sıkça kullandığımız bir kavramdır. Hizmetle ilgili bir çok tanımlama yapılmıştır. Amerikan 

Pazarlama Derneğine (American Marketing Association) göre hizmet; banka kredisi, ev güvenliği gibi çoğunlukla soyut 

kavramlardan oluşan ürünlerdir. Bu ürünler depolanamaz, taşınamaz ve üretildiğinde anda tüketilir. Bu yüzden hizmet 

kavramını tanımlamak zordur.  

İnsanlar hizmet çıktıları ile yaşamın bir çok alanında karşılaşmaktadır. Hizmet sektörü son yıllarda gelişmekte ve 

çeşitlenmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet hizmetleri yeni ve hızla büyüyen bir sektör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayat içerisinde karşılaştığımız hizmet biçimleri şöyledir; 

 Tıp ve sağlık sektörüyle ilgili hizmetler (Tedavi, Teşhis, Bakım vb.) 

 Eğitim hizmetleri (Okul, Dershane, e-eğitim vb.) 

 Eğlence ve sanatsal hizmetleri ( Konser, Tiyatro, Spor vb.) 

 Kişisel bakım hizmetleri ( Saç bakım, Temizlik, makyaj vb.) 

 Konutlara ait hizmetler ( Aydınlatma, kanalizasyon, ısınma vb.) 

 Profesyonel hizmetler (Avukatlık, Doktorluk, Muhasebecilik vb.) 

 Finansal hizmetler (Bankacılık, yatırım danışmanlığı vb.) 

 Ulaştırma hizmetleri ( Karayolu, havayolu taşımacılığı, tren vb.) 

 İletişim Hizmetleri (İnternet, Telefon, Faks vb.) 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kâr amacı gütmeyen hizmet kuruluşları çağımızın önemli bir parçası olan pazarlamayla iç içedir. Hizmetlerin çeşitlenmesi 

ve rekabetin gelişmesi hizmet işletmelerinin pazarlamayla yakından ilgilenmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu kuruluşlar 

genel olarak sağlık, hukuk, eğitim, tarım, din, spor alanlarında faaliyet yürütmektedir (Aslan, 1996:1). Bunların temel 
amacı topluma fayda sağlamak olduğundan başarı ölçütü belirlemek kolay olmamaktadır (İnal, 2000:49). Kâr amacı 

gütmeyen kuruluşları pazarlamayla bir araya getiren nedenler şöyledir (Aslan, 1996:17): 

 Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi 

 Hizmetlerin verimliliğinde yaşanan azalma 

 Tüm sektörlerde yaşanan rekabet 

 Yurttaşların bilinçlenmesi 

 Zaman içerisinde insana verilen değerin artması 

 Maliyetlerin yükselmesi 

 Halk nezlinde poiztif bir imaj geliştirme isteği 

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların pazarlama yapmaları kendi faaliyet alanlarında en iyi hizmeti insanlara sunmak ve 

yaptıkları işleri onlara anlatmakla ilgilidir.  Son yıllarda bu kuruluşların saysının artması da pazarlamayı gündeme 

getirmiştir. Örneğin marka şehir projeleri belediyeleri rekabet etmeye zorlamaktadır. Ayrıca siyasal rekabette yerel 

yönetimlerin pazarlamaya yönelmesine neden olmuştur.   

Belediyeler vatandaşlara sundukları hizmetler ve kendi aralarında yaşanılan rekabetten dolayı pazarlama faaliyeti 
yürütmektedir. Bunun nedeni belediyelerin mâl ve hizmet üreterek bunları satmasıdır. Ayrıca belediyeler fikir pazarlaması, 

kişi yada şahıs pazarlaması, ve örgüt pazarlamasıyla da ilgilenirler (Çiftçibaş, 2008:42). Belediye başkanları seçim 
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öncesinde şahıs pazarlaması yapmakta, çeşitli konularda fikir pazarlaması gerçekleştirmekte ve toplam olarak belediye bir 

örgüt pazarlaması yaparak insanların memnuniyetlerini kazanmaya çalışmaktadır.  

Belediyelerin hedef kitlesi oldukça farklı gruplardan oluşmaktadır. Tüketicler, yurttaşlar, işletmeler, kamu kurum ve 
kuruluşları hedef pazarı oluşturmaktadır. Bu farklı kesimler pazarlama faaliyetlerinin stratejisini çeşitlendirmeye yol 
açmaktadır. Torlak’a (1999) göre belediyelerde hizmet pazarlaması pazarlama yaklaşımıyla başlamakta, pazarlama 

stratejileriyle devam etmekte, geri besleme sistemiyle son bulmaktadır. Oluşturlan modele göre pazarlama yaklaşımı 

pazarın tanınması ve hedef pazarın belirlenmesi olarak iki alt başlıkta incelenmektedir. Belediyelerin hizmet 
pazarlamasında pazar olarak hizmet bekleyen insanların oluşturduğu küme anlaşılmalıdır. Bu kişiler çeşitli istek ve 

ihtiyaçlara sahip kimselerden oluşmaktadır. Hedef pazar olarak farklı ihtiyaçları olan kişiler anlaşılmalıdır. Örneğin  yeşil 

alan talep eden insanlar bir hedef pazar olabilir yada çevre düzenlemesi bekleyen esnaflar başka bir grup olabilir. Belediye 
hizmetlerinin farklı  olması hedef pazar açısından verilmesi gereken hizmetlerinde farklılaşmasına yol açmaktadır (Torlak, 
1999:98-112).  

Globalleşen günümüzde marka şehir olmak isteyen şehirler doğru konumlandırma stratejileri uygulayarak paydaşlarna daha 

nitelikli ve iyi hizmet verebilmektedir. Belediyelerin pazar odaklı bir anlayışla hareket etmesi verdiği hizmetlerin kalitesini 
arttırmakta, paydaşların memnuniyetini sağlamaktadır. Bu ise belediyelerin uzun vadede ulaşmak istedikleri siyasi 

amaçlarına varmalarına katkıda bulunmaktadır (Güler ve Gürer, 2014).  Özellikle müşteri odaklı olmak belediyeler 

açısından katılımcı bir anlayışla hareket etmeyi gerektirmektedir. Kotler’e göre (Kotler ve Amstrong, 2004:13) pazar odaklı 

olmak bütünleşik pazarlama faaliyetleri ve uzun süreli tüketici tatmini ile sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerin bunu 
sağlamak için hizmet alan insanlarla iç içe olması, pazarlama faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütmesi, uzun dönemli 

olarak yurttaşları memnun edecek ürün ve hizmetler üretmesi gerekmektedir.  

Hizmet pazarlaması karma elemanları ürün, fiyat dağıtım, tutundurma, insan faktörü, fiziki kaynaklar ve süreç olarak ele 

alınmaktadır. Belediyelerde hizmet pazarlamasında kapsamında ele alınan ürünler belediyelerin ürettiği çeşitli fiziki 

ürünlerdir. Örneğin bazı belediyeler zeytinyağı, sabun vb. mamüller pazarlamaktadır. Ancak çoğunlukla belediyeler ürün 

değil ulaşım, güvenlik, altyapı gibi hizmetler sunmaktadır. Yerel idareler verdikleri hizmetleri duyurmak konusunda büyük 

sıkıntılar yaşamamaktadır. Bu nedenle tutundurma konusunda büyük zorluklarla karşılaşmamaktadır. Ancak tüm birimlerin 
koordinesiyle oluşan  bütünleşik bir pazarlama iletişimine sahip olmak önemlidir. Belediyeler ürettiği ürün ve hizmetleri 

fiyatlandırmada kâr amacı gütmediğinden fiyat stratejilerini maliyet usulüne göre yapmaktadır.  

Hizmet pazarlamasının en önemli unsuru insan faktörüdür. Belediye hizmetlerini belediye çalışanları sağladığından bu 

kişilerin vatandaşlara yaklaşımları daha önemli bir hale gelmektedir. Belediye çalışanları tarafından oluşturulan süreçte 

hizmet kalitesinin en kritik bileşenlerindendir. Gecikmiş bir hizmet insanları tatmin etmeyecektir. Dağıtım belediyelerin 
sunduğu hizmetlerin ulaştırılmasıyla ilgilidir. Çok geniş bir bölgeye yayılmak belediyenin dağıtım etkinliklerini 

zorlamaktadır. Tüm bölgelere kaliteli bir hizmet sunmak kolay olmayacaktır. Ürün ve hizmetin en temel faktörlerinden 

olan fiziki kanıtlar ise belediye hizmet binasından, kullandıkları araç gereçlere kadar tüm gözle görünen somut faktörleri 

kapsamaktadır. Tüm bu bileşenlerin doğru bir şekilde pazarlanması ve bütünleşik bir pazarlama sisteminin kurulması, 

hizmet kalitesi ve müşteri tatmini açısından önemlidir.  

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı; Afyonkarahisar Belediyesinin verdiği hizmetlerin şehirde yaşayan yurttaşlar tarafından 

değerlendirilmesidir. Anket yoluyla toplanan veriler SPSS programı yardımıyla analize tabi tutulmuş, hizmet pazarlaması 

kapsamında açıklanmıştır. Ayrıca şehri markası olabilmek için neler yapılması gerektiği konusuna da değinilmiştir.  

3.2. Örneklem ve Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın örneklemi Afyon ilinden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 100 kişidir. Anketin ilk bölümünde 

cinsiyet, yaş, gelir durumu, gibi demografik faktörler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Afyon Belediyesinin sunduğu 

hizmetlerin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara 34 soru yöneltilmiştir. Ölçek oluşturulurken 

Yıldırım’ın  (2011)  “Belediye Hizmetleri Memnuniyet Ölçeğinden” yararlanılmıştır. Çalışmada tutum ifadeleri için 5’li 

Likert Ölçeği kullanılmıştır (1:kesinlikle katılmıyorum; 5:kesinlikle katılıyorum). Ayrıca katılımcılara 1 tane Afyon 

şehrinin marka kent olup olmadığıyla ilgili bir evet/hayır sorusu yöneltilmiştir. Veri toplama yönteminin güvenilirliği için 

20 kişi üzerine bir pilot çalışma yapılmış, anlaşılması güç sorular düzeltilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1 Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Geçerlilik ve güvenilirlik analizinde iç tutarlılık yöntemiyle kullanılan alfa katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayı ölçekte yer 

alan ifadelerin varyansları toplamının genel varyansa oranlanmasıyla ortaya çıkmaktadır.  Alfa katsayısı aşağıdaki 

derecelendirmeye göre değerlendirilmektedir; (Özdamar, 1999:513-522). Anket ,961 ile yüksek güvenilirlikte bir ankettir.  

0.00 ≤ α < 0.40 Ölçek güvenilir değil, 

0.40 ≤ α < 0.60 Düşük güvenirlik, 

0.60 ≤ α < 0.80 Ölçek güvenilir, 

0.80 ≤ α < 1.00 Ölçeğin güvenirliği yüksek. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

,961 34 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

4.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Ankete katılan kişilerin % 45’i erkeklerden % 55’i kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılan yurrtaşların % 28’i 45-50 yaş 

aralığında, % 23’ü 50 yaş ve üzerinde yer almaktadır. Katılımcıların % 35’i 2000-3000 TL gelire sahiptir. Ayrıca ankete 

katılan kişilerin % 29, u üniversite, % 27’si lise mezunudur.  

4.3. Katılımcıların Afyonkarahisar Belediyesi Hizmetlerine İlişkin Algıları  

Bu bölümde Afyonkarahisar belediyesine ilişkin şehirde yaşayan insanların algıları gösterilmektedir. Tablo 2’de 

katılımcıların şehrin altyapı ve düzenine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Tabloya göre katılımcıların önemli bir bölümü 

belediyenin yaptığı bulvar, meydan, cadde vb. çalışmalardan memnuniyet duymaktadır. Bu kategorideki sorulardan en az 

destek verilen ifade “Afyon Belediyesinin şehrin ekonominin gelişimi için yürüttüğü faaliyetlerden memnunum” ifadesidir. 

Tablo genel olarak değerlendirlidiğinde yurttaşların büyük bir çoğunluğu altyapı ile ilgili çalışmalardan memnundur. 

Tablo 2. Katılımcıların Altyapı ve Şehir Düzenine İlişkin Algıları 

Altyapı ve Şehir Düzenine İlişkin İfadeler Sayı Ortalama 

Afyon Belediyesinin şehir trafik düzenini sağlama konusundaki çalışmalarından memnunum. 100 2,84 

Afyon Belediyesi yeni meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapma çalışmalarından memnunum. 100 3,50 

Afyon Belediyesinin su, kanalizasyon, imar vs. alt yapı konusundaki çalışmalarından memnunum. 100 3,12 

Afyon Belediyesinin yeşil alan ve park, piknik alanı vb. yapma faaliyetlerinden memnunum. 100 3,49 

Afyon Belediyesinin Eğitim-kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapma konusundaki çalışmalarından memnunum. 100 3,38 

Afyon Belediyesinin Çöp toplama, cadde ve sokak temizliği konusunda verdiği hizmetlerden memnunum. 100 3,13 

Afyon Belediyesinin şehrin ekonominin gelişimi için yürüttüğü faaliyetlerden memnunum. 100 2,98 

Afyon Belediyesinin İmar ile ilgili yaptığı faaliyetlerden memnunum. 100 3,04 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3’de katılımcıların denetime ilişkin algıları gösterilmektedir. Tabloya göre şehirde yaşayan insanlar en fazla tarihi  

önem taşıyan mekânların korunması konusunda gösterilen hassasiyete memnundur. Katılımcılar sokakta satılan yiyecek ve 

içeceklerin tahlilleri konusunda yapılan denetimlere daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini düşünmektedir.  
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Tablo 3. Katılımcıların Denetime İlişkin Algıları 

Denetime İlişkin İfadeler Sayı Ortalama 

Afyon belediyesinin Toplu taşıma araçlarını ve durak yerlerini denetleme konusundaki faaliyetlerinden memnunum 100 3,02 

Afyon belediyesinin Pazar yerlerini denetleme konusundaki faaliyetlerinden memnunum 100 3,18 

Afyon belediyesinin Yeşil alan ve mesire yerlerini denetlemek konusundaki faaliyetlerinden memnunum 100 3,20 

Belediyesinin kentin tarihi bakımından önem taşıyan mekânlarını korumak konusundaki faaliyetlerinden memnunum 100 3,54 

Afyon belediyesinin eğlence alanlarını denetlemek konusundaki faaliyetlerinden memnunum 100 3,11 

Belediyesinin işyerlerinde/sokakta satılan yiyecek/içeceklerin tahlilleri/denetiminin yapmasından memnunum 100 2,89 

Afyon belediyesinin imar plânları uygulamalarını denetlemek konusundaki çalışmalarından memnunum 100 3,03 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 4’de sosyal yardımlaşma faaliyetlerine ilişkin ifadeler görülmektedir. Tabloya göre katılımcılar belediyenin 

gerçekleştiridiği sosyal faaliyetlerden memnun gözükmektedir. Katılımcılar en fazla belediyenin sağlık hizmetleri 
konusunda gösterdiği duyarlılıktan memnundur. En az ise belediyenin ucuz konut yapma konusunda yeterli olduğunu 

düşünmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların Sosyal Yardım Faaliyetlerine İlişkin Algıları 

Sosyal Yardım Faaliyetlerine İlişkin İfadeler Sayı Ortalama 

Afyon belediyesinin spor kulüplerine verdiği destekten memnunum 100 3,44 

Afyon belediyesinin kadın sığınma ve şefkat evlerini hizmetlerinden memnunum 100 3,55 

Afyon belediyesinin sokak hayvanlarına barınak sağlama konusunda verdiği hizmetlerden memnunum 100 3,23 

Afyon belediyesinin yardıma muhtaç kişilere maddi imkânlar sağlama konusunda verdiği hizmetlerden memnunum 100 3,44 

Afyon belediyesinin sağlık hizmetleri konusunda gösterdiği duyarlılıktan memnunum 100 3,62 

Afyon belediyesinin doğum ölüm vb. durumlarda verdiği hizmetlerden memnunum 100 3,82 

Afyon Belediyesinin ucuz konut yapma konusunda verdiği hizmetlerden memnunum. 100 2,94 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 5’de yurttaşların belediye hizmetlerine ulaşma konusundaki memnuniyet düzeyleri gösterilmektedir.  Tablo 5’e göre 
katılımcılar  belediyenin sunduğu e- devlet himetlerinden memnun gözükmektedir.  Katılımcıların en az destekledikleri 

ifade ise belediye yetkililerine internet yada telefonla ulaşabilmenin yeterli olduğu görüşüdür.  

Tablo 5. Katılımcıların Belediyeye Ulaşma Konusuna İlişkin Algıları 

Ulaşılabilir Olmaya İlişkin İfadeler Sayı Ortalama 

Afyon Belediyesinin e-devlet hizmetlerinden memnunum. 100 3,49 

Afyon Belediyesinin beyaz masa uygulamasından memnunum 100 3,31 

Afyon Belediyesinin sosyal medyadan ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum 100 3,36 

Afyon Belediyesinin yetkililere yüz yüze ulaşmanın kolay olduğunu düşünüyorum 100 3,06 

Belediyenin yetkililere internet üzerinden ya da telefondan ulaşabilmenin yeterli olduğunu düşünüyorum 100 3,03 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 6’da katılımcıların Afyon belediyesinin hizmet pazarlamasına yönelik algıları gösterilmektedir. Tabloya göre 
katılımcılar belediyenin sunduğu hizmetler ulaşma konusunda sıkıntı duymamakta, belediyenin reklamlarını başarılı 
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bulmakta, hizmet binalarını beğenmektedir. Hizmet pazarlamasının 7’p’si olarak ifade edilen ürün, fiyat, dağıtım, 

tutundurma, insan,süreç ve fiziki kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde belediyenin yaptığı hizmet pazarlamasının genel 

olarak yurttaşlar tarafından beğenildiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 6. Katılımcıların Hizmet Pazarlamasına İlişkin Algıları 

Hizmet Pazarlamasına İlişkin İfadeler Sayı Ortalama 

Afyon Belediyesinin sunduğu hizmetlerin fiyatlarından memnunum 100 3,05 

Afyon belediyesinin tanıtım ve reklamlarından memnunun. 100 3,36 

Afyon belediyesinin sunduğu ürün ve hizmetlerden memnunum 100 3,29 

Afyon belediyesinin hizmet binaları ve mekânlarından memnunum. 100 3,30 

Afyon belediyesinin sunduğu hizmetlere ulaşma konusunda sıkıntı yaşamıyorum 100 3,41 

Afyon belediyesinin çalışanlarından memnunum 100 3,06 

Afyon belediyesinin verdiği hizmetlere zamanında ulaşırım 100 3,08 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 7’de katılımcılara Afyon belediyesinin tanınmış, iyi bilinen bir marka şehir olup olmadığı sorusu yöneltilmiştir. Elde 

edilen sonuca göre katılımcıların %53’ü bu soruya evet yanıtı verirken %47’si hayır yanıtını vermiştir. Şehirde yaşayan 

sakinlerin yaklaşık yarısı şehrin bir marka şehir olduğunu düşünmektedir.  

Tablo 7. Katılımcıların Marka Şehirle İlgili Düşünceleri 

 

 

 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 8’de katılımcıların belediye hizmetlerine karşı algılarını cinsiyete göre karşılaştıran t testi görülmektedir. Tabloya 
göre cinsiyet değişkeni belediye hizmetlerini algılama düzeyini istatistiksel olarak etkilememektedir. 

Tablo 8. Katılımcıların Belediye Hizmetlerine Algılarını  Cinsiyete Göre Karşılaştıran T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet Sayı Ortalama Standart Sapma Sig. 2. Anlamlılık Düzeyi. 

Altyapı 

Erkek 45 3,2083 ,97784 ,984 

Kadın 55 3,2045 ,79440 ,985 

Denetim 

Erkek 45 3,0667 ,98456 ,649 

Kadın 55 3,1515 ,77272 ,678 

Sosyal Faaliyetler 

Erkek 45 3,3381 1,05945 ,571 

Kadın 55 3,4545 ,86586 ,600 

Ulaşılabilir Olma 

Erkek 44 3,2000 1,24402 ,667 

Kadın 55 3,3000 ,95257 ,697 

Hizmet Pazarlaması 

Erkek 44 3,2286 1,25306 ,871 

Kadın 55 3,2662 ,94325 ,884 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Sizce Afyonkarahisar tanınmış iyi bilinen bir marka şehir midir? 

Evet % Hayır % 

53 47 
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Tablo 9’da katılımcıların eğitim durumuna göre belediye hizmetlerini algılama düzeyleri ve aralarındaki farklılık 

gösterilmektedir. Tabloya göre eğitim durumuna göre belediye hizmetlerine karşı yaklaşım değişmemektedir. Tüm eğitim 

seviyelerinde katılımcılar belediye hizmetlerini genel olarak yeterli bulmaktadır. 

 

Tablo 9. Katılımcıların Belediye Hizmetlerine Görüşlerinin Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Varyans 
Analizi Sonuçları 

 Sayı Ortalama Anlamlılık 

DENETİM 

İlkokul 23 3,2981 ,594 

Ortaokul 21 3,0476  

Lise 27 3,2063  

Üniversite 29 3,0148  

Total 100 3,1386  

SOSYAL 

FAALİYETLER 

İlkokul 23 3,6770 ,488 

Ortaokul 21 3,4626  

Lise 27 3,3228  

Üniversite 29 3,3251  

Total 100 3,4343  

ULASILABİLİR 

OLMA 

İlkokul 23 3,1217 ,921 

Ortaokul 21 3,2571  

Lise 27 3,3037  

Üniversite 29 3,3034  

Total 100 3,2520  

HİZMET 

PAZARLAMASI 

İlkokul 23 2,9441 ,505 

Ortaokul 21 3,3197  

Lise 27 3,2063  

Üniversite 29 3,3842  

Total 100 3,2214  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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SONUÇ 

Yerel yönetimlerde yönetimin halk tarafından seçiliyor olması ve yerel idarelerin sürekli halkla iç içe olması nedeniyle 

bölgede yaşayan insanların görüşleri ve katılımcı bir anlayışla belediye hizmetlerine destek vermeleri oldukça önemlidir. 

Belediyeler yaptıkları hizmetleri halka iyi anlatmalı ve mutlaka onlardan geri dönüş almalıdır. Bu açıdan yapılan 

hizmetlerin pazarlanması ve yurttaşlara anlatılması önem taşımaktadır. Yerel idareler hizmet pazarlaması kapsamında 

halkın isteklerine uygun ve onları tatmin edecek ürün ve hizmetler üreterek bunları tutundurma elemanları yardımıyla halka 

benimsetmelidir. Halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk gibi yerel idareler için kritik öneme sahip faktörler yanında 

fiyatlandırma, süreç yönetimi gibi alanlar da belediyeye karşı oluşacak memnuniyet düzeyinin belirlenmesinde etkilidir. Bu 

nedenle yerel idarelerin belirli zaman aralıklarıyla pazarlama performanslarını ölçmelerinde yarar vardır.   

Çalışmada Afyonkarahisar Belediyesinin verdiği hizmetlerin katılımcılar tarafından değerledirilmesi istenmiştir. Belediye 
hizmetleri 5 kategoride ele alınmıştır. Bu kategoriler altyapı, denetim, sosyal faaliyetler, ulaşılabilir olma ve hizmet 

pazarlamasıdır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre katılımcıların genel olarak Afyon Belediyesinin sunduğu 

hizmetlerden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Özellikle belediyenin sunduğu sosyal hizmetler katılımcılar tarafından 

oldukça yeterli görülmektedir. En beğenilen kategori sosyal yardımlaşma maddelerinin olduğu kategoridir. Şehir trafiğinin 

düzeni, sokakta yiyecek satan kişilerin denetlenmesi ve ucuz konutla ilgili istekler anket içerisinde en az beğenilen alanları 

oluşturmaktadır. 

Hizmet pazarlaması kapsamında elde edilen verilere göre belediyenin yaptığı tanıtım ve duyurum faaliyetleri yeterli 
görülmekte, yapılan hizmetlere ulaşma konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır. Ayrıca belediyenin fiziki imkanları, ürün ve 

hizmetlerin kalitesi de yeterli görülmektedir.  Bu nedenle genel olarak belediyenin hizmet pazarlaması kapsamında yaptığı 

faaliyetler halk tarafından olumlu karşılanmaktadır.  

Belediye hizmetleri demografik faktörlere göre değerlendirildiğinde  katılımcıların algıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark görülmemektedir. Yaş, gelir, cinsiyet farklılıklarına göre yapılan analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark görülmemiştir. Bu nedenle bu tip değişkenlerin belediye hizmet algıları üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.  

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen bir soru da Afyonkarahisar ilinin tanınmış, iyi bilinen bir marka olup 
olmadığı sorusudur. Bu soruya katılımların yaklaşık yarısı olumsuz yanıt vermiştir. Diğer verilerle birlikte ele alındığında 

katılımcılar genel olarak Afyon Belediyesinin hizmetlerinden memnundur ancak şehrin iyi tanınmış bir marka olduğu 

konusunda yeterli inanca sahip değildir. Bu nedenle marka şehir olma konusunda belediyenin daha fazla gayret göstermesi 

gerektiği düşünülebilir. 

Belediye hizmetlerinin katılımcılar tarafından değerlendirildiği bu çalışmada elde edilen veriler ışığında Afyon 
Belediyesine yapılabilecek öneriler şöyledir; 

 Afyon Belediyesinin sunduğu hizmetler beğenilmektedir. Ancak bazı alanlarda düzeltici önlemler almakta fayda 

vardır.  

 Özellikle sosyal faaliyetler en çok halkın takdirini toplayan alandır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar insanlar 

tarafından fark edilmektedir. 

 Afyon Belediyesi hizmetleri takdir toplamakla birlikte marka olma konusunda yeterli görülmemektedir. Marka kent 
konusunda şehrin daha profesyonel bir şekilde çalışması ve hizmet pazarlamasını bu esasa göre yeniden 
düzenlemesinde yarar vardır. 

 Afyon belediyesininin sunduğu hizmetlere karşı insanların algıları eğitim ve cinsiyet değişkenine karşı  herhangibir 

farklılık göstermemektedir. 

 Bazı alanlarda denetim faaliyetlerinin arttırılması ve ekonomik konularda şehre gelir sağlayacak faaliyetlerinin 

çoğaltılması şehir imajına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Belediyenin insanlar tarafından seçimle belirlenmesi pazarlamada müşteri odaklılık sürecinin belediye hizmetleri içinde 

geçerli olmasına yol açmıştır. Belediyelerde müşterinin yerini şehirde yaşayan insanlar almaktadır. Bu nedenle yurttaşların 

memnun olması belediyenin başarısını etkilemektedir. Hizmet pazarlaması müşteri odaklılık sürecinin belirleyicisi 

konumundadır. Yerel idareler iyi bir pazarlama stratejisi uygulamalı, konuya profesyonelce yaklaşmalıdır. İnsanların 

memnuniyeti nitelikli hizmetten ve doğru bir pazarlama sisteminden geçmektedir. Bunu sağlayan yerel yönetimler daha 

başarılı olacak marka olma konusunda mesafe katedeceklerdir.   
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ÖZET 

Tüm sektörlerde olduğu gibi yerel yönetim kuruluşları içinde verimlilik, etkinlik, performans, rekabet gücü, 
hizmet kalitesi, müşteri tatmini vb. unsurlar hayati derecede öneme sahiptir. Özellikle maliyet avantajı 

sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen yerel yönetimler değişen unsurlar ve küreselleşme ile 

dinamik bir yapıya geçmeye başlamışlar ve bu dinamik yapıyı sürdürülebilir çerçeveye oturtmak 

istemişlerdir. Bu dinamizmin göstergelerinden biride şüphesiz süreç yönetimi dolayısıyla performans 

olgusudur. Bu kapsamda bu çalışmada; Karaman ilinin ilçesi olan Ermenek Belediyesi’nde süreç yönetimi 
unsurlarının belediye performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Ermenek Belediyesi’nde 

görevli 27 çalışan ile Belediye ortamında yüz yüze görüşülmüş ve anketlere cevaplar alınmıştır. Elde edilen 

sonuçlar SPSS Programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çerçevede süreç yönetimi 

unsurları performans ölçeğindeki önem düzeyleri tespit edilmiştir. İzleyen aşamada ise süreç yönetimi 

unsurlarının belediye performansı üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Süreç, Süreç Yönetimi, Performans. 

 

ABSTRACT 

As in all sectors, productivity, efficiency, performance, competitiveness, service quality, customer 
satisfaction, the elements have vital preventive measures. Especially local governments which want to 
provide cost advantage and increase customer satisfaction have started to go through a dynamic structure with 
changing elements and globalization and they want to make this dynamic sustainable framework. Some of 
these indicators are performance due to process management. In this context; It is aimed to determine the 
effect of process management practices on municipality performance in Ermenek Municipality which is the 
county of Karaman province. 27 employees working in Ermenek Municipality were interviewed face to face 
in the municipality environment and the answers were obtained. The results obtained were analyzed and 
interpreted using the SPSS program. In this framework, the level of importance of process management 
practices in the performance scale has been determined. In the following stages, the impact of process 
management practices on municipal performance has been determined. 

Key Words:Process, Process Management, Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1374 
 

 

1. GİRİŞ 

Giderek küreselleşen dünyamızda ve teknolojinin hızla geliştiği piyasa koşullarında,  rakiplerle mücadele edebilmenin tek 

yolunun müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sadık müşteriler yaratılması olduğunun önemi herkes tarafından 

kavramıştır. Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sunulan her 

mal ya da hizmet bir sürecin çıktısı olduğuna göre, bu ürün veya hizmeti müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için 

az maliyetli şekilde çalıştırmak için, süreci incelemek gerekmektedir. Genel ifadeyle süreç, müşteriye değer katmak 

amacıyla ürün ya da hizmet elde etmek için etkileşimde bulunan insan, ekipman veya çevresel unsurların toplamıdır.  

Tüm sistemlerde iki temel kavram ön plana çıkmaktadır:bilgi ve süreçler. Bilgi bize dünyada ortaya çıkan olaylar ve 

bunların yönetim yolları hakkında bilgi vermektedir. Süreçler bilgiyi işler ve bu bilgiyi değiştirerek yeniden biçimlendirir 

ya da yeni bilgi yaratır. Süreçler bilginin akışına göre birbirleriyle ilişkilendirilirler (Başlıgil, 2002:17). 

Süreçlerde 3 temel faaliyet çeşidi bulunur: 

1. Müşteriye değer yaratan faaliyetler 

2. İş akışı sağlayan faaliyetler 

3. Kontrol faaliyetleri 

Süreçler tekrarlanan, başı ve sonu olan faaliyetlerden oluşur. Amacı, müşteri istek ve beklentilerine cevap verebilmektir. 

Tekrarlanabilir, ölçülebilir, sorumluları olan, yönetimi için hiyerarşik bir yapıyı şart koşmayan tüm eylemler süreç olarak 

değerlendirilebilir. Genellikle birimler arası kullanılırlar. Süreç Yönetimi ise, süreçlerin belirlenmesini ve değişen müşteri 

ihtiyaçları çerçevesinde güncellenerek iyileştirilmesini gözetir. 

Süreç oluşturmanın belirli adımları vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1. Süreç Planlama:Sürecin tanımlanması, sorumlu ya da sorumluların belirlenmesi, kaynakların saptanması, süreç 

sınırlarının belirlenmesi, çalışacak ekibin kurulması ve performans ölçülebilirliği için kriterlerin belirlenmesi gibi 

işler bu adımda dökümante edilmelidir. 

2. Süreç Uygulama:Başlatılan sürecin gerçekleştirilmesidir. 

3. Süreç Ölçme:Uygulama işlemiyle birlikte bir analiz ve izleme işlemi devam etmelidir. Her süreç için belirlenen 

performans metrikler sayesinde bunun ölçümü mümkün kılınabilir. 

4. Süreç iyileştirme:Kalite ve performans artırmaya yönelik her türlü faaliyet bu adımın konusudur. Mevcut durum 

analizi, iyileştirme gerektiren konular için izlenecek yöntemlerin saptanması, faaliyet sonuç değerlendirme 

Süreç yönetimi kapsamında süreçlerin birbiriyle etkileşimini belirleyen yaklaşıma süreç yaklaşımı denir. Bu yaklaşımda 

kaynak, girdi, çıktı, kontrol kriterleri ve performans kriterleri önemsenir. Yani işi yalnızca akış şemaları olarak 

düşünmemelisiniz. Bu aşamada süreçlerin birbiriyle ilişkisi önemlidir ( https://www.seoadresi.com/surec-yonetimi-ve-
surec-yaklasimi-nedir/). 

Süreç yaklaşımının temel avantajları aşağıdaki gibidir: 

 Kaynakların etkili kullanımı ile daha düşük maliyetler ve daha kısa devir zamanı,  

 İyileştirilmiş, uyumlu, öngörülebilir sonuçlar,  

 Odaklanmış ve öncelikli iyileştirilmiş fırsatlar.  (Doğan ve Tütüncü, 2003:56). 

Süreç yaklaşımı ilkesi aşağıdaki gibi uygulanır,  

 Hedeflenen sonucun elde edilmesi için gerekli faaliyetler sistematik bir şekilde tanımlanır, 

 Ana faaliyetlerin yürütülmesi için açık bir sorumluluk oluşturulur, 

 Ana faaliyetlere ilişkin kapasite analiz edilir ve ölçülür, 

 Ana faaliyetlerin birbirleri ve organizasyonun işlevleri ile olan bağlantısı belirlenir, 

 Organizasyonun ana faaliyetlerini iyileştirecek kaynaklar, yöntemler ve malzemeler gibi faktörler üzerine 

odaklanılır, 

 Faaliyet risklerinin, sonuçlarının ve etkilerinin müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflar üzerindeki etkileri 

değerlendirilir. (Doğan ve Tütüncü, 2003, 57). 
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1.1. Süreçlerin Özellikleri 

 Bir süreç aşağıdaki beş temel özelliği taşımalıdır,  

 Tanımlanabilirlik: Sürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. 

 Ölçülebilirlik: Sürecin performans ölçütleri ile izlenebilme özelliğidir. 

 Yinelenebilirlik: Süreci harekete geçiren aynı veya değişken girdilerin işlenmesi sonucunda oluşan çıktının müşteri 

ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılayabilme özelliğidir. 

 Kontrol edilebilirlik: Süreç sorumlularının sürecin performansı hakkında her zaman için bilgi sahibi olabilmesi ve 

gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi özelliğidir. 

 Katma değer yaratma: Sürecin, çıktının kalitesi ve çıktıyı kullanan müşterinin tatmini üzerinde olumlu etki 

yaratabilme özelliğidir.( Doğan, Topoyan ve Tütüncü, 2003:355). 

1.2. Sürecin Temel Elemanları 

Sürecin temel elemanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

Tedarikçiler: Tedarikçi, sürecin girdilerinin bir ya da bir kaçını temin eden kişi ve/ya da kuruluşlardır. Tedarikçiler 

organizasyon içinden ya da dışından olabilirler. 

Girdiler: Girdi, süreci harekete geçiren ve sürecin dış çevresinden katılan öğelerdir. Sermaye, işgücü, zaman, malzeme, 

makine ve ekipman süreç girdileri olarak sayılabilirler. 

Çıktılar: Çıktı, girdilerin süreç içinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde katma değer yaratmasını 

sağlayan dönüşüm sonucudur. 

Müşteriler: Müşteri, sürecin çıktılarını kullanan organizasyon içinden ya da dışından kişi ve/ya da kuruluşlardır. 

Süreç Performans Ölçütleri: Süreç performans ölçütleri, sürecin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılama derecesini 

ölçmeye yarayan göstergelerdir (hurda oranı, yeniden isleme zamanı, cevap verme süresi, hatasız teslim 

edilen sipariş sayısı vb.) 

Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri: Müşteri ihtiyaç ve beklentileri, sürecin çıktısı olan ürün ve hizmetler konusunda müşteri 

tarafından ya da müşteri adına tanımlanmış özelliklerdir. 

Süreç Aktiviteleri: Süreç aktiviteleri, süreç girdilerini çıktılara dönüştüren süreç içerisinde yer alan faaliyetlerdir (Okay, 

1998:42). 

1.3. Süreç Yönetimi, Süreçlerle Yönetim ve Rekabet Gücü 

İş yapmanın en doğal ve bilinen hedefi, üretilen mal ve sunulan hizmetlerin satımlarından, maliyetlerle kıyaslandığında 

yüksek bir kazanç elde etmek olmuştur. Bu yaklaşım finans odaklı yönetim ile devam etmiştir. Bugün ise, iş yaparken ana 

hedef yalnızca işletmenin sadece kâr elde etmesi değil kâr ederken pazarın beklentilerini de tüm boyutlarıyla 

karşılamasıdır. Bu yaklaşımın başarısı da süreç odaklı bir yönetim anlayışına bağlıdır. 

Süreç yönetimi, süreçleri yönetmek demektir. Süreçlerle yönetim ise yönetim işini süreçlerle, başka bir deyişle süreçlere 

odaklanarak yapmak anlamına gelmektedir. Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olarak kabul edilmektedir. Hem geleneksel 
hem de yeni yönetim anlayışları kapsamında uygulanabilir. Süreçlerle yönetim ise bir yönetim anlayışını, bir yönetim 

yapısını ifade etmektedir. Bu anlayışın uygulanabilmesi, yeni yönetim ilkelerine uygun bir yapısal dönüşümü 

gerektirmektedir. Ancak, süreçlerle yönetim anlayışına geçebilmek için, süreç yönetimi aşamasından geçmek başka bir 

deyişle süreçlerin etkili bir şekilde yönetiliyor olması gerekir. Bu bakış açısı altında süreç yönetimini süreçlerle yönetimin 

bir parçası olarak kabul etmek mümkündür (Teymur, 2009:42). 

1.4. Süreç Yönetimi Uygulama Nedenleri 

Organizasyonlar yaşayan organizma gibidirler. Bu nedenle gelişmelerini sürdürmek için sürekli olarak değişime uğrarlar. 

Bu bağlamda sürekli bir şekilde gelişen yönetim, teknik ve uygulamalarına bağlı olarak, yönetim anlayış, uygulama ve 

yöntemlerini değiştirirler. Doğal olarak her kuruluş, zorluğu herkes tarafından kabul edilen gelişmeye dayalı değişim 

sürecine girmez, aslında girmek zorunda da değildir. Bu süreci başlatan kuruluşlar, gelecekte başarılarını sürdürme şansına 

sahip olan kuruluşlardır. Ayrıca, bu tür kuruluşlar aslında bir bakıma müşterilerine duyarlı, kalite ve performanslarını 

artırarak maliyetleri düşürmeyi hedefleyen kuruluşlardır. Kuruluşları sürekli gelişmeye zorlayan kuruluş içi ve dışı bazı 

nedenler vardır: 
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1.4.1. Kuruluş Dışı Nedenler: 

 Globalleşme 

 Yavaş bir şekilde de olsa gelişmesini sürdüren demokratikleşme 

 Bilgi teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler 

 Dünya çapında giderek artan rekabet 

 Politik ve siyasi gelişmeler 

 Ekonomik platformdaki değişimler 

 Kuruluşların varlık nedenleri olan müşterilerin beklentilerindeki artış ve değişimler 

 Üretim/hizmet gerçekleştirme ve sunma teknoloji ve sistemlerindeki gelişmeler 

 Yönetim yaklaşımlarındaki değişme ve gelişmeler 

1.4.2. Kuruluş İçi Nedenler 

 Müşteri istek ve beklentilerine duyarlı olamama 

 Müşteri beklentilerinin karşılanamaması 

 Müşteri şikayetlerindeki artışlar 

 Uygun bir planlama yapılamaması 

 Hedef ve politikalardaki değişiklikler 

 Performans göstergelerindeki bozulmalar 

 Ürün hayat çevriminin (süresinin) kısa olması 

 Geleneksel fonksiyonel ve hiyerarşik bölümlemelere dayalı hantal ve yavaş işleyen organizasyon yapıları 

 Ürün/hizmet kalitesinde ve verimliliğinde azalma 

 Kalite maliyetlerinde artış 

 Çalışanların artan istek ve beklentileri 

 Moral ve motivasyon düzeyinde azalma (Bozkurt, 2003:8-9). 

Hızla küreselleşen ve büyük bir yapısal dönüşüm içerisinde olan dünya ekonomisinin odak noktası haline gelen rekabet, 

ülkeler ve büyük isteyen büyük şirketler arasında önemli bir konuma gelmiştir. Ülke vatandaşlarının yaşam standartlarını 

yükseltmek, bu yaşam standartlarını devam ettirmek ve insanlara daha kaliteli, istedikleri ürünleri üretebilmede en büyük 

etken rekabet gücü olmuştur (Karaaslan ve Tuncer, 2010:23). 

Günümüzde en yüksek rekabet gücüne sahip kuruluşlarda kalite yönetiminin temeli "sürekli gelişme"ye dayalıdır. Hedef 

belli bir standardı tutturmak değil, seviyeyi, hedeflenen seviyeye ne olursa olsun sürekli ve hızlı bir tempoda çıkarmaktır. 

Bunun için orijinal fikirler ve yaratıcılık özendirilmeli ve desteklenmelidir. Şirketlerin rekabet yeteneklerini geliştirmeleri, 

elemanlarının daha fazla çalışmalarını sağlamakla değil, daha farklı bir şekilde çalışmalarını öğrenmeleriyle mümkün 

olabilir. Ancak bu şirketlerin ve elemanlarının, bu zamana kadar başarılı olmalarını sağlayan ilke ve teknikleri unutmaları 
gerektiği anlamına gelmemelidir (Teymur, 2009:30). 

Nerede ve ne zaman bir iyileştirme olsa, bu sonuçta kalitede ve verimlilikte bir iyileşmeye yol açacaktır. Kalite, 

iyileştirilebilen herşeydir. Günümüzde rekabet gücü yüksek işletmeler incelendiğinde bunların başarılarının altında toplam 

kalite olgusunun yer aldığı görülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsuru olarak da kaizen (sürekli iyileştirme) 

kavramının benimsenmesi ve işletme bünyesine adaptasyonu önem kazanmaktadır. (Soydan, 2006:59) 

Bu kapsamda süreç ve süreç yönetimi uygulamalarına ilişkin yapılan bazı çalışmalar şunlardır; 

Işılay (1999), işletmelerde süreç yönetimine geçiş ve uygulama sonuçlarını, Tütüncü ve Kılınç (2001), sürekli süreç 

geliştirme kapsamından performans değerlemesinin kâr amacı gütmeyen kuruluşlar açısından analizini, Ayanoğlu ve Turan 

(2003), işletmelerin süreç yönetimine geçiş ve uygulama sonuçlarını, Sansarcı, (2006), ISO/TS 16949’da süreç yönetimi 
uygulamalarını Sentanin vd, (2008), Brazilya’daki kamu kurumlarında süreç yönetimi uygulamalarının performans 

üzerindeki etkilerini,  Pyon vd,  (2011), süreç yönetimi uygulamalarının müşteri şikayetleri ile olan ilişkilerini, Stolze vd, 

(2012) süreç yönetimi uygulamalarının işletme sürdürülebilirliğini, Brocke vd, (2014) süreç yönetimin temel on ilkesini, 

Herand ve Doğruel (2014), süreç kontrol yöntemlerinin analizini, Özveri ve Kabak (2016), süreç yönetimi olgunluk 
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modelleri ve bir organizasyonun ve süreç yönetimi olgunluğunun değerlendirilmesini, Şahin ve Arıcı  (2017), yenilikçi 

süreç yönetiminde yalın üretim sistematiğini incelemişlerdir. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, uygulama ve araştırmanın bulguları sunulmuştur. Ardından genel bir tartışma bölümü 

ile araştırmanın sınırlılıkları ve ileride yapılacak çalışmalara önerileri de içeren sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. 

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Çalışmada ele alınan konular iki kısımda değerlendirilmiştir. İlk kısımda teorik bilgilere ulaşmak için araştırmalar, raporlar, 

resmi kayıt ve belgelerden yararlanılmıştır. 

İkinci kısımda ise ilk kısımda teorik olarak ele alınan bilgilerin uygulamadaki karşılığını ortaya koymak için analiz amaçlı 

anket çalışmasından yararlanılmıştır. 

Bu çerçevede süreç yönetimi unsurlarının belediye performansı üzerine olan etkisini belirlemek üzere bilgi toplama formu 

(anket) oluşturulmuş ve Karaman Belediye’sinde farklı birimlerde görev yapan 27 çalışanla belediye ortamında yüz yüze 

görüşülmüş ve anketlere cevaplar alınmıştır.  

 

Sorulan sorular aşağıda verilen ana başlıklar halinde sıralanmıştır. Bunlar; 

1. Genel Bilgiler, 

2. Süreç yönetimi ve belediye performansı ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

 

Anket sonuçları SPSS ortamına aktarılarak istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Ayrıca frekans ve yüzde dağılımlar ile 

belirlenen değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır.  

Karaman ili Ermenek Belediye’sinde belediye performansına ilişkin olarak yapılan güvenirlik analiz sonucu aşağıda 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Güvenilirlik Analiz Sonucu 

Ölçekler Cronbach’s Alpha (α) 

Belediye Performansı 0,825 

Süreç yönetimi 0,704 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa (α) katsayıları değerlendirildiğinde Ermenek Belediyesi’nde süreç yönetimi 

unsurlarının belediyenin performans ve süreç yönetimine yönelik ölçeğin güvenilirlik analizi sonuçları sırası ile 0,825 ve 

0,704 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre ölçeklerin iyi düzeyde (α > 0,70) güvenilir olduğu söylenebilir. Bu nedenle 

ölçekten herhangi bir değişken çıkarılmayarak, diğer analizlere devam edilmiştir. 

Araştırmaya katılan belediye çalışanlarına ilişkin demografik bulgular aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler F % 

Yaş  

16-25 4 14,8 

26-35 11 40,8 

36-45 9 33,3 

46-55 3 11,1 

Cinsiyet  

Erkek 23 85,2 

Kadın 4 14,8 

Eğitim Durumu  

Orta Öğretim 6 22,2 

Önlisans 13 48,1 

Lisans 7 25,9 

Lisans üstü 1 3,7 

Hizmet Süresi  

1-5 4 14,8 

6-10 7 25,9 

11-15 8 29,7 

16-20 6 22,2 

20 ve üzeri 2 7,4 

Toplam 27 100 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılanlara ilişkin demografik bulgulara göre; katılımcıların; % 14,8’i 16-25 yaş, % 40,8’i 26-35 yaş, % 33,3’ü 

36-45 yaş ve  % 11,1’inin 46-55 yaş grubunu oluşturduğu belirlenmiştir. Öte yandan katılımcıların %85,2’sinin erkek ve % 

14,8’inin ise bayan olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışanların, % 22,2’sinin ortaöğretim, % 48,1’inin ön lisans , 

% 25,9’unun lisans ve %3,7’sinin lisans üstü eğitim düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca çalışanların % 14,8’inin 1-
5 yıl, % 25,9’unun 6-10 yıl, % 29,7’sinin 11-15 yıl,  % 22,2’sinin 16-20yıl ve %7,4’ünün 20 ve üzeri hizmet yılına sahip 

olduğu belirlenmiştir. Aşağıda verilen Tablo 3. de ise süreç yönetimi unsurları verilmiştir. 
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Tablo 3. Süreç Yönetimi Unsurları 

Süreç Yönetimi Unsurları Ortalama Standart 
Sapma 

Kaynaklar ve elde edilecek çıktıların önceden planlandığı bir süreç söz konusudur. 3,25 1,1253 

İşletmenin stratejik hedefleri tanımlanmış ve süreç yönetimi işletmenin belirtilen 

vizyona ulaşmasına katkı sağlamaktadır. 
2,99 1,0191 

İş süreçlerine ilişkin iş akış şeması, süreç hiyerarşisi ve süreç haritası mevcuttur. 2,44 0,7212 

Yapılan işin sorumlusu (sahibi) belirlenmiş ve süreç ekibi bu konuda yeterli tecrübe 

ve bilgi birikimine sahiptir. 
3,78 1,4445 

İşletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda tüm birimlerde süreç yönetimi 

uygulanmakta ve üst yönetim destek vermektedir. 
3,01 0,9122 

Süreç yönetimi uygulamalarına geçmeden önce ve geçtikten sonra çalışanlara yeterli 

düzeyde eğitimler verilmektedir. 
2,78 0,8823 

Yaptığım işin en doğru şekilde yapılmasında süreç yönetimi faydalı ve gerekli olmuş 

aynı zamanda işletme içi bürokrasiyi azaltmıştır. 
3,19 1,4520 

Süreç yönetimi uygulamaları iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanmasına katkıda 

bulunmaktadır. 
3,85 0,9998 

Süreç yönetimi uygulamaları çalışanların motivasyon ve morallerini artırıcı bir 

etkiye sahiptir. 
3,45 1,1527 

Yapılan işin süreç performans göstergeleri ve hedefleri belirlenmiş ve düzenli olarak 

ölçülmektedir. 
2,40 0,7258 

Yapılan iş ile ilgili hazırlanan rapor sonuçlarına göre süreç iyileştirme çalışmaları 

yapılmakta ve çalışanların görüşleri de alınmaktadır. 
2,77 0,9258 

Süreç yönetimi uygulanırken hatalı ve tekrarlı adımlar mevcuttur. 3,05 1,2525 

Sürecin iyileştirilmesi için sistematik çalışmalar yapılmakta ve sürekli iyileşme 

anlayışıyla ele alınmaktadır. 
2,88 1,0874 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Ermenek Belediye’sinde süreç yönetimi unsurları ölçeğine göre;   

“Süreç yönetimi uygulamaları iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır”, ifadesinin önem 

düzeyi (3,85) ile en yüksek çıkmıştır. Yapılan işin sorumlusu (sahibi) belirlenmiş ve süreç ekibi bu konuda yeterli tecrübe 

ve bilgi birikimine sahiptir.” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,78), ile diğer yüksek çıkan süreç yönetimi unsuru olmuştur. 

Öte yandan diğer yüksek önem düzeyine sahip unsurlar ise sırasıyla  “Süreç yönetimi uygulamaları çalışanların motivasyon 

ve morallerini artırıcı bir etkiye sahiptir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,45) “Kaynaklar ve elde edilecek çıktıların 

önceden planlandığı bir süreç söz konusudur” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,25), “Yaptığım işin en doğru şekilde 

yapılmasında süreç yönetimi faydalı ve gerekli olmuş aynı zamanda işletme içi bürokrasiyi azaltmıştır” ifadesinin ağırlıklı 

ortalaması (3,19), “Süreç yönetimi uygulanırken hatalı ve tekrarlı adımlar mevcuttur” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,05), 

“İşletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda tüm birimlerde süreç yönetimi uygulanmakta ve üst yönetim destek 

vermektedir” ifadesinin ağırlıklı ortalaması (3,01) olduğu belirlenmiştir.  

"İşletmenin stratejik hedefleri tanımlanmış ve süreç yönetimi işletmenin belirtilen vizyona ulaşmasına katkı 

sağlamaktadır", ifadesinin ağırlıklı ortalaması (2,99), “Sürecin iyileştirilmesi için sistematik çalışmalar yapılmakta ve 

sürekli iyileşme anlayışıyla ele alınmaktadır”, ifadesinin ağırlıklı ortalaması (2,88), “Süreç yönetimi uygulamalarına 

geçmeden önce ve geçtikten sonra çalışanlara yeterli düzeyde eğitimler verilmektedir”, ifadesinin ağırlıklı ortalaması 

(2,78), “Yapılan iş ile ilgili hazırlanan rapor sonuçlarına göre süreç iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve çalışanların 

görüşleri de alınmaktadır”, ifadesinin ağırlıklı ortalaması (2,77)  ile nispeten yüksek çıkan süreç yönetimi unsurları 

olmuştur.  
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“Yapılan işin süreç performans göstergeleri ve hedefleri belirlenmiş ve düzenli olarak ölçülmektedir”, ifadesinin önem 

düzeyi ise (2,40) ile en düşük çıkan süreç yönetimi unsuru olmuştur.  Diğer  en düşük önem düzeyine sahip süreç unsuru 

ise “İş süreçlerine ilişkin iş akış şeması, süreç hiyerarşisi ve süreç haritası mevcuttur”, ifadesinin ağırlıklı ortalaması (2,44)  

ile olmuştur.  

Tablo 4. de ise süreç yönetimi unsurlarının Ermenek Belediye’si performansı üzerindeki etkisini içeren KMO and Bartlett’s 

test tablosu verilmiştir. 

Tablo 4. Süreç Yönetimi Unsurlarının Belediye Performansı Etkisini İçeren KMO and Bartlett’s Tablosu 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of  Approx. Chi- 

Sphericity Square 

df 

Sig. 

,595 

3,85265 

 

299 

,000 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Yapılan analiz sonucuna göre tabloda gösterildiği gibi KMO 0,595 olarak bulunmuştur. KMO’nun 0,50’den büyük olması 

örneklem büyüklüğünün uygun veya yeterli olmasını göstermektedir. Tablo 5 de belediye performansına yönelik regresyon 

analizi içeren tablo verilmiştir.  

Tablo 5. Regresyon Analiz Tablosu 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Sabit B T P 

Süreç Yönetimi 

Unsurları 
Belediye 

Performansı 
4,002 0,400 1,011 0,001 

F=7,1729       p=0,001         R2 0,351 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Regresyon analizi tablosuna göre bağımsız değişken olan süreç yönetimi unsurları ve bağımlı değişken olan belediye 

performansına ilişkin değişkene ait varyansı % 35 oranında açıkladığı, başka bir ifadeyle süreç yönetimi unsurlarının % 35 

oranında belediye performansını etkilediği tespit edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Günümüzde süreç ve süreç yönetimi unsurları müşteri tatminin ve bağlılığının sağlanmasında önemli bir unsur olmakla 

birlikte hizmet sunumundaki zayıflıklara ışık tutması bakımından da önemli bir yere sahiptir. Öte yandan ekonomik 

unsurların değişmesi ve çeşitlenmesi ile bilgi teknolojilerindeki gelişmeler yapılan iş ve işlemlerde modern yönetim 

anlayışını beraberinde getirmekte kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanımını gerektirmektedir. Bu olguların 

gerçekleşmesinin bir yolunun da süreç ve süreç yönetimi unsurlarından geçtiği söylenebilir. Bu çerçevede bu çalışmanın 

amacı; Karaman ili Ermenek Belediye’sinde süreç yönetimi unsurlarının önem derecelerinin belirlenmesi ve süreç yönetimi 

unsurlarının Belediye performansı üzerine olan etkisinin tespit edilmesidir. Öncelikle süreç yönetimi unsurlarının önem 

düzeyleri belirlenmiştir. Bu kapsamda süreç yönetimi unsurlarının en önemlileri Ermenek Belediyesi’nde “Süreç yönetimi 

uygulamaları iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.” ifadesi ve “Yapılan işin sorumlusu 

(sahibi) belirlenmiş ve süreç ekibi bu konuda yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir.” ifadesi olmuştur. 

Diğer taraftan süreç yönetimi unsurlarından en az önem düzeyine sahip ifadeler ise;  “Yapılan işin süreç performans 

göstergeleri ve hedefleri belirlenmiş ve düzenli olarak ölçülmektedir.” ifadesi ile “İş süreçlerine ilişkin iş akış şeması, süreç 

hiyerarşisi ve süreç haritası mevcuttur.” ifadesi olmuştur.  

Ayrıca Ermenek Belediye’sinde süreç yönetimi unsurlarının Belediye performansı üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuç aynı zamanda Ermenek Belediye’sinde performansı artırmanın bir yolunun da 
süreç yönetimi unsurları olduğunu ortaya koyan önemli bir faktördür. 

Yapılan bu çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar, yerel yönetim kuruluşlarına, işletmelerin yöneticilerine, sanayi ve ticaret 

odalarına ve konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenlere katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırmanın Karaman ili Ermenek 

ilçesinde planlandığı göz önüne alındığında il ve ilçede faaliyet gösteren özel ve kamu birimlerine yol gösterici olacaktır. 
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ÖZET 

Açık planlı ofisler, çok sayıda çalışanın bir arada olduğu fiziki alanlardır. Özellikle gürültü açısından gereken 

kontrol gerçekleştirildiğinde, bu tür bürolarda, çalışma ortamı olarak oldukça yüksek verim elde edilebilmektedir. 

Açık planlı bürolarda uygun akustik ortamın oluşabilmesi için yeterli konuşma gizliliğinin, anlaşılabilirliğinin ve 

kabul edilebilir gürültü düzeyinin altında kalan gürültü ortamının sağlanması gerekir. Çalışmamızda açık 

bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile stres düzeyleri arasında bir farklılaşma olup olmadığı, çalışılan 

büro türünün akustik sorun algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Araştırma Mardin 
Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 184 büro çalışanına uygulanan anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Büro 

çalışanlarının akustik sorun algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen anket formu ile mesai sırasındaki stres 

belirtileri için DasGupta tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verileri test etmek için merkezi 

eğilim ölçüleri ile istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, büro çalışanların akustik 

sorun algıları ile stres düzeyleri arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Akustik sorun algısı ve stres düzeyi 
arasında bazı demografik değişkenler açısından anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir ve analizlerle 
yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, açık bürolardaki akustik sorunların kontrol altına alınması, 

stresin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Açık Büro, Akustik Sorunlar, Çalışan Verimliliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi. 

 

ABSTRACT 

The open-plan offices are extensive spaces designed to accommodate a large number of office workers. An open-
plan office can work reasonably well when carefully designed, especially in terms of noise. In order to provide 
good acoustical conditions in an open plan office, adequate speech privacy, speech intelligibility and acceptable 
background noise level have to be obtained. This study aims whether there is a differentiation between acoustic 
problem perceptions and stress levels of clerks who work in open office. The research was performed by means of 
the survey that was conducted among 184 office clerks in Mardin Metropolitan Municipality. The survey from 
that was improved in order to measure acoustic problem perceptions of open office clerks and the scale which was 
improved for stress indication during the shifts by DasGupta. For the research, in order to test the data obtained 
measures of central tendency ant statistical analysis methods were used. As a result of the research, it was 
identified there was a relation between acoustic problem perceptions and stress level in terms of some 
demographic variables. In the light of findings above, the suggestions were brought for regulating acoustic 
problems in open offices, reducing stress and improving productivity. 

Key Words: Open Office, Acoustic Problems, Employee Productivity, Mardin Metropolitan Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde geleneksel bir yapıda olan büro hacimlerinin yerini, tasarımı açık plan üzerinden biçimlendirilen büro hacimleri 

almakta ve bu anlayışa sahip büroların kullanımının gittikçe arttığı görülmektedir. Fakat, açık planlanan büroların ekonomik 

olarak ve yapım süresi bakımından işletmeye pozitif katkıları bulunurken, özellikle kullanıcılarına yönelik bazı sorunları da 

yanı sıra getirmektedir (Acar ve Akdağ, 2008:54). 

Açık bürolar mekânın paylaşıldığı, insanların arasında sabit duvarlar biçiminde ayırıcıların bulunmadığı dolayısıyla, çalışanlar 

arasında tamamen açıklığın, dolapların veya alçak bölmelerin kullanılmasıyla düzenlenen yerlerdir. Açık büroların duvarsız bir 

alan olarak algılanmaması gerekmektedir. Çünkü bu mekânlar iletişimin kolaylaştırıldığı ve gizliliğin gözetildiği tasarım 

biçimidir. Bürolardaki çalışmalar tek kişi ya da daha fazla kişi ile gruplar halinde gerçekleştirilebileceği için büro mekânıyla 

diğer kişilerin arasında güçlü bir diyalog oluşturulabilmektedir. Fakat sıkı bir haberleşme ve bilgi akışının sağlanması, çalışma 

verimine yönelik çeşitli problemleri de beraberinde getirebilmektedir (Acar ve Akdağ, 2008:54). Bu problemlerin başında, 

çalışanın performansı üzerindeki etkisi bilinmekte olan akustik sorunlar yer almaktadır. Akustik biliminin ana konusunu sesin 
ve gürültünün denetimi oluşturmaktadır. Akustik, sesin oluşumunu, iletimini, denetimini, karşılanmasını ve sonuçta gerçekleşen 

etkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir. İç ortamlarda kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacak olan 
ses düzeyinin, frekans dağılımının ve çınlama süresinin belirlenmesiyle mekânın akustik performansı belirlenebilir hale 

gelmektedir (Kurtay vd., 2008:557). 

Açık bürolar, tüm çalışmaların ve ekipmanların arasında güçlü bir iletişimi ortaya koymaktadır. Bu nedenle, büro 

planlamalarında organizasyonun gereksineceği iletişimsel güçlenmeyi sağlayacak bir fiziki planlama gerçekleştirilmelidir. 
Büroların işlevlerinin bütün yönleriyle sergilenebilmesi için birçok düzenleme önceden düşünülmelidir. Özellikle ses, ışık, ısı 

ve renkler bakımından fiziki ortam şartlarının oluşturulmasına yönelik bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Fakat 

ülkemizde daha tasarım aşamasındayken göz önünde bulundurulması önemli olan yapı kapsamındaki etkenlere ilişkin bilinç 

henüz yeterli düzeyde oluşmamıştır (Acar ve Akdağ, 2008:54). 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde bilinen ilk kökenine göre Latincede “Burra” ve Fransızcada ise “bureau” olan “büro” kelimesi, örgütsel ve 

yönetsel alanda çok çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği yer biçiminde ifade edilmektedir. Büro, TDK sözlüğünde ise 

“yazıhane, çalışma odası, yazı işleri ve danışma hizmetlerinin yürütüldüğü bölüm ve işyeri” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir 
(www.tdk.gov.tr). Tengilimoğlu ve Tutar (2009)’ın çalışmalarında ise büro; “yapılacak çalışmanın niteliği doğrultusunda 
gerektiği kadar insan ve ekipmanla donatılmış çalışma yeri” ifadesi ile tanımlamaktadır. Ofis ise, büro kelimesinin yerine de 

kullanılmakta olan genel bir terimdir. Günümüzde büro ile ilgili olarak çağdaş bir bakış ve anlayışla ofis kelimesinin 
kullanılmasının daha uygun bulunduğu düşünülmektedir. Ofis terimi Latincedeki “opus” sözcüğünden gelmekte olup “yapıt, iş” 

anlamını taşımaktadır (Varlı, 2004:3). 

Büro çalışmaları, yazının bulunmasından dolayısıyla tarihin başlangıcından itibaren söz konusudur. İlk kayıtların kil tabletler 

üzerine yazılarak tutulduğu bilinmektedir. Bu yazım işlemlerinde, yaşanan gelişimler ışığında, papirüs ve sonrasında kâğıt 

kullanılarak kayıt işlemleri devam ettirilmiştir. Geçmişte uygulanan büro çalışmalarının günümüzdeki anlayışa kıyasla, oldukça 

basit bir düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. İlk büroların ortaya çıktığı dönem, ekonomik ve ticari faaliyetleri kaydetme ihtiyacı 

hissedilen dönem kadar eskilere uzanmaktadır. Bu bürolardaki ilk çalışmaları; doğum ve ölüm tarihlerinin, vergilerin ve 
arazilere ilişkin basit işlerle ilgili kayıtların oluşturduğu görülmektedir (Tengilimoğlu ve Tutar, 2009:35). 

Büro anlayışı ile oluşturulan sistem, örgütsel bir yapının işleyişinde ve modern iş dünyasının karmaşıklığında düzeni 

sağlamakla hayati bir öneme sahiptir. İşlevsel olarak; kayıt ve iletişimin ötesinde, büro örgütün ayakta durmasını sağlamaktadır. 
Gerçekte büro, örgüt için ana birim özelliğinde olmayıp; üretime, satışa ve personele ilişkin birimlere yardımı üstlenmektedir. 

Büronun temel işlevi, esas unsurlar olan bu birimlerde çalışmaların düzenli ve verimlilik içinde devam etmesini sağlamaktır 

(Göral, 2007:16). Bu sistemi, endüstride yer alan bir makinedeki yağlama sistemine benzetmek mümkündür. Yağlanmayan bir 

makinenin iç parçalarında kısa bir sürede oluşacak aşınma sonucu problemler ortaya çıkıp, makineyi durduracağı gibi; örgütün 

bürodaki faaliyetlerinde de düzenli işleyiş sağlanamaz ise iş üretiminde sorunlar ortaya çıkacak ve içinden çıkılamaz bir 

duruma gelecektir. Makinenin çalışmasını sağlayan yağ değildir ancak, işleyişinde düzenleyici bir unsur olarak rol 
oynamaktadır (Eyre,1989:8). Büroların yalnızca hizmet birimleri olarak değil, işlevsellikleri dikkate alınarak çalışanların gün 

içinde zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri göz önünde bulundurulmalı, bu doğrultuda fiziksel çevre tasarımlarına özen 

gösterilerek yönetilmeleri sağlanmalıdır. Çünkü çalışanların bu mekânlarda yaşadıkları fiziki koşullar; memnuniyetleri, 

rahatlıkları ve verimliliklerinin belirleyici birer faktörüdür (NRCC, 2004:1). Büro tasarımı için yapılan seçimlerin uygun 

olmaması;  iş ortamına negatif yansıma yaparak, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyecek ve elde edilmesi beklenen iş 
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gücü verimliliğini azaltacaktır. Bu nedenle başlangıçta maliyetleri en aza indirmek amacıyla yanlış tasarım tercihlerine 

yönelmek, sonrasında oluşacak maliyetlerin daha da pahalıya ulaşmasına yol açabilir (Charles ve Pero, 2006). 

Bürolarda mahremiyet duygusu, ihtiyaç hissedilerek ön plana çıkan bir davranışsal yaklaşımdır. İş ortamı içinde özellikle görsel 

ve işitsel mahremiyet önem kazanmaktadır (Çete, 2004:39). Büro iş görenleri, gürültünün rahatsız edici boyutlara ulaştığında, 

genellikle iş verimliliğine negatif etkiyle yansıdığı konusunda ortak fikirdedirler. Gürültünün aşırı seviyelere ulaşması; büro iş 

görenlerinin stres düzeylerini artırmakta, çalışma performanslarını, konsantrasyonlarını ve konfor algılarını azaltmaktadır. Bu 

bağlamda gürültü seviyesindeki kabul edilebilir sınırı aşmamak, açık bürolar ile ilgili önceliklerin başında gelen unsurlardandır 

(Charles ve Pero, 2006:1). Açık plana sahip bürolarda gürültü potansiyelini insan da makine de oluştursa, hizmet alanların aynı 

mekânsal yapıyı paylaşma zorunlulukları akustik bir konfor yaratılmasını zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan verimlilik beklentisi  
ile açık planlı bürolardaki akustik tasarım arasında çelişki bulunabilmektedir. Akustik açıdan konforun elde edilememesi; 

dikkatlerin dağılmasına, konuşmalardaki ses düzeyinin artmasına ve beraberinde üretkenliğin, verimliliğin azalmasına neden 
olacak negatif sonuçları doğurmaktadır (Çete, 2004:59). Açık planlı bürolar için tasarım aşamasında akustik özelliklerin göz 

önünde tutulması; mekânın kullanımına ilişkin performansın doğrudan belirleyicisi niteliğindedir. Akustik konfora ulaştıracak 
koşulların oluşumu; fiziki iç yapının tefrişinden, asma davan özelliğine, mobilya tercihinden bölümleme malzemelerinin 

boyutlarına, hatta aydınlatma araçlarının biçimsel yapılarına kadar büroda yer alacak her nesnenin titizlikle ile alınmasını, 
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır (Karabiber, 1994:103-105). 

 

3. AÇIK BÜROLARDA İŞİTSEL KONFOR 

3.1. Açık Bürolarda İşitsel Konforu Etkileyen Faktörler 

İşitsel konfor kavramı, insanların eylem veya eylemsizlik durumundayken, içinde bulundukları ortamdaki akustiğe ilişkin 

uygun koşulların sağlanması olarak tanımlanmaktadır. İşitsel konforun sağlanması için, konuşmaların gerçekleştirildiği 

yapılarda karşılanması beklenilen gereksinmeler; fon gürültüsündeki optimizasyon, konuşma anlaşılabilirliği ve akustik 

kusurların giderilmesidir (Özçevik, 2005:36). Açık bürolardaki işitsel konforun etkilendiği faktörler aşağıda yer almaktadır:  

3.1.1 Tavan Tasarımı  

İşitsel konforu sağlamada önemli bir rol üstlenen tavanın tasarımıyla amaçlanan, tavan yüzey dokusunun sesi yutması ile 

çalışma alanına sesin yansımasını engellemesidir. Bu bağlamda tavanın sesi yutması, aydınlatmada kullanılan araçların tipleri 

ve konumları önem kazanmaktadır (Özçevik, 2005:71). Sesi %90 oranında veya daha üst seviyede yutma kapasitesi bulunan 
yüksek tavanlı açık büroların tasarlanması, akustik konforun elde edilmesi açısından oldukça önemli görülmektedir. 

3.1.2. Döşeme Tasarımı  

Büroların yüzeylerinde zemin döşemeleri için kullanılan malzemeler; havada oluşan seslerin yutulması, adımlar ve darbelerden 

kaynaklı sesleri ve bu seslerin geçişini minimize etmek gibi özellikleri bulunmalıdır. Bu kapsamda döşemenin sesi yutabilme 

özelliği ve yanı sıra malzemelerin uygun olanlarının tercih edilmesi önemlidir (Özçevik, 2005:71). 

3.1.3. Mobilya/Tefriş Tasarımı  

Büroda sesin çalışma alanlarını izleyerek yayılımını önlemeye yönelik olarak, mobilya modüllerinin seçimi ve tefriş edilmesi; 

işitsel konforun ve mahremiyetin temin edilmesi bakımından öneme sahiptir. Bu açıdan ses yutma kapasitesi üst düzeylere 

ulaşabilen mobilyaların kullanılması ve mekânın düzenlenmesinde akustik bariyer sağlayan ve ses yutuculuğunu toplam 

üzerinden arttırıcı akustik gölge oluşturan uygulamalara yönelmek gerekmektedir (Özçevik, 2005:71).  

3.1.4. Ses Maskeleme Sistemleri Tasarımı 

Açık plana sahip bürolarda beyaz gürültülerden kaynaklanan çeşitli seslerin kontrol altında bulundurulabilmesi için ses 
maskeleme uygulamaları kullanılabilmektedir. Beyaz gürültü; radyo, televizyon, bilgisayar gibi araçlardan büro sahasına 

yayılan düşük seviye arka plan sesleridir. Beyaz gürültünün diğer seslerden ayrılması zordur. Fakat uzun süreli çalışma 

yapanların yorulmasına ve dikkatlerinin dağılmasına neden olur. Bu sebeplerle çeşitli gürültüleri meydana getiren tesisat 

sistemi, elektrik sistemi, internet panoları, havalandırma bölümleri gibi unsurlara maskeleme yapılmalıdır. Bahsi geçen 

tedbirler bürolarda çalışmaların daha verimli gerçekleşmesine yardımcı olan unsurlardır (Çete, 2004:59). 
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4.ARAŞTIRMA TASARIM VE YÖNTEMİ 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı, açık bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile stres düzeyleri arasında bir farklılaşma olup olmadığı, 

çalışılan büro türünün akustik sorun algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. 

Yukarıdaki literatür bilgilerinin ışığında aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H1: Akustik sorunların açık bürolarda çalışanların verimliliği üzerine etkisi vardır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı  

Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Veriler basit 
tesadüfî örneklem yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan soru formunda demografik sorular, ardından 

çalışanların akustik sorun algılarını ölçmek amacıyla 26 ifadeden oluşan anket formu ile mesai sırasındaki stres belirtileri için 
DasGupta tarafından 1992’de “Perceived Control and Examination Stress” adlı çalışması için stres durumundaki belirtileri 

saptamak amacıyla geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 38 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe formu Hovardaoğlu (1997) tarafından 

hazırlanmıştır. Türkçe form üzerinde yapılan faktör analizinde üç faktör saptanmıştır: (1) bilişsel-duyuşsal, (2) fizyolojik, (3) 

ağrı-yakınma faktörleridir.  

Ölçekler katılımcılardan, belirtilen ifadelere 5’li Likert Ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) üzerinde 

ne oranda katıldıklarını işaretlemeleri istenmiştir.   

4.3. Evren ve Örneklem  

Araştırma evrenini, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan büro çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

toplamda 184 çalışan ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Evrene ulaşmada zaman ve ulaşım açısından zorluklar 

yaşanacağından dolayı belirlenen evren üzerinden onu temsil edecek basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile örneklem seçilmiştir. 
Bu kapsamda araştırmanın örneklemini Mardin ilinde rastgele seçilen işletmelerdeki çalışanlar oluşturmaktadır.  

4.4 Analiz ve Bulgular 

Verilerin analizleri için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım; parametrik testlerin yapılabilmesi için kullanılan 

varsayımlardan biridir (Durmuş vd., 2013:65). Elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit etmek için önce 

Shapirowilk testi uygulanmış ve anlamlılık değerinin 0,005’ten küçük olduğu tespit edildiği için normal dağılıma uymadığı 

düşünülmüştür. İkinci bir adım olarak, skewness ve kurtosis değerlerine bakılmış ve bu değerlerin +1,5, -1,5 arasında olduğu 

saptandığı için verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veriler normal dağılım 

gösterdiği için parametrik testler tercih edilmiştir. Araştırma çerçevesinde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek 
için frekans ve yüzde analizi, açık bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile stres düzeyleri arasında bir farklılaşma olup 

olmadığı, çalışılan büro türünün akustik sorun algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit etmek amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizinden yararlanılmıştır.  

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı 

 N % 

 

Kadın 64 34,8 

Erkek 120 65,2 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların %34,8'inin kadın; %65,2'sinin de erkek olduğu tespit edilmiştir. Anket sonuçlarına göre 

katılımcıların yaklaşık 1/3'ü kadın çalışan iken; 2/3'ü de erkek çalışan olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediye hizmetlerinin 

yerine getirilmesinde özellikle de alt ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde erkek personel duyulan ihtiyacın bu oranın 

ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Medeni Hal Dağılımı 

 N % 

 

Evli 84 45,7 

Bekar 100 54,3 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların %45,7'sinin evli; %54,3'ünün de bekar olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların Yaş Grubu Dağılımı 

 N % 

 

18-24 yaş 36 19,6 

25-30 yaş 96 52,2 

31-40 yaş 38 20,7 

41-50 yaş 6 3,3 

51-60 yaş 6 3,3 

61 ve üzeri yaş 2 1,1 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların %19,6'sının 18-24 yaş aralığında; %52,2'sinin 25-30 yaş aralığında; %20,7'sinin 31-40 yaş 

aralığında; %3,3'ünün 41-50 yaş aralığında; %3,3'ünün 51-60 yaş aralığında; %1,1'inin de 61 ve üzeri yaş aralığında olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışanların yarısının (%52,2) 25-30 yaş grubunda yer alan genç çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Bir alt 

yaş grubu da eklendiği zaman genç çalışan oranı %71,7'ye yükselmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Öğrenim Durumu Dağılımı 

 N % 

 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

0 

6 

58 

0 

3,3 

31,5 

Önlisans 

Lisans 

44 

64 

23,9 

34,8 

Lisansüstü/Doktora 12 6,5 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1387 
 

Araştırma katılan çalışanların eğitim durumları incelendiğinde, %3,3’ü ortaokul, %31,5’i lise, %23,9’u önlisans, %34,8’i lisans 

ve %6,5’inin eğitim durumunun lisansüstü/doktora olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Aile Toplam Gelir Durumu Dağılımı 

 N % 

 

0-1650 TL 32 17,4 

1651-2000 TL 38 20,7 

2001-3000 TL 40 21,7 

3001-4000 TL 26 14,1 

4001-5000 TL 22 12,0 

5001-6000 TL 8 4,3 

6001-10 000 TL 16 8,7 

10 001 ve üzeri TL 2 1,1 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırma katılan katılımcıların aile toplam gelir durumu dağılımı incelendiğinde %17,4’ünün 0-1650 gelir dağılımına sahip 

olduğu %20,7’sinin 1651-2000, %21,7’sinin 2001-3000, %14,1’inin 3001-4000, %12,0’sinin 4001-5000, %4,3’ünün 5001-
6000, %8,7’sinin 6001-10000, %1,1’inin 100001 ve üzeri gelir dağılımına sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların İşyeri Kıdem Dağılımı 

 N % 

 

1-3 yıl 126 68,5 

4-5 yıl 28 15,2 

6-10 yıl 14 7,6 

11-20 yıl 4 2,2 

21-30 yıl 12 6,5 

31 ve üzeri yıl 0 0,0 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların işyeri kıdem dağılımı incelendiğinde, %68,5’i 1-3 yıl, %15,2’si 4-5 yıl, %7,6’sı 6-10 yıl, 

%2,2’si 11-20 ve %6,5’inin iş yeri kıdem dağılımın 21-30 yıl olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 7. Büroda Birlikte Çalışılan Kişi Sayısı 

 N % 

 

1-5 kişi 90 48,9 

6-10 kişi 36 19,6 

11-15 kişi 22 12,0 

16-20 kişi 6 3,3 

21-30 kişi 2 1,1 

31-40 kişi 2 1,1 

41-50 kişi 0 0,0 

51 ve üstü 

kişi 
26 14,1 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların büroda birlikte çalışılan kişi sayısı dağılımı incelendiğinde, %48,9’unun 1-5 kişi, %19,6’sının 

6-10 kişi, %12,0’ının 11-15 kişi, %3,3’ünün 16-20 kişi, %1,1’inin 21-30 kişi, %1,1’inin 31-40 kişi aralığında olduğu tespit 

edilmiştir.  

Tablo 8. İşyerinde Günlük Ortalama Çalışma Süresi (Saat) 

 N % 

 

3 saate kadar 

3 saatten çok - 4 saate kadar 

4 saatten çok - 7 saate kadar 

7 saatten çok - 8 saate kadar 

8 saatten çok-10 saate kadar 

10 saatten fazla 

0 

0 

2 

58 

110 

14 

0 

0 

1,1 

31,5 

59,8 

7,6 

TOPLAM 184 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanların işyerinde günlük ortalama çalışma süresi incelendiğinde, %1,1’inin 4 saatten çok-7 saate kadar, 
%31,5’inin 7 saatten çok-8 saate kadar, %59,8’inin 8 saatten çok 10 saate kadar, %7,6’sının 10 saatten fazla günlük ortalama 

çalışma süresine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 9. Değişkenlerin Ortalama Değerleri, Güvenilirlikleri, Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ort. 
Madde 
Sayısı 

C. 
Alpha 

Akustik Sorun 
Algısı 

Stres 
Düzeyi 

Akustik Sorun Algısı 2,93 26 ,64   

Stres Düzeyi 2,53 42 ,66 ,36** 1 

(**0.01<p) 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 9’da görüldüğü üzere araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerinin güvenilirlik analizi sonucu elde edilen cronbach 
alpha katsayıları sırasıyla 0,64, ve 0,66 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin sosyal bilimler alanında genel kabul görmüş olan 

0,70’e yakın olması ölçeklerin bu örneklem dâhilinde de güvenilir olduğunu göstermektedir. Değişkenler arası korelasyon 

analizi sonucu ulaşılan bulgulara göre, araştırmaya katılan çalışanlarında açık bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile 

stres düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r:0,36, p<0.01) bulunmaktadır.  

Tablo 10. Akustik Sorun Algısının Stres Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Özellikler 
Standartlaştırılmamış 

Beta Katsayısı 

Standartlaştırılmış 

Beta Katsayısı 
p değeri 

Sabit 1,643  ,000* 

Akustik 
Sorun 
Algısı 

,842 ,361 ,000* 

R2= ,130,      F= 27,212 (0,00),  *P<0,01 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmaya katılan çalışanlarında açık bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile stres düzeyleri arasında bir farklılaşma 

olup olmadığı, çalışılan büro türünün akustik sorun algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının incelemek amacıyla, basit 

doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan regresyon modeli sonucunda açık bürolarda çalışanların akustik 

çalışılan büro türünün akustik sorun algısı üzerinde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. F(1,182)= ,130, p<0,01). Bağımsız 

değişkenler katılımcıların akustik sorun algılarının %13’ünü açıklamaktadır.  
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SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, açık bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile stres düzeyleri arasında bir farklılaşma olup olmadığı, 

çalışılan büro türünün akustik sorun algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan 

çalışanlarında açık bürolarda çalışanların akustik sorun algıları ile stres düzeyleri arasında bir farklılaşma olup olmadığını 

incelemek amacıyla, basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan regresyon modeli sonucunda açık 

bürolarda çalışanların akustik çalışılan büro türünün akustik sorun algısı üzerinde bir etkisi olduğu tespit edilmiş olup 

oluşturulan hipotez doğrulanmıştır.   

Büro çalışanları ile mekânda oluşan gürültü kaynaklarının aynı atmosferi paylaşma zorunlulukları, açık bürolar için akustik 

konforun sağlanabilmesini çözümü zor, çok bilinmeyenli bir denklem haline getirebilmektedir. İşletmeler tarafından akustik 

konforun elde edilmesine ilişkin belirlemeler, henüz tasarım sürecindeyken ortaya konularak dikkate alınmalıdır. Açık büronun 

tavanı için geliştirilen tasarımda, sesi emme özelliğine uygun plakalar gibi yapı malzemelerinin kullanımını ön görecek bir 

proje çalışması üzerinde durulması gerektirmektedir. Yer döşemeleri ile ilgili tasarımda ise sesi emecek ve dağılımına engel 
olabilecek yapı malzemeleri ve halı türevleri üzerinden projelendirmeler yapılmalıdır. Mobilya, diğer tefriş araç-gereçleri ve 

eşyalarının tasarımında da estetik bir yaklaşım önemsendiği gibi, sesi bloke eden, mekândaki bölümler arasında dolaşımına izin 

vermeyen bir yerleştirme, sesi yutarak absorbe eden poliüretan hammaddeden üretilmiş akustik sünger kaplamaları, gözenekli 

kumaşların kullanımı ön görüsüyle proje oluşturulmalıdır. Sesin maskelenmesi tasarımında ise, alçak duvarların sesi yutması 

amacıyla geliştirilmiş malzemelerle kaplanması doğrultusunda projelendirmeler gerçekleştirilmelidir. 

Etkin bir tasarım anlayışı ile biçimlendirilen açık bürolar, çalışanlarının çeşitli ihtiyaçlarını ve fiziki çevre koşullarının bütün 

önemli unsurlarını göz önünde bulunduran bir anlayışla oluşturulurlar. Ancak tasarım ögeleri birbiriyle belli noktalarda 

kaçınılmaz olarak çatışma sergileyebilmektedir. Bu duruma ilişkin olarak alçak panellerin ışıklandırmada tercih edilmesine 

karşın; mahremiyetin ve akustik önemi çerçevesinde yüksek panellerin kullanılmasının önerilmesi arasındaki çatışma örnek 

gösterilebilir. Ayrıca iç mekânın doğal aydınlatılmasında büyük pencerelerin avantaj sağladığı bilinirken, ısıtma amaçlı bir 

yaklaşımla küçük pencerelerin kullanılması daha uygun bulunmaktadır. Bu sebeplerle açık planlı büroların tasarımı için 

öncelikli olarak yapılması gereken çalışma, iş görenlerin ihtiyaçlarının neler olduğunun tespit edilmesidir. Büroda icra edilecek 

çalışmaların ve bu çalışmalarda kullanılacak araç-gereç, alet ve eşyaların daha baştan ortaya konulması olmalıdır. 
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde büyük bir öneme sahip olan yerel yönetimler, demokrasinin gelişmesi ve hayata 

geçirilmesi aşamasında oldukça önemli görevler üstlenmiş kurumlar olarak algılanmışlardır. Özellikle son 

yıllarda yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde meydana gelen gelişmeler, kamu kurum ve kuruluşlarının 

yeniden yapılandırılması ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda 2012 tarihinde 6360 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girmesi ile yerel yönetimler mevzuatında önemli değişiklikler gündeme gelmiş ve yerel 

yönetimlerin idari ve mali yapılarında yeni düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Kanun ile birlikte 

Türkiye’de büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkarılmış, bu yerlerdeki il özel idareleri kaldırılmış, köyler ve 

beldeler mahalleye dönüştürülmüştür. Söz konusu Kanun yerel yönetimlerin mali yapılarında da önemli 

değişiklikleri uygulamaya koymuş, belediyelere aktarılacak olan payların oranları ve dağıtım esasları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu çalışmada 6360 sayılı Kanun ile getirilen yeni mali düzenlemeler ele alınmıştır. 6360 

sayılı Kanunun gerekçeleri ve getirdiği yenilikler ile yerel yönetimlerin mali yapıları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, 6360 Sayılı Kanun, Mali Yapı. 

 

ABSTRACT 

The local governments, which have a great prescription in the world and in our country, have been perceived 
as institutions that have undertaken very important duties in the course of development and implementation of 
democracy. Especially in recent years, the developments that have taken place in the framework of new 
public administration understanding have made the necessity of restructuring public administrations and 
institutions compulsory. In this context, with the enactment of the Law No. 6360 in 2012, significant changes 
in the legislation of the local administrations have come into force and new regulations have been put into 
practice in the administrative and financial structures of the local administrations. With this law, the number 
of metropolitan municipilities has been increased to 30, the special provincial administrations have been 
removed and villages and towns were converted into neighborhoods. The law has introduced significant 
changes in the financial structures of local governments, and the ratios of the shares to be transferred to the 
municipalities and the distribution bases have been rearranged. In this study, the new fiscal regulations 
introduced by the Law No. 6360 have been discussed. The reasons for the Law No. 6360 and the innovations 
brought about by the local governments' financial structures have been analyzed. 

Key Words: Local Governments, Law No. 6360, Financial Structure. 
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1. GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinde Türk Kamu Yönetimi’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik reform çalışmaları, Osmanlı 

Devleti’nden bu yana yapısal ve işlevsel dönüşüme katkı sağlamış, geleneksel yönetim anlayışı zamanla vatandaş odaklı, 

hesap verebilen, katılımcı, etkinlik ve verimliliğin esas alındığı bir yönetim anlayışına dönüşmüştür. 

Ülkemizde, 1855 yılında modern anlamda ilk belediye teşkilatının kurulması ile yerel yönetim sistemi gelişim ve değişim 

sürecine girmiştir. Ancak bu dönemde yerel yönetimlere yönelik yapılan reform hareketleri yetersiz kalmıştır. Türkiye’de 

yerel yönetimlerin önemi, Cumhuriyet yönetimi ile anlaşılmaya başlamış ve 1930 tarihinde 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 
belediyelere yönelik kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle, 1950’li yıllarla iç göç olgusu ile hızlı nüfus artışı sonucu 

oluşan hızlı kentleşme süreci, hizmet alanlarının genişlemesine ve belediye sayılarında artış olmasına sebep olmuştur. Bu 

durum belediyelerin yerel nitelikli hizmetleri sağlamadaki önemini gün geçtikçe ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler, 1984 

yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun çıkarılmasına temel oluşturmuştur. Ayrıca kamu yönetiminde 

yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde değişikliklerin yapılması gündeme gelmiş, bu yapılandırmalar kapsamında, 

2003 yılında Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve daha sonra kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile başlayan süreç yerel yönetimler alanında köklü reform çalışmalarının yapılmaya başlandığının göstergesi 

olmuştur. Bu çerçevede, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu olmak üzere yerel yönetimler alanında temel kanunlar uygulamaya konulmuştur. Yerel yönetimler alanında 

yapılan son değişiklik ise, 2012 yılında yürürlüğe giren “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olmuştur.  

2012 yılında kabul edilen ve 2014 yılındaki yerel seçimlerle birlikte uygulamaya konan 6360 sayılı Kanun ile yerel 
yönetimler alanında köklü değişiklikler yapılmış; idari yapılanma, mali kaynakların bölüşümü, imar ve planlama ve yerel 
hizmet sunumu aşamalarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Kanun, özellikle Büyükşehir Belediyelerinin 
yapısında köklü değişiklikleri beraberinde getirmiş, Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırları haline getirilmiş, yetki, 

görev ve sorumluluk alanları genişlemiş ve mali yapılanma da değişikliğe uğramıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 6360 sayılı Kanun ile yerel yönetimlerin mali yapısında meydana gelen değişimler incelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimine yer verilmiş ve 

yerel yönetimler alanında yapılan düzenlemeler ele alınmıştır. İkinci kısmında, yerel yönetimler reformu alanında en son 

çıkarılan 6360 sayılı Kanun’un meydana getirdiği yenilikler kapsamındaki değişim ele alınmıştır. Son kısımda ise, 6360 

sayılı Kanun ile beraber yerel yönetimlerin mali yapısında meydana gelen değişimler değerlendirilmiştir. 

 

2. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ 

Türkiye’de idari teşkilatlanma sistemi 1982 Anayasası’nın 123. maddesine göre belirlenmiş, idarenin kuruluş ve görevleri, 

“merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” esaslarına dayandırılmıştır. Anayasa’nın 127. maddesi ise yerel yönetim 

birimlerini; İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler olmak üzere üç kademeli olarak yapılandırmıştır. Yerel yönetimler, 
gücün merkezi idareden siyasi, idari ve bölgesel hiyerarşi içerisinde kendisinden daha düşük seviyedeki yönetim 

birimlerine transfer edilmesidir. Bu güç, merkezi yönetimlerden bölgelere, belediyelere ve yerel yönetimlere kadar geniş 

bir yelpazede transfer edilecek şekilde kullanılmakta aynı zamanda halkın ve yerel yönetimlerin katılımını sağlayan bir araç 

olarak kullanılmaktadır (Yuliani, 2004:1). 

Yerel yönetimlerde değişen koşullar sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yapılan reform çalışmalarına 

gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde rastlanmaktadır. Osmanlı döneminde, Kırım Harbi sonlarına 

kadar yerel nitelikli hizmetler toplumun kendi içerisinde oluşturduğu kurumlar (Kadılar, Mimar Ağaları, Vakıf ve Esnaf 
Kuruluşları) tarafından yerine getirilmekte iken; modern anlamda ilk belediye örgütü, İstanbul’da 1855 yılında İstanbul 
Şehremaneti’nin oluşturulması ile kurulmuştur (Aytaç, 1998:22). Ancak bu dönemde belediye anlayışında sorunlar 

yaşanmaya devam etmiş ve yeni bir yapının oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Osmanlı idaresi yabancı 

nüfusun ağırlıkta olduğu ve önemli liman kentlerinden sayılan Galata ve Beyoğlu’nda belediye hizmetlerinin yerine 

getirilebilmesi için Paris şehrinin yönetim sistemini örnek alarak, Altıncı Daire-i Belediye’nin kurulmasını 

gerçekleştirmiştir (Ortaylı, 1979:297). Daha sonra1869 yılında Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile Beyoğlu ve 

Galata dışında, tüm İstanbul’a yayılan İstanbul Şehreminliği kurulmuştur (Keleş, 2009:137).  Ardından 1877 yılında 

Vilayet Belediye Kanununa ek olarak Dersaadet Belediye Nizamnamesi (Kanunu) çıkarılmıştır. Belediye Vilayet Kanunu 

çeşitli düzenlemeler ile birlikte 1930 yılına kadar yürürlükte kalmıştır (Seyitdanlıoğlu, 1999:158).  

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile hukuk düzeninden yönetim anlayışına,  eğitim sisteminden toplumsal yaşama kadar 
pek çok alanda yenilenme sürecine girilmiş ve kurumsal yapıda dönüşüm sağlamak amacıyla; 1924 tarihli 442 sayılı Köy 

Kanunu, 1926 tarihli 788 sayılı Memurin Kanunu, 1927 tarihli 1108 sayılı Maaş Kanunu, 1929 tarihli 1426 Sayılı Vilayet 
İdaresi Kanunu ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun, 1930 yılında ise 1580 sayılı 
Belediye Kanunu çıkarılmıştır (Bingöl vd., 2013:36-37). 

Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de yönetim paradigması değişmekte; vatandaş odaklı, etkin, hesap 

verebilen, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kamu yönetimi reformları içinde 
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temel değer ve ilke olarak ön plana çıkmıştır. Reform çalışmaları kapsamında, bir yandan vatandaş memnuniyeti ve kamu 
yönetimine katılım arttırılmaya çalışılırken, diğer yandan vatandaşların artan hizmet beklentilerini karşılayabilecek, uygun 

ölçekte yeni yönetim modellerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kamu 

kurum ve kuruluşlarının aşırı merkeziyetçi, hiyerarşik, kuralcı ve hantal yapısı, küreselleşme sonucu bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmelere ayak uyduramamış ve 1970’li yıllarla birlikte kamu yönetimi anlayışında değişim 

sürecine girilmiştir (Bingöl vd., 2013:27-31). Ne var ki, Türkiye’de yerel yönetimler alanındaki sorunların çözümüne çeşitli 

öneriler getirilmesine rağmen, reform uygulamaları 1980’li yıllara kadar sağlanamamıştır. 

Büyükşehir belediyelerine yönelik kanuni düzenlemelerin ilk adımı 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun ile atılmıştır. Ardından 1987 tarihli 3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2004 tarihli 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 tarihli 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve yine 2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeleri takiben, 2012 yılında 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 
yürürlüğe girmesiyle yerel yönetimler alanında idari, siyasi ve mali alanda reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. 

 

3. 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

Türkiye’de yerel yönetim birimlerine yönelik yapılan reform çalışmaları kapsamında, 2012 yılında “On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve bu Kanun 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde uygulanmaya 
başlanmıştır. 6360 sayılı Kanun başta Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere diğer pek çok kanunda değişikliğin 

yapılmasına sebep olmuştur
1. Reform çalışmaları kapsamında düzenlenen bu Kanun ile birlikte, 16 Büyükşehir 

Belediyesi’ne ek olarak 14 yeni Büyükşehir Belediyesi kurularak Büyükşehir Belediye sayısı 30’a çıkarılmış; bu illerdeki İl 

Özel İdareleri kaldırılmış (6360 sayılı kanun, madde 1-5. fıkra); Büyükşehir kapsamındaki illerde Valilik altında “Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları” oluşturulmuş; yeni ilçelerin kurulması sağlanmış; Büyükşehir Belediyesi bulunan 
yerleşim yerlerindeki köylerin varlığına son verilmiştir (6360 sayılı kanun, madde 1-3. fıkra). 

6360 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, “etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince 

yerel bir yönetim anlayışı” diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi kamusal reformların temel ilke ve değerleri olarak 

kabul edilmiştir. Kanunun genel gerekçesi incelendiğinde, yerel yönetimlerde daha bütüncül bir anlayışın sağlanmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, belirli bir coğrafi alanda birden fazla yerel yönetim biriminin olması planlama ve 

koordinasyonun sağlanamamasına ve ölçek ekonomisinden yeterli ölçüde yararlanamayan birimlerde hizmet kalitesinin 
düşmesine ve kaynak israfının artışına sebep olacağı ileri sürülmektedir. Diğer yandan yeterli mali kaynağa sahip olmayan 

küçük ölçekli yerel yönetim birimlerinde sanayi, ulaşım ve çevre vb. sorunlara yönelik hizmetlerin sağlanması aşamasında 

yetersiz kalınması kanun kapsamında ele alınan diğer bir gerekçe olarak sunulmuştur. 

6360 sayılı Kanun çerçevesinde, planlama ve koordinasyon için Büyükşehir Belediye sınırlarınının mülki sınır olacak 

şekilde yerel hizmetlerin optimal düzeyde sunulacağı bir yerel yönetim biriminin yapılanması amaçlanmaktadır. Kanunun 
genel gerekçesinde, sunulacak yerel hizmetlerin tek bir merkezden yürütülmesi gerekliliğinin, hizmetlerde etkinliği ve 

kaliteyi arttıracağına vurgu yapılmakta ve bu durum şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkan ölçek ekonomileri 

sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az kaynak ile daha çok ve daha 

kaliteli hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir. Halihazırda birden fazla merkezden verilen hizmetlerin 
daha büyük ve ideal ölçekteki bir merkez tarafından verilmesi birim maliyetler ve kişi başı kamusal 

harcamaları da azaltacaktır”. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, daha güçlü bir yerel yönetim biriminin sağlanması için 6360 sayılı Kanun ile getirilen 
yenilikler genel olarak şu şekilde özetlenebilir: 

 Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyeleri: Kanun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi kurulmasına yönelik esaslarda 
değişikliğe gidilmiştir. Düzenleme öncesi Büyükşehir Belediyesinin kurulma esasları, nüfusu 750.000’den fazla olan 

il belediyeleri, “fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri” de göz önüne alınarak, en az üç ilçe ve 

ilk kademe belediyesinin de olması yönünde iken; yeni düzenleme ile “fizikî yerleşim durumları ve ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri”’ne bakılmaksızın nüfusu 750.000 olan illerde Büyükşehir Belediyesi kurulabilmektedir. 
Kanun ile birlikte, 14 il belediyesi Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüş ve Büyükşehir Belediyesi sayısı 30’a 

                                                 

1   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5779 sayılı İl Özel 

İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 
2972 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.  
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çıkarılmıştır. Bu kapsamda Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 

Ordu2
, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. 

 Büyükşehir İlçe Belediyeleri: Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanan İl Belediyelerinin yetki alanları genişletilmiş, 

Büyükşehir Belediyesi için yetki alanı “il mülki sınırı” olarak değiştirilmiştir. Daha önce sadece Kocaeli ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyeleri için geçerli olan bu durum 6360 sayılı Kanun ile tüm Büyükşehir Belediyelerini de 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.  İlçe belediyeleri açısından da “ilçe mülki sınırı” yeni yetki alanları 

olarak belirlenmiştir (Oktay, 2016:82). Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde ilçe belediyelerinin 
kurulabilmesi için gerekli olan nüfus kriteri 50.000’den 20.000’e düşürülmüştür. Bu kriter mahalle olabilme şartı 

için ise 500 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri veya ilçe Belediyelerinin kendi 
aralarında hizmetleri yerine getirme hususunda meydana gelebilecek olan anlaşmazlıklarda, Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi düzenleyici kararlar alarak gerekli koordinasyonu sağlamakla yetkili kılınmıştır (Belli ve Aydın, 2017:408).  

 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Belde Belediyeleri ve Köyler: Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde bulunan bütün köy ve beldelerin tüzel kişikleri kaldırılmış, bu yerlerdeki köyler mahalleye 
dönüştürülerek, belde belediyeleri de lağvedileverek bağlı bulundukları ilçe belediyesine katılmışlardır (TBB, 

2014a:4). 6360 sayılı Kanun ile birlikte ilk kademe belediye uygulamasına son verilmiş ve iki kademeli sisteme 

(Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesi) geçilmiştir. 5747 sayılı Kanundan itibaren iki kademeli olarak işleyen 

Büyükşehir Belediye sistemi, 2.000 nüfus şartına bağlı kalmaksızın, sınırları içerisindeki 1.076 belde belediyesinin 
ve 16.500 köyün tüzel kişiliğinin son bulmasına ve mahalleye dönüşmesine sebep olmuştur (Zengin, 2014:102-103). 

 İl Özel İdarelerindeki değişiklikler: 6360 sayılı Kanun Büyükşehir Belediyesi bulunan illerdeki İl Özel 
İdarelerinin varlığına son vermiştir. Kanunun 3. maddesi ile “mevzuatla İl Özel İdarelerine yapılan atıflar…… 

ilgisine göre Bakanlıklara, Bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, 

Valiliklere, Büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya İlçe Belediyelerine yapılmış sayılır.” 
denilmektedir. Ancak İl Özel İdaresine verilen yetki ve görevlerin bir kısmı, belediye kanunlarında yer 

almadığından dolayı taşra teşkilatına ve merkezi idareye devredilmekte bu durum kısmi olarak merkezileşmeye 

sebep olmaktadır. 

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Kurulması: 6360 sayılı Kanunun getirdiği en önemli 

düzenlemelerden biri de, İl Özel İdaresi kaldırılan illerde Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları’nın kurulmasıdır. 28962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 
kapsamında, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordine edilmesi ve yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında 

hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi, ilin 
tanıtımının sağlanması, Valilik tarafından verilecek olan görevlerin yerine getirilmesi, adli ve askeri teşkilat 

haricindeki taşra birimleri tarafından yürütülen faaliyetlerin performans programlarına ve stratejik plana 

uygunluğunu değerlendiren raporun hazırlanması vb. görevleri yerine getirme, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı’na verilmiştir. 

 Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanlarındaki Değişiklikler: 6360 sayılı Kanunun getirdiği bir 

diğer değişiklik ise, belediyeler arasındaki görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki yeniliklerdir. Büyükşehir 

Belediyesi ve İlçe Belediyelerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklar 5216 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Buna 

göre Büyükşehir Belediyeleri, sınırları dahilindeki görevleri yerine getirmek için geniş yetkilerle donatılmışlardır. 

İlçe Belediyeleri ise, Büyükşehir Belediyelerine verilen görevlerin dışında kalan görevleri yerine getirmektedir.
3 

6360 sayılı Kanun ile bazı yetkilerin İlçe Belediyelerine devredilebilmesi sağlanmıştır. Yük ve yolcu terminalleri, 

otopark yapımı ve işletilmesi, mezarlıklar, defin hizmetleri, mezbahalar ve temizlik hizmetleri gibi görevler 

devredilebilir görevler arasındadır (İzci ve Turan, 2013:133). 

 

 

 

 

                                                 
2  12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan “ON ÜÇ” ibaresi “ON DÖRT” olarak, “YİRMİ ALTI” 

ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Ordu,” ibaresi eklenmiştir. 

3   Bu görevler şunlardır: “Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonun taşımak; 

sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müessesleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, 
sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaların yapım, bakım ve 

onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin 

geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, defin ile ilgili hizmetler yürütmek”. 
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Tablo 1. 6360 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Belediyeler 

 6360 sayılı Kanun Öncesi 6360 sayılı Kanun Sonrası (2012) 

Büyükşehir Belediyesi 16 30 

Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 519 

İl Belediyesi 65 51 

İlçe Belediyesi 749 400 

Belde Belediyesi 1.977 3974 

Toplam Belediye 2.950 1.397 

Kaynak: TBB, 2014b. 

6360 sayılı Kanun idari, siyasi ve mali alanda birçok yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Bu Kanunla kimi tüzel kişilikler 

kaldırılırken kimi yeni tüzel kişilikler kurulmuş; yerel yönetimlerin merkezi idareden alacakları paylar yeniden 

düzenlenmiş; hizmet sunumunda yapılan değişiklikler ile imar ve planlama alanında ciddi düzenlemelere gidilmiştir (Genç, 

2014:4). Özellikle Büyükşehir, Büyükşehir İlçe, İl, İlçe, Belde Belediyeleri ile İl Özel İdare sayılarında dikkat çekici 
değişiklikler olmuştur. Mevcut düzenleme ile birlikte yerel yönetim birimlerindeki yapılanmada meydana gelen 
değişiklikler yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 1’deki verilerden sadece toplam belediye sayısında meydana gelen % 
60’lara varan azalma dahi bu değişikliklerin boyutunu göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır. 

 

4. 6360 SAYILI KANUN SONRASI YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI 

6360 sayılı Kanun’un getirdiği en önemli düzenlemelerden biri de, gelir bölüşüm esaslarının değiştirilerek yerel yönetim 

paylarının yeniden düzenlenmesi olmuştur. İdareler arası gelir bölüşümünde, bağımlılık ve bağımsızlık olmak üzere iki 

sistem uygulanmaktadır. Bağımsızlık sistemi, merkezi idare ve yerel idarelerin mali açıdan birbirinden bağımsız ve ayrı bir 
gelir sistemine sahip olmalarını esas alan bir sistem iken; bağımlılık sistemi, merkezi idare ve yerel idarelerin gelirleri 
arasında bir bağlılık ilişkisinin kurulmasıdır (Mutluer vd., 2010:415). Bu çerçevede gelir kaynaklarının idareler arasında 

bölüşümü hususunda; vergi kaynaklarının idareler arasında paylaşılması, genel bütçe ödeneklerinden idarelere yardım 
yapılması, bir yerel yönetim biriminin kendi mevcut gelir kaynaklarından diğer yerel idarelere kaynak aktarması ve 
merkezin, yerel yönetim birimlerine vergi gelirlerinden pay aktarması  gibi yöntemlerin uygulandığı görülmektedir (Sakınç, 

2000:121). 

6360 sayılı Kanun ile, Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki sınırları olması belediyelerin görev ve sorumluluk 

alanlarının genişlemesine sebep olmuş, artan görev ve sorumluluklar da genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarda 

değişiklik yapılması sonucunu beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak 6360 sayılı Kanunun 25, 26 ve 27. maddeleri, 
5779 sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun”’un ilgili 

maddelerini değiştirerek yerel yönetimlere sağlanan kaynakların bölüşümünü yeniden yapılandırmıştır. Yeni oluşturulan 

büyükşehirlerin gelirlerine ilişkin düzenlemelere Kanunun 25, 26, 27 ve 28. maddelerinde yer verilmiştir. 6360 sayılı 

Kanun ile 2008 yılında kabul edilen 5779 sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun”’a göre; 

 “MADDE 2 - (1) İl Özel İdareleri ve Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay 

verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net 

tutar üzerinden hesaplanır.  

(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 2,85’i Büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 

2,50’si Büyükşehir İlçe Belediyelerine ve yüzde 1,15’i İl Özel İdarelerine ayrılır” denilmektedir. 

5779 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değiştirilen 2. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre; 

“MADDE 2 - (2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si Büyükşehir dışındaki 
belediyelere, yüzde 4,50’si Büyükşehirlerdeki İlçe Belediyelerine ve yüzde 0,5’i İl Özel İdarelerine ayrılır” 

denilmektedir. 

                                                 
4  6360 Sayılı Kanun, bazı belediyelerin birleşim ve katılım yoluyla nüfuslarını 2.000’in üzerine çıkarmaları sonucu bu belediyelerin 

tüzel kişilikleri korunacak ve belediye sayıları arttırılabilecektir. 
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“(3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan 

tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi hariç olmak üzere, Büyükşehir Belediye sınırları içinde yapılan genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden 

Büyükşehirlerdeki İlçe Belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u Büyükşehir Belediye payı olarak ayrılır.” 

Diğer yandan 5779 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasına göre; belediye paylarının % 80’lik kısmı belediye nüfusuna 

göre dağıtılmakta iken, % 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre dağıtılmaktadır. Belirlenen bu payların dağıtımı ise İller 

Bankası tarafından yapılmaktadır.  

“MADDE 5 - (2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma 

Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, Belde Belediyeleri 
için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik 

katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. 

Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba 

ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 

20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her 

grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır”, 

“(3) 2. maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının yüzde 90’lık kısmı 

ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 

30’luk Büyükşehir Belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar Büyükşehir İlçe Belediyelerinin hesabına 

İlbank A.Ş. tarafından aktarılır”, 

“(4) 2. maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık Büyükşehir Belediye payının yüzde 60’ı doğrudan 

ilgili Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u 

yüzölçümü esasına göre Büyükşehir Belediyeleri arasında dağıtılır”. 

2008 yılındaki düzenleme ve 6360 sayılı Kanun ile birlikte getirilen düzenlemeler Tablo 2’de özetlenmektedir. 

 

Tablo 2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Aktarılan Paylardaki Değişim (%) 

 6360 SAYILI KANUN ÖNCESİ 6360 SAYILI KANUN SONRASI 

Büyükşehir Dışındaki Belediyelere % 2,85 % 1,50 

Büyükşehir İlçe Belediyelerine % 2,50 % 4,50 

Büyükşehir Belediyelerine 
GBVG’nin (Büyükşehir belediye 

sınırlarındaki) % 5’i + Büyükşehir İlçe 

Belediyeleri Payının %30’u 

GBVG’nin (Büyükşehir belediye 

sınırlarındaki) % 6’sı + Büyükşehir İlçe 

Belediyeleri Payının %30’u 

Kaynak: 6360 sayılı Kanun ve 2008 tarihli 5779 Sayılı Kanun esaslarından faydalanılarak tarafımızca oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere 6360 sayılı Kanun Büyükşehir Belediyelerinin merkezi idareden aldıkları payların 

dağılımında önemli değişiklikler yapmıştır. Söz konusu bu değişikliklerin, belediyelerin mali istatistiklerine ve bütçe 

dengelerine önemli ölçüde etkide bulunması olağandır (Dağ ve Kılınç, 2017:435). Bu değişiklikleri daha iyi anlayabilmek 
için  Tablo 3’de 2007-2018 yılları arasındaki bütün belediye gelir ve giderlerinin toplamı ile bu belediyelerin genel bütçe 

vergi gelirlerinden aldıkları paylar; Tablo 4’de de, 2007-2018 yılları arasında Büyükşehir dışı il belediyeleri, ilçe ve belde 

belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri’nin toplam gelirleri ve genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. G.B.V.G.’den Ayrılan Payların Belediye Gelirleri İçerisindeki Yeri (2007-2018, Bin TL) 

YILLAR 
BELEDİYELERİN 

TOPLAM 
GİDERLERİ 

BELEDİYELERİN 

TOPLAM 
GELİRLERİ 

GENEL BÜTÇE VERGİ 

GELİRLERİNDEN 

AYRILAN PAYLARIN 
TOPLAMI 

G.B.V.G AYRILAN 
PAYLARIN 

TOPLAM GELİRE 

ORANI (%) 

2007 25.832.553 23.648.122 10.456.549 44,22 

2008 30.959.084 25.736.012 12.508.740 48,60 

2009 31.012.132 26.844.961 13.358.440 49,76 

2010 34.474.935 34.233.863 17.333.265 50,63 

2011 41.132.755 40.740.227 20.738.988 50,91 

2012 46.988.113 45.131.525 23.440.051 51,94 

2013 59.964.440 53.931.284 27.570.104 51,12 

2014 63.266.220 62.544.796 34.112.951 54,54 

2015 73.756.957 72.159.838 42.297.007 58,62 

2016 91.269.961 80.994.408 46.578.135 57,51 

2017 112.048.078 97.148.981 55.107.809 56,73 

2018 25.601.356* 24.388.717* 16.141.629 66,18 

*Ocak- Mart dönemi verileri. 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Belediye Bütçe İstatistiklerinden faydalanılarak tarafımızca 
oluşturulmuştur. https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri/genel-yonetim-butce-istatistikleri-yeni 

 

 

Tablo 3’deki veriler  2007 ve 2018 yılları arasında genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan paylarda artış 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların toplam belediye gelirlerine 

oranı yaklaşık % 53 civarındadır; bu da bu dönem aralığında belediye gelirlerinin yaklaşık yarısından fazlasının belediye öz 

gelirleri yerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluştuğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1398 
 

Tablo 4. Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri, İlçe ve Belde Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri’nin Toplam Gelirleri ve 
G.B.V.G.’den Aldıkları Paylar (2007-2018, Bin TL) 

YILLAR 

Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri İlçe ve Belde Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri 

Toplam Gelir G.B.V.G. Ayrılan Paylar Toplam Gelir G.B.V.G. Ayrılan Paylar Toplam Gelir G.B.V.G. Ayrılan Paylar 

2007 2.658.171 946.070 11.579.905 4.126.057 9.410.046 5.384.422 

2008 2.917.233 1.127.790 12.958.647 5.088.734 9.860.132 6.292.216 

2009 2.917.161 1.333.076 12.592.506 5.552.292 11.335.294 6.473.072 

2010 3.872.328 1.781.752 17.039.424 6.915.041 13.322.111 8.636.472 

2011 4.518.688 2.164.014 20.660.955 8.318.207 15.560.584 10.256.767 

2012 5.183.880 2.438.077 22.719.218 9.127.563 17.228.427 11.874.411 

2013 6.412.220 3.183.303 26.799.231 10.434.270 20.719.833 13.952.531 

2014 4.362.365 2.386.223 28.403.020 11.815.118 29.823.555 19.911.610 

2015 5.315.121 2.923.916 33.761.172 14.460.219 33.181.095 24.894.872 

2016 6.006.549 3.244.190 37.224.648 14.951.445 37.911.916 28.382.500 

2017 7.213.268 3.902.463 43.922.940 17.896.241 46.170.934 33.309.105 

2018 1.930.089* 1.169.597 10.414.547* 5.337.762* 12.068.753* 9.634.270* 

*Ocak- Mart dönemi verileri. 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Belediye Bütçe İstatistiklerinden faydalanılarak yazarlar 
tarafından oluşturulmuştur. https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri/genel-yonetim-butce-

istatistikleri-yeni 

Tablo 4’de 2007 ve 2018 yılları arasında büyükşehir dışı il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri ve büyükşehir 

belediyeleri’nin toplam gelirleri ve genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar gösterilmiştir.Burada Büyükşehir 

Belediyeleri’nin gelirlerinde giderek bir artışın olduğu gözlenmektedir. Büyükşehir belediyelerinin gelir kalemlerinin 
özkaynaklar ve transferler toplamından oluştuğu düşünüldüğünde, genel gelirler toplamı içerisinde özkaynaklar oranının 

azalırken buna karşılık genel bütçe vergi gelirleri pay oranının yükseldiği dikkat çekmektedir. Bu durum 6360 sayılı 

Kanunla Büyükşehir Belediyeleri’nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın % 5’ten % 6’ya çıkarılmasıyla birlikte, 

Büyükşehir Belediyeleri’nin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi gibi önemli öz gelir kaynaklarına sahip olmamalarıyla 

açıklanmaktadır (Arıkboğa, 2016:286). 

4.1. Yerel Vergi Gelirlerinde Meydana Gelen Değişiklikler 

Yerel hizmetlerin yürütülmesinde oldukça büyük bir öneme sahip olan belediyelerin, hizmetlerini etkin ve verimli bir 

şekilde sunabilmeleri için mali açıdan güçlü bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu durum, belediyelere görevleri ile 

orantılı hizmetlerin sunumunda yeterli kaynakların tahsis edilmesi ve belediyelerin mali özerkliği sağlayacak yapıya sahip 

olması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Ülkemizde belediye mali kaynakları 1981 yılına kadar oldukça yetersiz kalmış ve temelleri 1580 sayılı Kanun ile 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na dayanmakta olan belediye gelirleri, bu tarihten sonra yeni düzenlemelerle birlikte mali 

kaynak oluşturma ve arttırma çabaları ile bir ölçüde geliştirilmeye çalışılmıştır (Ulusoy ve Akdemir, 2002:175). Belediye 
kaynaklarındaki bu yetersizlik ilk olarak 1981 tarihinde yürürlüğe konan 2380 sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” ile son verilmiştir (Nadaroğlu, 1998:227).  Ayrıca 5237 

sayılı Kanunun kaldırılarak yerine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu getirilerek dağınık yapı ortadan kaldırılmaya 

çalışılmıştır. 

Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi belediyelerin sahip oldukları en önemli gelir kaynaklarındandır. Neredeyse bütün 

ülkelerde mahalli idarelerin tasarrufuna bırakılan Emlak Vergisi yerel nitelikli bir vergi olması bakımından kullanımı ve 
tahsili yerel yönetimlere bırakılmıştır (Çetinkaya, 2014:73). Bu sebeple, 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Gelirleri 
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Kanunu ile Emlak Vergisi’nin tahsilinden sağlanan bütün gelirler belediyelere aktarılmıştır. Bu durum Büyükşehir 

Belediyeleri’nin Emlak Vergisi gelirlerinden pay alamamasına neden olmuştur. Emlak Vergisi’ne ek olarak, Çevre 

Temizlik Vergisi’nin matrah ve oranlarını belirleme yetkisinin belediyelere verilmemesi de belediyeleri ciddi kayıplara 

uğratmaktadır. 

6360 sayılı Kanun, Büyükşehir Belediye gelirlerinde artış oluşturacak bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. 

Yeni Kanun kapsamında, büyükşehir sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlara 2464 sayılı Kanun uyarınca,vergi, harç ve 

katılım payları ödeme; 1319 sayılı Kanun uyarınca da Emlak Vergisi ödeme zorunluluğu getirilmiştir (Dağ ve Kılınç, 

2017:438). Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. ve 16. maddelerine göre, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bina, arsa ve 
arazilere ilişkin Emlak Vergisi oranları % 100 artırımla uygulanmaktadır. Kanun kapsamında uygulanan vergi oranları 

Tablo 5’de özetlenmiştir. 

Tablo 5. Emlak Vergisi Oranları (‰) 

Verginin Konusu Büyükşehir Belediyelerinde Diğer Belediyelerde 

Binalar 4 2 

Meskenler (Konutlar) 2 1 

Araziler 2 1 

Arsalar 6 3 

Kaynak: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’ndan faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Bu düzenlemeyle köylerde yaşayan vatandaşların Emlak Vergisi’ne konu taşınmazlarının vergileri % 100 oranında 

artırılmış ve ödemeleri Büyükşehir Belediyeleri’ne yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum doğal olarak Büyükşehir 

Belediyeleri’nin gelirlerinin artmasına sebep olmuştur. Büyükşehir Belediyeleri’nin dönem boyunca Emlak Vergisi’nden 

sağladıkları gelirler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri, İlçe ve Belde Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri’nin Emlak Vergisi 

Gelirleri (2007- 2018, Bin TL) 

YILLAR Toplam Belediye 
Gelirleri 

Belediyelerin Toplam 
Emlak Vergisi Gelirleri 

Büyükşehir Dışı 

İl Belediyeleri 
İlçe ve Belde 

Belediyeleri 
Büyükşehir 

Belediyeleri 

2007 23.648.122 1.464.249 95.754 1.368.425 70 

2008 25.736.012 1.717.384 180.972 1.536.172 240 

2009 26.844.961 1.824.097 181.603 1.637.433 5.061 

2010 34.233.863 2.667.530 175.904 2.489.173 2.453 

2011 40.740.227 3.463.012 219.942 3.242.198 872 

2012 45.131.525 3.528.028 229.255 3.298.106 667 

2013 53.931.284 3.846.888 251.514 3.594.600 774 

2014 62.544.796 4.992.223 197.967 4.749.157 45.099 

2015 72.159.838 5.881.119 221.520 5.651.948 7.651 

2016 80.994.408 7.202.974 254.209 6.464.373 9.659 

2017 97.148.981 6.808.519 260.383 6.541.166 6.970 

2018 24.388.717* 1.050.475* 51.549* 997.658* 1.268* 

*Ocak- Mart dönemi verileri. 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Belediye Bütçe İstatistiklerinden faydalanılarak yazarlar 
tarafından oluşturulmuştur. https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri/genel-yonetim-butce-

istatistikleri-yeni 
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Taşınmazların değeri her dört yılda bir yeniden düzenlenmektedir. Emlak Vergisi, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı 

kadar artmakla birlikte; Bakanlar Kurulu istediği takdirde bu oranı yeniden değerleme oranı kadar belirlemeye yetkili 
kılınmıştır. 2014 yılında ise Takdir Komiyonları’nca arsaların Emlak Vergisi değerleri, illerdeki cadde ve sokaklar için 

yeniden belirlenmiştir. Bu artış oranı, bazı il ve ilçelerde % 40-50, % 50-100, bazılarında ise % 250-500 oranında olmuştur 
(Kızılot, 2013). Ancak 2014 yılında taşınmaz değerlerinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerin en önemli gelir kaynağı 

olan Emlak Vergisi gelirlerinde büyük kayıplar yaşanmasına sebep olmuştur. Bu durumda bazı bölgelerde arsaların birim 

metrekare değeri ciddi derecede artış gösterirken, bazı bölgelerde bu değerler aynı kalmış hatta azalış göstermiştir (Organ 
ve Çiftçi, 2015:136). 

Tablo 7. Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri, İlçe ve Belde Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri’nin Çevre Temizlik 

Vergisi Gelirleri (2007 - 2018, Bin TL) 

YILLAR 
Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri İlçe ve Belde Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri 

Toplam Gelir Ç.T.V. Gelirleri Toplam Gelir Ç.T.V. Gelirleri Toplam Gelir Ç.T.V. Gelirleri 

2007 2.658.171 39.113 11.579.905 220.150 9.410.046 61 

2008 2.917.233 39.811 12.958.647 225.862 9.860.132 52 

2009 2.917.161 44.474 12.592.506 245.002 11.335.294 47 

2010 3.872.328 49.921 17.039.424 259.015 13.322.111 338 

2011 4.518.688 58.774 20.660.955 328.014 15.560.584 209 

2012 5.183.880 58.762 22.719.218 324.505 17.228.427 62 

2013 6.412.220 62.748 26.799.231 321.637 20.719.833 294 

2014 4.362.365 38.670 28.403.020 315.867 29.823.555 7.277 

2015 5.315.121 41.181 33.761.172 352.843 33.181.095 1.272 

2016 6.006.549 48.342 37.224.648 424.733 37.911.916 1.658 

2017 7.213.268 49.839 43.922.940 414.752 46.170.934 998 

2018 1.930.089* 13.510* 10.414.547* 91.109* 12.068.753* -68* 

*Ocak- Mart dönemi verileri. 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Belediye Bütçe İstatistiklerinden faydalanılarak tarafımızca 

oluşturulmuştur. https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri/genel-yonetim-butce-istatistikleri-
yeni 

 

Aynı şekilde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesi gereğince konutlara ait Çevre Temizlik 

Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 32 kuruş diğer yerlerde 24 kuruş (50 
Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden itibaren) olarak hesaplanmaktadır. İşyerleri 

ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi’nin ise Büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı 

belirtilmiştir. Çevre Temizlik Vergisi’nin kırsal alanlarda yaşayanlardan da % 25 artırımlı olarak alınması Büyükşehir 

Belediyelerinin gelirlerinde artışa sebep olacaktır. Ancak 6360 sayılı Kanun ile bu vergi, harç ve katılım paylarının 
uygulanmasına beş yıl süre ile ara verilmiştir.  

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen yerlerde Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri, 
2014 yılı mahalli idareler seçimlerinden önce tarh ve tahakkuk ettirilmesi öngörüldüğünden bu illerde 2014 yılına ait bina 

ve arazi vergilerinin, bu yıla ait hesaplanan vergi değerine % 100 artırımlı oranlar uygulanmadan tarh, tahakkuk ve tahsil 
edilmesi Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından belirtilmiştir. Buna göre yeni büyükşehir belediyesine dönüşen 

illerde gayrimenkulleri bulunan vatandaşlar, 2015 yılından itibaren normalin iki katı oranında Emlak Vergisi 

ödeyeceklerdir. Maliye Bakanlığı’nın Çevre Temizlik Vergisi’nin ödenmesine ilişkin yaptığı açıklamada ise, konutlar için 

30.03.2014 tarihine kadar normal tarife uygulanması bu tarihten sonra ise büyüşehir belediyeleri için belirlenen tutarın esas 

alınması gerekliliğini belirtilmiştir (TBB, 2014a:10). 
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SONUÇ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte, devletin görev ve sorumluluk alanlarında değişimler yaşanmaya 

başlamış ve bu süreçte yerel yönetimlerin önemi gittikçe artmıştır. Türkiye’nin 1980 sonrasında küresel sistemle 

entegrasyonunun artması, ülkede diğer pek çok alanda olduğu gibi Türk Kamu Yönetimi’nin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik reform çalışmalarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle 2003 sonrası kamu yönetimi alanında yapılan reform 

hareketleri, yerel yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini kapsamaktadır.  

Yerel yönetim birimleri içerisinde yer alan belediyelerin, sınırları içerisinde yaşayan nüfusun artması ile sunulacak olan 
hizmetlerde büyük bir öneme sahip olması, belediyelere yönelik olarak yapılan düzenlemelerin  artışını da beraberinde 

getirmiştir. Bu kapsamda kamu yönetiminde yeniden yapılanma bağlamında, mali yapının daha verimli ve etkin şekilde 

yürütülebilmesi için çeşitli yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu çerçevede 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 
sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte belediyelere yönelik çeşitli 

düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. 

6360 Sayılı Kanunla birlikte Türkiye’de yerel yönetimler bağlamında belediye sayısında öncesine nazaran ciddi değişimler 

meydana gelmiştir. Şöyle ki Büyükşehir Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı İlçe Belediye sayılarında artış 

olurken, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyeleri sayısında ciddi azalmalar olmuştur. Bu durumun önceki 

döneme göre daha etkin ve verimli bir yerel yönetim anlayışı ve uygulamasını getireceği açıktır. Öncelikle belediye 

sayısına bağlı olarak çok sayıda yerel yöneticinin varlığı yönetim sürecini güçleştiren önemli bir unsurdur. Yine bu yerel 

yönetimlerde seçimle gelmek suretiyle görev yapanlara (Başkan ve Meclis Üyelerine) hizmetleri karşılığında ödenen 

kaynaklardan da tasarrufa gidilmiştir. Ayrıca kaldırılmak suretiyle Büyükşehir ve ilçe Belediyelerine bağlanan 

belediyelerle birlikte, Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları seviyesine getirilmesi ölçek ekonomileri 

bakımından hizmetlerin maliyetinde ciddi tasarruflar meydana getirecektir. 

Siyasi katılım bakımından 6360 sayılı Kanundan önceki çok sayıdaki yerel yönetim biriminin varlığı daha demokratik 

bulunabilir ve de daha tercih edilebilir olduğu düşünülebilir. Ne var ki, yerel yönetim birimlerinin bu denli atomize olması 

katılımcılık açısından cazip gibi görülse de etkin ve verimlilik açısından hem koordinasyon sağlama zorluğu hem nitelikli 

personel istihdamının güçlüğü hem de birim hizmet maliyetlerinin yüksekliği gibi sebeplerle 6360 sayılı Kanunla getirilen 

düzenlemelerin yerinde olduğu savunulabilir. 

Yerel yönetim birimlerinin kendilerinden talep edilen hizmetlerin ifasında karşılaştıkları en önemli problem finansman 

problemidir. Finansman probleminin çözümünde kullanılan iki temel girdi ise bu yerel yönetim birimlerinin 

özkaynaklarından tedarik ettikleri gelirler ile genel bütçe vergi gelirlerinden bu birimlere aktarılan kaynaklardır. Bu 

çerçevede 6360 sayılı Kanunun öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında yerel yönetim birimlerinin tamamının, kullandıkları 

kaynakların önceki döneme göre arttığı gözlenmektedir. Herne kadar gelir gider denkleminde gelirler aleyhine bir durum 
söz konusu olsa da gelirlerin sürekli artış göstermesi, aradaki makasın kapanmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle 6360 

sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyelerine genel vergi bütçe gelirlerinden ayrılan payın artırılmasının yanı sıra bilhassa 

Büyükşehir Belediyesi dışındaki ilçe belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay düşürülmesine rağmen 

toplam belediye sayısında meydana gelen azalmaya bağlı olarak yerel yönetim birimine düşen tahsisatın artması bu 

durumda etkilidir. 

Özkaynaklar (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) açısından özellikle Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki sınırları 

ölçeğinde büyütülmüş olması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra yapılan yeni hukuki düzenlemelerle Emlak Vergisi ve 
Çevre Temizlik Vergisi gibi vergi tahsilatları yapma yetkisinin getirilmesi dikkat çekicidir. Bu düzenlemelerle Büyükşehir 

Belediyeleri, il mülki sınırları kapsamında gayrımenkulleri olan vatandaşlardan Emlak Vergisi tahsilatı yapacaklardır. 

Ayrıca bu alan içerisinde ikamet eden ve şartları taşıyan mükelleflerden Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı da 

gerçekleştirebileceklerdir. Bu imkânların Büyükşehir Belediyeleri’nin gelirlerinin artıracağı şüphesizdir. 

6360 sayılı Kanunla birlikte yerel yönetim yapısında yapılan değişikliklerle yerel yönetim birimlerinin kullanılabilecekleri 

kaynak miktarında artış sağlanmıştır. Bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda 6360 sayılı Kanun 

beraberinde yeni bir düzenleme de getirmiştir. Zira kaynaklar verimli ve etkin kullanılmadığı takdirde meydana çıkacak 

israf bu alanda yeni bir problem oluşturacaktır. Bu durumun önüne geçmek maksadıyla bilhassa Büyükşehir Belediyesi 

statüsü kazandırılan illerde İl Özel İdareleri lağvedilmiş yerine kaynakların yerinde kullanımını sağlamak amacıyla 

Valilikler bünyesinde “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları”nın kurulması öngörülmüştür. Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıklarının, yerel yönetim birimlerinin artan kaynaklarını yerinde kullanıp/kullanmadıkları 

konusundaki başarıları zamanla tespit edilecek bir husustur.  
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ÖZET 

Turizm yönünden kuvvetli olan belediyeler için özellikle yaz dönemlerinde artan nüfus yoğunluğu, bu 
dönemlerdeki ek hizmet ihtiyacı ve kaliteli hizmet beklentisi önemli bir finansman sorununa yol açmaktadır. 

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Ülkemize 2007-2017 yılları arasında giren yabancı turist sayısı 

301.970.657’dir. Aylara göre değerlendirildiğinde turistler tarafından en çok tercih edilen ayların ise Temmuz 

ve Ağustos olduğu görülmektedir. Turizmin şüphesiz ülke ekonomisine katkısı oldukça önemlidir. Ancak 

özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan turistik yerlerin belediyeleri açısından bakıldığında daha fazla 

altyapı ve üstyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla daha fazla kaynak ihtiyacı anlamına 

gelmektedir. Bu çalışmada turizm, kentleşme ve diğer birçok etmenden kaynaklı ekonomik büyüklükleri ve 

hizmet çeşitliliği artan belediyelerin yaşadıkları finansman sorunları ele alınmaktadır. Finansman sorunu 

genel olarak belediyelerin en önemli gelir kaynakları olan merkezden alınan payların dağıtımında kullanılan 

kriterlerden ve belediyelerin yeterli düzeyde öz gelire sahip olamamalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

belediyelerdeki finansman sorunu hizmetlerin yeterli düzeyde karşılanamamasına ve vatandaşların 

memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda yaz dönemlerinde turistik belediyelerin artan 

hizmet talebini karşılayamaması, belediye sınırları içerisinde ikamet edenlerin ve buralara gelen günübirlik, 

yerli ve yabancı turistlerin yaşadıkları sorunları daha da görünür hale getirmiştir. Bu kapsamda çalışmada 

değerlendirilecek olan belediyeler; Alanya, Ayvalık, Bodrum, Bozcaada, Çeşme, Didim, Edremit, Erdek, 

Fethiye, Kuşadası ve Marmaris olarak belirlenmiştir. Çalışmada söz konusu belediyelerin özellikle yaz 

aylarında nüfuslarının artmasından kaynaklı yaşadığı sorunlar tartışılmakta ve finansman sorunlarının 

çözümüne yönelik öneriler getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, Turizm, Finasnman Sorunu. 

 

ABSTRACT 

For the municipalities of the popular tourist attractions, the population rise, particularly during summers, the 
need for additional services, and the expectation for high quality services cause a serious financing problem. 
According to the statistical data of the Ministry of Tourism, the number of tourists coming to Turkey between 
2007 and 2017 is 301.970.657. When the data is analyzed in terms of the months, July and August stand out 
as the months that were preferred most by the tourists. Tourism undoubtedly has a great contribution to a 
country’s economy. However, when analyzed from the perspective of the municipalities of these tourist 
attractions, population rise particularly during summers means presenting more infrastructure and 
superstructure services and a need for more finance. Mainly dealing with the current financing problems of 
municipalities whose economic size and range of services have increased as a result of globalization, 
urbanization, tourism, and many other factors, this study specifically focuses on the municipalities of the 
cities that are known for being tourist attractions. The financing problem these municipalities have been 
experiencing results from both the criteria regarding the distribution of the central budget which is an 
important source of their revenue and not having their sufficient own-revenues. Besides not having enough 
finance, these municipalities face more service demand especially during summers, but they cannot present 
these services because of lack of finance. As a result, the problems faced by local people, day trippers, local 
and foreign tourists have become more obvious recently. In this study, we will discuss the problems that the 
municipalities of Alanya, Ayvalık, Bodrum, Bozcaada, Çeşme, Didim, Edremit, Erdek, Fethiye, Kuşadası, 

and Marmaris, all of which are tourist attractions, have especially during high seasons and offer some 
solutions regarding their finance problems. 

Key Words: Municipalities, Tourism, Financing Problem. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme süreci ile birlikte iletişim ve ulaşım olanaklarının artması, sosyal ağların gelişmesi, bilgi ve teknolojinin çağa 

hâkim olması devlet, bürokrasi ve toplum gibi kurumsal yapıları etkilemiş ve dönüşüme uğratmıştır. Küreselleşme sermaye 

hareketliliğinin yanı sıra firmaların, markaların, eğitim ve sağlık gibi birçok hizmetin ve turizm faaliyetleri açısından ise 
bireylerin hareketliliğini artırmıştır. Bu durum kentleri mekânsal ve yönetimsel açılardan yeniden biçimlendirmiştir. Kent 
içi ulaşım, kanalizasyon, içme suyu, otopark, çevre düzenlemesi, park ve dinleti alanları, iş merkezlerinin kurulması vb. 

birçok hizmet mekânsal dönüşüm bağlamında yeniden organize edilmiştir. Hizmet çeşitliliği arttığı gibi hizmetlere yönelik 

kalite beklentisi de artmıştır. Yönetimsel açıdan ise kent yöneticileri daha profesyonel, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir 
bir yönetim anlayışı benimsemeye başlamıştır. Bu süreçte belediyeler, kamu hizmetlerine yönelik talebin karşılanmasında, 

vatandaşlarla olan ilişkileri açısından vatandaşa en yakın birim olması ve kent yaşamını doğrudan etkileyen politikaları 

belirlemesiyle daha fazla ön plana çıkmıştır. 

Kentleşmenin artması, hizmet alanlarının genişlemesi, vatandaşların hizmet algısının değişmesi, hizmetin sunumunda kalite 

ve memnuniyet açısından marka kent olma yönünde belediyeler arası rekabetin artması belediye kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu duruma ek olarak özellikle turizm faaliyetleri açısından cazip merkezler 

haline gelen kentlerdeki belediyeler için özellikle yaz dönemlerinde artan nüfus yoğunluğu, bu dönemlerdeki ek hizmet 

ihtiyacı ve vatanadaşların kaliteli hizmet beklentisi bu belediyeler için finansman sorununu beraberinde getirmiştir. Son 5 

yılın turizm gelirlerinin GSMH’ya oranı %4.02’dir. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ise Ülkemize 2007-2017 yılları 

arasında giren yabancı turist sayısı 301.970.657’dir. Aylara göre değerlendirildiğinde yabancı turist girişinin en çok 

Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu görülmektedir. Turizmin şüphesiz ülke ekonomisine katkısı oldukça önemlidir. 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) verilerine göre ülkemizde 2017 yılı için turizmden elde edilen gelir 

26.283.656 bin dolardır.  Ancak özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan turistik kentler açısından bakıldığında daha 

fazla altyapı ve üstyapı hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve daha fazla kaynak ihtiyacı anlamına gelmektedir. 

Mahalli idare sisteminin en önemli parçası olan belediyelerin üstlendikleri hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirmeleri 

finansal yapının oldukça güçlü olmasına bağlıdır. Mahalli idareler görev yönünden yerel halkın birçok ihtiyacını 

karşılamak için hizmet çeşitliliği ile donatılmıştır. Ancak mahalli idarelere mali özerkliği sağlayacak gelir bölüşümünde 

yeterli imkânların sağlanamadığı da bir gerçektir. Ülkemizde mahalli idare birimlerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı bir 
şekilde liste usulü ile ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mahalli idarelere verilen 

görev ve sorumluluklarda oldukça cömert davranılmıştır. Buna karşılık yerel özerkliği sağlayacak nitelikte gelir 

bölüşümünde yeterli imkânlar verilmemiştir. Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 

belediye gelirlerini öz gelirler, transferler ve borçlanma gelirleri şekilde sınıflandırmak mümkündür. Türkiye’de belediye 
gelirleri içerisindeki en önemli payı yaklaşık olarak %62’lik bir payla genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar 
oluşturmaktadır. 6360 sayılı Kanununa göre büyükşehir ilçe belediyeleri için ayrılan pay %4,5 olup bu payın %90’nı 

nüfusa göre, %10’u ise yüz ölçümüne göre dağıtılmaktadır. Büyükşehir dışındaki belediyeler için ayrılan pay ise %1,5 olup 
bu payın %80’i nüfusa göre, %20’si ise gelişmişlik endeksine göre eşit sayıda dağıtılmaktadır. Payların dağıtımında nüfus 

kriteri önemli bir göstergedir. Dağıtımda temel alınan ay ise Ocak ayıdır. Bu ay belirlenen nüfusa göre Şubat ayı itibariyle 

dağıtımlar yapılır. İkinci sırayı vergi gelirleri oluşturmakta ve bu pay ise gelirlerin %14’ü kadardır. Belediyelerin öz gelir 

kaynaklarından önemli bir kısmını oluşturan yerel vergiler diğer ülkelerde yüksek olmasına rağmen Ülkemizde oldukça 

düşük seviyelerde kalmıştır. 

Bu çalışmanın hareket noktası küreselleşme, kentleşme ve diğer birçok etmenden kaynaklı ekonomik büyüklükleri ve 

hizmet çeşitliliği artan belediyelerin güncel olarak yaşadıkları finansman sorunlarıdır. Çalışmada odaklanılan belediyeler 

ise daha çok turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belediyelerdir. Bu belediyelerdeki finansman sorunu hem en önemli 

gelir kaynağı olan merkezden alınan payların dağıtımındaki kriterlerden hem de bu belediyelerin turizm faaliyetleri 
neticesinde makro-ekonomiye katkılarından çok daha az pay almalarından kaynaklı daha belirgindir. Ayrıca, yeterli 

kaynağa sahip olamamalarının yanı sıra bu belediyelerden talep edilen hizmetlerin özellikle yaz dönemlerinde artması ve 

buna karşılık bu hizmetlerin yeterli bir düzeyde gerçekleşmemesi bu belediye sınırları içerisinde ikamet edenlerin ve 

buralara gelen turistlerin yaşadıkları sorunları daha da görünür hale getirmiştir. Çalışmada söz konusu belediyelerin gelir 

yapısı ve hizmet faaliyetleri analiz edilmekte ve özellikle yaz aylarında karşılaştığı hizmet ve finansman sorunları 

tartışılmaktadır. Çalışmada ayrıca Avrupa’daki turizm kentlerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunları aşmak için 

geliştirdikleri çözümler çerçevesinde öneriler ortaya konulmaktadır. 
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2. BELEDİYELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ NEDENLERİ 

Belediyelerde finansman sorununa yol açan birçok etmen bulunmakla birlikte konuyu genelden özele doğru aktarmak 

gerekirse; küreselleşmenin yerel yönetimler üzerindeki etkisi, kentleşmenin artması ve plansız kentleşme, mali 
disiplinsizlik ve artan borç düzeyi, plansız hizmetler, hizmet çeşidindeki artış ve kaliteli hizmet beklentisi konuları üzerinde 

durmak gerekir. 

2.1. Küreselleşme ve Yerelleşme 

Yeni bir sözcük olmasına rağmen eski bir süreci tarif eden ve dünyanın değişim sürecinin açıklanmasında önemli bir 

anahtar kavram olan küreselleşme sözcüğü ilk olarak İngiliz İktisatçı W. Foter’in 1833’de yazdığı dünya üzerindeki 

kaynakların dağılımı ve kullanımı konulu bir makalede kullanılmıştır (Wayne, 2002:13; Waters, 1985). Literatüre ise 1983 
yılında Amerikalı ThedoreLevitt tarafından yayınlanan “The Globalization of Markets” başlıklı makaleyle girmiştir (Levitt, 
1993). 

Manfred Steger’e göre küreselleşme “dünya ölçeğindeki karşılıklı bağımlılıkları ve mübadeleleri meydan getiren, çoğaltan, 

yaygınlaştıran ve yoğunlaştıran toplumsal süreçlerin çok boyutlu kümesini oluşturmaktadır”(Steger, 2006:31). Steger bu 
tanımıyla küreselleşme süreciyle ulaşım ve iletişimde yaşanan gelişmeler sonucunda mekân ve zaman arasındaki uzamın 

giderek öneminin kaybolduğuna işaret etmektedir. Adda Jacques’a göre küreselleşmeden söz etmek iktisadi bir sistem 

olarak kapitalizmin dünyaya yayıldığını söylemektir (Jacques, 2005:9). 1980’li yılların sonundan itibaren hızla gelişen 

küreselleşme dünyanın birçok ülkesinde kamu sektöründe önemli reformların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Küreselleşme ulus devletlerin ülke içindeki ekonomi ve siyasal politikaların belirlenmesinde sahip olmuş oldukları gücü 

önemli ölçüde zayıflatmış bu politikaların hem belirlenme süreçlerinde hem de uygulanmasında uluslararası kuruluşlarla, 

bölgesel birliklerle ve yerel yönetimlerle (yerelleşme) ortak hareket edilmesini zorunlu kılmıştır (Ökmen, 2005:547). 
Yerelleşme “yönetim yapısının aşırı merkeziyetçi bir yapıdan kurtulması, bölgesel ya da yerel faaliyetlerin yerinden 
yönetilmesi ve yerel toplumların özerk, demokratik, saydam, verimli bir yönetim” anlamına gelmektedir (Geray, 
2001:8).Yerelleşme de küreselleşme gibi çok yönlü bir kavramdır ve ideolojik, politik ve ekonomik gerekçelere 

dayanmaktadır. Yerelleşmenin ideolojik gerekçesi merkezi-otoriter hükümetlere olan güvensizlik ve tepkinin bir 

sonucudur. Politik gerekçe; özerklik, temsil ve demokratikleşmenin bir sonucu olarak yerelin hizmet sunumunda daha ön 

plana çıkmasının bir sonucudur. Ekonomik gerekçenin temeli ise etkinlik ve verimliliğin bir sonucu olarak yerel yönetimin 

daha tercih edilebilir olmasıdır (Rodinelli, 1983:3). Yerelleşme, yerel yönetimlerin daha güçlü hale getirilmesinin bir 

aracıdır. Yerelleşme ile birlikte yetki, görev ve kaynak transferi ile merkezi yönetimin hizmet yükü azalmaktadır (Eryılmaz, 

1995:90). Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi değişen kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yerelin aslında küresel ve 

mali piyasalara entegrasyonunun sağlanması ve sermayenin karlılığını artıracak altyapı ve üstyapı hizmetlerini sunması 

anlamına gelmektedir (Güler, 2005:203). Küreselleşmenin de etkisiyle merkezi idareler, halkın taleplerini karşılamada ve 
hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulmasında zorluk çekmeye başlamışlardır. Günümüzde 

vatandaşların hizmet beklentilerinin değişmesi ve çeşitlenmesi, hızlı nüfus artışıyla birlikte kentlerin yapı ve işlevlerinde 
meydana gelen değişimler, demokratikleşme eğilimleri bazı görev ve sorumlulukların halka en yakın birimler olan 

belediyelere bırakılmasını gerekli kılmıştır (Sezer, 2008:131). Kamu yönetiminde yaşanan bu dönüşümle yerel yönetimlere 

bakış açısı farklılaşmış ve belediyeler bu süreçte daha ön plana çıkmıştır (Sezer, 2008:126). Belediyelerin daha fazla ön 

plana çıkması, daha fazla hizmeti yerine getirmesi ve daha fazla harcama yapması anlamına gelmektedir. Buna karşılık 

belediyelerin yeterli özkaynağa sahip olmaması ve merkezden alınan payların hizmetleri yerine getirmede yetersiz olması 

belediyeleri finasman sorunu ile başbaşa bırakmıştır. 

2.2. Kentleşmenin Artması ve Plansız Kentleşme 

Nüfusun artmasıyla beraber karşımıza çıkan kentleşme olgusu uzun yıllardan beri Ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli 

sorunların başında gelmektedir. Kentteki iş imkânlarının fazlalığı, 1950’li yıllardan itibaren kırsal kesimden kentlere olan 

göçü artırmıştır. Başlangıçta sadece göç hareketleriyle nüfusun artmasına bağlı olarak başlayan kentleşme olgusu zamanla 

toplumsal bir değişimin de yaşanmasına sebep olmuştur. 

Ülkemizde, göçe bağlı olarak ortaya çıkan kentleşme hareketleri, 1950 yılından önce düşük düzeyde iken 1950 yılından 

sonra tarıma dayalı politikaların sonucunda önemli bir artış göstermiştir. 1927 yılında yapılan ilk düzenli nüfus sayımından 

1950 yılına kadar sadece %0,82 artan kentsel nüfus oranı 1950 yılından 1970 yılına kadar %13,41 oranında artmıştır (Tablo 

1). 1950 yılında başlayan ve sürekli olarak artış gösteren kırdan kente doğru göçlerin neden olduğu hızlı kentleşme 

hareketleri günümüzde hala devam etmektedir. İlk yıllarda sanayinin gelişmiş olduğu illere doğru (İstanbul, İzmir, Ankara, 

Adana vs.) olan göç hareketleri günümüzde farklı gerekçelerle farklı bölgelere yayılmıştır. Sanayi, göç nedeni ile 1980 

sonrasında da kentleşmenin artmasına yön vermeye devam etmekle birlikte kentleşmede iki önemli etken daha ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan ilki turizmdir. Akdeniz, Ege (Antalya, Alanya, Muğla, Bodrum, Marmaris, İzmir, Çeşme, Aydın gibi) 

ve son yıllarda Karadeniz Bölgeleri’nde bulunan tatil beldelerinde özellikle yaz aylarında turizm faaliyetleri artmaktadır. 

Bu sektörde çalışan insanların istihdamı ve tatil amaçlı bu bölgelere gelen yerli ve yabancı turist sayısı bu bölgelerdeki 

nüfusu artırmaktadır. Diğeri ise terör olaylarıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunluk kazanan terör 

olayları nedeni ile bölgede bulunan yerleşim yerlerinden il ve ilçe merkezlerine ve batı bölgelerine iç göç artışı nedeni ile 

nüfusun artmasıdır (Işık, 2005:58).  
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Göçün bir nedeni de Suriye’de yaşanan iç savaştır. Suriye’de devam eden savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle Ülkemizdeki 

mülteci sayısı her geçen gün artmıştır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, yalnızca 

geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıların bugünkü sayısı yaklaşık olarak 3 milyondur. Ayrıca Dünyada en çok 

göçmen ve sığınmacının barındığı Türkiye, Suriye'de 6 yılı dolduran iç savaştan kaçanların resmi rakamlara göre yarıdan 

fazlasına ev sahipliğini yapmaktadır. Kayıt altına alınmayanlarla beraber sayıları 4 milyonun üzerinde olan mültecilerin 

yaklaşık olarak 230 bini kamplarda yaşamaktadır
1
. Geriye kalanlar ise gündelik hayatlarını devam ettirebilmek için farklı 

kentlerde yaşamaktadırlar. Özellikle mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde belediye idareleri kentte yaşayan diğer 

insanlar gibi mültecilere de aynı belediye hizmetlerini (çöp, kanalizasyon, içme suyu vs. gibi) sunmaktadır. Bu durum 

yeterli gelir kaynaklarına sahip olmayan belediyelere ilave yükler getirmektedir. 

Kent ve kentleşme kavramlarına ilişkin olarak farklı yaklaşımlara göre birçok tanımlama yapılsa da kentleşme hareketinin 

göstergesi şehirleşmedir. Garipağaoğlu şehirleşmenin göstergelerini, “şehirli nüfus oranı, toplam şehir, büyük kent ve 

metropoliten kent sayısının artması” olarak belirtmiştir (Garipağaoğlu, 2010:3). Ülkemizde yapılan ilk düzenli nüfus 

sayımının yapıldığı yıldan itibaren günümüze kadar geçen süre içerisinde bu göstergelere bakarak kentleşme hareketinin 

gelmiş olduğu noktayı görmek mümkündür (Tablo 1). 

Tablo 1. Kır ve Kent Nüfusunun Dağılımı (1927 - 2015) 

Sayım Yılı Toplam Kent Nüfusu Yüzde (%) Kır Nüfusu Yüzde (%) 

1927 13.648.270 3.305.879 24,22 10.342.391 75,78 

1935 16.158.018 3.802.642 23,53 12.355.376 76,47 

1940 17.820.950 4.346.249 24,39 13.474.701 75,61 

1945 18.790.174 4.687.102 24,94 14.103.072 75,06 

1950 20.947.188 5.244.337 25,04 15.702.851 74,96 

1955 24.064.763 6.927.343 28,79 17.137.420 71.21 

1960 27.754.820 8.859.731 31,92 18.895.089 68,08 

1965 31.391.421 10.805.817 34,42 20.585.604 65,58 

1970 35.605.176 13.691.101 38,45 21.914.075 61,55 

1975 40.347.719 16.869.068 41,81 23.478.651 58,19 

1980 44.736.957 19.645.007 43,91 25.091.950 56,09 

1985 50.664.458 26.865.757 53,03 23.798.701 46,97 

1990 56.473.035 33.326.351 59,01 23.146.684 40,99 

2000 67.803.927 44.006.274 64,90 23.797.653 35,10 

2007 70.586.256 49.747.859 70,48 20.838.397 29,52 

2008 71.517.100 53.611.723 74,96 17.905.377 25,04 

2009 72.561.312 54.807.219 75,53 17.754.093 24,47 

2010 73.722.988 56.222.356 76,26 17.500.632 23,74 

2015 78.741,053 72.523.134 92,10 6.217.919 07,90 

Kaynak: TÜİK 1927-2015 Genel Nüfus Sayımları 

Türkiye’nin nüfusu, Tablo 1 de de görüldüğü gibi özellikle 1950 sonrasında kentsel alanlarda toplanmaya başlamıştır. 1950 

yılında % 25,04 olan kent nüfusu, 1960 yılında % 31,92, 1980 yılında % 43,91 ve 2015 yılında ise % 92,10' a ulaşmıştır. 

                                                 
1  Suriyeli mülteciler için yapılan harcamaların tutarı Hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre 30 milyar doları geçmiştir. Merkezi 

yönetim bütçesinin neredeyse dörtte birini oluşturan bu tutar önemli bir finansman sorununu beraberinde getirmiştir. 
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Türkiye’de 1927'den sonra 1980 sayımlarına kadar kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazla olmakla birlikte 1950 

yılından sonra tarımda makine kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kırsal nüfus oranı azalmaya başlamıştır. 1985 yılında 

kırsal nüfus ile kentsel nüfusun birbirine eşitlendiği 1985 yılından sonra ise sanayileşmeden ve tarımda makine 

kullanımının yaygınlaşmasından dolayı köyden kente göçlerle kentsel nüfus oranının kırsal nüfus oranını geçtiği 

görülmektedir. 

1950’li yıllardan itibaren ülkemizde var olan kentleşme-kentlileş(eme)me tartışmaları günümüzde hala güncelliğini 

sürdürmektedir. Kırdan kente gelen insanlar ilk olarak kentte hemşerilerinin bulunduğu semtlerde yaşamlarını sürdürmekte 

olup mevcut plansız yapılara yenileri eklenmektedir. Plansız yapılaşmanın artması beraberinde, eğitim, sağlık, spor 

tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisi gibi altyapı eksikliklerini de beraberinde getirmektedir. Burada belediyelere 
büyük görevler düşmekte ancak diğer taraftan belediyelerin görevlerini tam olarak yapmamaları bu sorunlara yol 

açmaktadır. Bir yandan plansız yapıların yapılmasını önleyici yasalar çıkarılırken özellikle seçim zamanlarında 

belediyelerin bu yerleşim alanlarına yol, su, doğalgaz gibi altyapı yatırımlarını yapmaları durumun anlaşılması için bir 

örnektir. 

Günümüzde kentlerde yaşayan insanların, belediyelerden, kente dair olsun ya da olmasın, kentle ilgili ya da kendi yaşam 

şekline dair birçok beklentileri bulunmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında kentte yaşayan insanlar, başta işsizlik sorunu 

olmak üzere kentsel yoksulluğun giderilmesi noktasında belediyeler ve belediyelere bağlı olan belediye iktisadi 

teşekküllerini (BİT) birer iş kapısı olarak görmektedirler. Ayrıca birçok belediyede mal ve hizmet alımı yoluyla da işsizlik 

sorunu çözülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerin büyüklüğü fark etmeksizin tüm belediyelerde sürdürülemez olan bu durum 

son yıllarda belediye bütçelerinde cari harcamaların artmasına neden olmaktadır. 

Kentleşmenin getirdiği nüfus artışının belediye hizmetlerinin sunumunu olumsuz etkilemesinin yanında artan nüfus 

oranında gelir kaynaklarının artmaması da belediyeleri finansman sorunu ile başbaşa bırakmıştır. 

2.3. Mali Disiplinsizlik ve Borçlanmanın Artması 

Hızlı kentleşme, büyük kentlerin artması, finans, ticaret ve turizm merkezi haline gelmek için kentlerin birbiriyle artan 

rekabeti kentsel altyapı ve üstyapı hizmetlerinin daha modern hale getirilmesi ihtiyacını beraberinde getirdiği gibi hizmet 

çeşitliliğini de arttırmıştır. Diğer taraftan sürdürülebilir büyüme modeli çerçevesinde çevreye duyarlı modern kentlerin 

oluşturulması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaratılması çalışmaları birçok ülke metropollerinde hız kazanmıştır 
(Graham, 1997:191; Smith, 1995:659-677). Yaşanan bu dönüşümün bir sonucu olarak belediyelerin finansman ihtiyacı da 

artmıştır. Belediyelerin olağan gelirleri ile karşılayamadıkları hizmet maliyetleri olağanüstü gelirlerle (borçlanma) 

karşılanmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda belediyelerde borçlanmanın önemli bir gelir kaynağı haline geldiği bilinen 

bir gerçektir. Belediyeleri borçlanmaya iten nedenler:(1) Gelir-gider dengesizliği. (2) Belediyelerin öz gelirlerinin yetersiz 

olması. (3) Harcamaların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmemesi (4) Mahalli idare sayısındaki artışın genel bütçe 

vergi gelirlerinin payını azaltması (Çetinkaya ve Demirbaş, 2004:19-20).  

Türkiye’de 1980 sonrasında belediye gelirleri içerisinde borçlanma payları incelendiğinde 2000’li yıllara kadar bir artış 

olduğu görülmektedir. 1983 yılında borçlanmanın belediye gelirleri içerisindeki payı %7,9 iken bu pay 1991 yılında %15,7 

ve 1998 yılında ise %19,7 olarak gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarda borçlanmanın vergi gelirlerinin payındaki artış devam 

etmiştir (Çetikaya ve Demirbaş, 2004:19). 

Özellikle 2008 küresel finans krizinden sonra OECD ülkelerin çoğunda finans ve reel ekonomilerinde yaşanan daralmaların 

sonucunda yerel yönetim bütçe dengeleri olumsuz etkilenmiştir. Bütçe açıklarının finansmanında daha çok kredilere 

başvuran yerel yönetimlerin borçlarının GSYH’ye oranı OECD 32 ülke ortalaması için %23,90 ve kamu borçlarına oranı 

ise %19,80’dir. EU 28 ortalaması OECD ortalamasından daha düşük olmakla birlikte sırasıyla %15,92 ve 14,93’tür. Bu 

oranlar Türkiye için sırasıyla %3,13 ve %8,13’tür. Bu oranlara göre Türkiye, OECD 32 ve EU 28 ortalamalarının altında 

kalmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2. OECD Ülkelerinde Yerel yönetimlerin Borçlanma Oranları 

ÜLKELER % GDP % KAMU BORCU 

Avusturalya 19,27 30,44 

Avusturya 13,32 13,03 

Belçika 19,91 15,37 

Kanada 63,54 59,03 

Şili   

Çekya 4,20 7,37 

Danimarka 11,32 18,86 
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Estonya 4,71 34,50 

Finlandiya 12,3 17,31 

Fransa 11,04 9,26 

Almanya 29,39 35,75 

Yunanistan 1,12 0,62 

Macaristan 0,70 0,70 

İzlanda 12,77 11,38 

İrlanda 3,11 2,48 

Israil 2,55 3,23 

İtalya 12,02 7,69 

Japonya 37,28 15,5 

Kore 3,77 7,05 

Lüksemburg 2,60 7,73 

Meksika - - 

Hollanda 11,62 14,33 

Yeni Zelanda - - 

Norveç 15,57 47,26 

Polonya 5,67 8,58 

Portekiz 7,70 5,13 

Slovakya 3,12 5,20 

Slovenya 3,62 3,73 

İspanya 31,5 26,75 

İsveç 15,11 24,19 

İsviçre 23,32 49,68 

Türkiye 3,13 8,03 

İngiltere 9,48 8,135 

ABD 29,55 23,32 

OECD32 23,90 19,80 

EU28 15,93 14,93 

Kaynak: OECD, 2016. 

2.4. Plansız Hizmetler ile Hizmet Çeşitliliğinin ve Kalite Beklenti Düzeyinin Artması 

Dünyadaki yeni gelişmeler ve şehir merkezlerine artarak devam eden hızlı nüfus göçü belediyelerde modern kentleşme 

sürecini ve bu süreçteki değişimleri izleyip ona göre projeler uygulamayı gerektirmektedir. Kentleşme süreci belediyelerin 

birçok yeni sorunlarla uğraşmasını ve oluşacak yeni gelişmelere de hazırlıklı olmasını gerektirmektedir. Bu sorunların 

çoğunun vatandaşın yaşamına, isteklerine yönelik olması ve bu isteklerinde sınırsız, tatmini güç isteklerden oluşması 

belediyelerin zor olan işlerini daha da zorlaştırmaktadır. Burada belediyelere düşen görev yaşanan sıkıntıların çözümü 
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noktasında hizmetlerde daha etkin ve verimli, vatandaşın isteklerine duyarlı, şeffaf bir yönetim içeren projeler geliştirip 

uygulamasıdır. 

Halka en yakın yönetim birimleri olan belediyelerin etkin hizmet üretmeleri beklenirken bu doğrultuda kaynaklarını verimli 

kullanmadıkları, belediyelere yapılan eleştirilerden biridir. Belediyelerin gelir kaynaklarının yetersiz olması kaynaklarını 

kullanırken en az maliyetle en etkin hizmeti sunmaları gerektirmektedir. Burada kaynakların kullanımında etkinlikten ne 
anlaşılması gerektiği önemlidir. Etkinlik için kullanılabilecek ölçütlerden en basiti vatandaş tatmini ya da vatandaş 

memnuniyetidir (Torlak, 1999:10). Günümüzde mal ve hizmet üretilirken idarecilerin "ben yaptım oldu" mantığı yerine 

vatandaşın beklentisine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Vatandaş odaklı bu yeni yönetim biçimi aynı zamanda 

katılımcılığı da sağlayarak beraberinde kaynakların daha etkin kullanılmasını dolayısıyla üretilen mal ve hizmetin 
kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla hizmetlerin gerçekleştirilirken planlı şekilde belirlenmesi ve kaynka 

ayrılması önemlidir. 

Peker'e göre kalite "kar amacı güdülsün ya da güdülmesin herhangi bir ürünün (mal veya hizmetin) onun kullanıcısı 

açısından (müşteri-vatandaş) beklentisini karşılama durumu" olarak ifade edilmiştir (Peker, 1996:15). Kalite konusunda 
literatürde birçok tanımlama yapılmış ve tanımlamayı yapanlar kaliteyi ortaya çıkaran unsurlara vurgu yapmışlardır. Daha 

önceleri üretilen malın niteliğiyle ilgili kalite vurgusu yapılırken günümüzde birçok alanda kalite kavramı kullanılmaktadır 
(Peker, 1996:15). Literatürde en yaygın kullanıma sahip hizmet kalite boyutları Parasuraman Berry ve Zeithaml (1985) 
tarafından tanımlanmış on hizmet kalite boyutudur. Bunlar; güvenilirlik, heveslilik, yeterlilik, ulaşılabilirlik, nezaket, 

iletişim, itibar, müşteriyi-vatandaşı bilmek ve anlamak, güvenlik (emniyet tedbirleri) ve fiziksel varlıklardır (Parasuraman 
vd., 1985:41-50). Kamu yönetiminde belediyelerin ön plana çıkması ve belediye hizmetlerinden kalite beklentisinin 

artmasıyla belediye yönetimlerinin de görev ve sorumlulukları da artırmıştır. Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulmak 

istenmesi, vatandaşın memnun olduğu hizmet sunumlarından sonra kalite anlayışını daha ileriye götürmesi belediye 
idaresinin harcamalarının artmasına neden olmuştur. 

 

3. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN MALİ GÖRÜNÜMÜ 

Türkiye’deki Belediyelerin genel olarak mali durumlarının izlendiği bu bölümde belediye giderlerinin son 5 yıldaki payları 

ve bu giderlere karşılık belediyelerin sahip oldukları toplam gelirleri içerisinde vergi ve diğer gelirlerin payları analiz 

edilmektedir. Sonrasında ise bütçe dengesi ve belediyelerin borçluluk durumu ortaya konulmaktadır. Türkiye’de mahalli 
idarelerin genel ekonomi içerisindeki payının yıllar itibariyle artış gösterdiği söylenebilir. Örneğin 1980 yılında mahalli 

idarelerinin toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı %0,8 iken 2015 yılına gelindiğinde bu oran 
%2,4 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 3. 2017 Belediyelerin Gelirleri ve Payları 

 2013 2014 2015 2016 2017  

PAY Bütçe Gelirleri 53.931.284 62.544.796 72.159.838 80.994.408 67.884.891 

Vergi Gelirleri 8.196.251 9.283.644 10.839.017 12.225.548 9.506.893 %14 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.997.458 6.739.057 7.474.956 8.426.757 7.002.228 %10,3 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 817.549 1.109.552 1.475.922 1.621.091 1.207.345 %1,7 

Faizler, Paylar ve Cezalar* 31.879.490 38.709.149 47.302.390 52.173.000 44.816.673 %66 

Sermaye Gelirleri 4.954.769 3.448.302 4.908.445 5.838.798 5.119.877 %7,5 

Alacaklardan Tahsilat 85.767 3.255.092 159.108 709.214 231.875 %0,3 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Bütçe İstatistikleri, www.muhasebat.gov.tr 

*  Faizler, paylar ve cezalar başlığı altında en büyük gelir kalemi genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paydır. Bu payın 
oranı %94’tür.  

Belediyelerin 2017 yılı gelirleri incelendiğinde (Tablo 3) en önemli gelir kaynağının %66’lık bir oranla faizler, paylar ve 
cezalar kalemi olduğu görülmektedir. Bu gelir kaleminin içinde ise en önemlisi % 94 ile genel bütçe vergi gelirleri payıdır. 

Belediye gelirleri içerisindeki diğer gelir türleri ise belediye vergi gelirleri %14, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %10,3, 

sermaye gelirleri %7,5, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %1,7 ve alacaklardan tahsilat %0,3 dür. Belediyelerin 
kendilerine ait vergi gelirlerine (öz gelir) bakıldığında en büyük payın %52’lik payla mülkiyet üzerinden alınan vergiler 

olduğu görülmektedir (Tablo 4). Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin emlak vergisi kapsamında olduğu dikkate alındığında 

bina, arsa ve arazileri kapsayan bu vergilerin pay toplamı ise %48,6 olarak gerçekleşmiştir. Mülkiyet üzerinden alınan 
vergiler içerisinde en büyük pay (%70) bina vergisine aittir. Mülkiyet üzerinden alınanlar içinde gösterilen Çevre ve 
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Temizlik Vergisinin payına bakıldığında ise bu payın %3,4 olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri içerisinde pay büyüklüğü 

bakımından ikinci sırayı %31,8 ile harçlar yer almaktadır. Harçların içerisinde ise bina inşaat harcı %10,6’lık bir payla 

önemli bir gelir kaynağıdır. Üçüncü sırayı %15,8’lik bir payla dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri oluşturmaktadır. Bu 

vergi içerisinde ise en önemli gelir kalemleri ise özel tüketim vergisi kapsamında değerlendirilen haberleşme vergisi ile 
elektrik ve hava gazı tüketim vergisidir. Her iki verginin vergi gelirleri içeresindeki payları sırasıyla %0,3 ve %9,6’dır. 

Dördüncü sırayı ise dâhilde alınan diğer mal ve hizmet vergileri oluşturmaktadır. Bu gelir kaleminde ilan ve reklam vergisi 

başı çekmektedir. İlan ve reklam vergisinin vergi gelirleri içindeki payı %3,7’dir.  

Tablo 4. 2017 Yılı Belediyelerin Öz Vergi Gelirleri ve Payları 

 2013 2014 2015 2016 2017 Paylar 

2017 Vergi Gelirleri 8.196.251 9.283.644 10.839.017 12.225.548 9.506.893 

Mülkiyet Üzerinden AlınanVergiler 4.231.567 5.354.037 6.276.415 7.202.974 4.952.775 52 

Bina Vergisi 2.755.883 3.562.971 4.231.917 4.892.484 3.451.276 36,3 

Arsa Vergisi 1.040.834 1.367.047 1.584.148 1.758.890 1.122.602 11,8 

Arazi Vergisi 50.171 62.205 65.054 76.867 54.827 0,5 

Çevre Temizlik Vergisi 384.679 361.814 395.296 474.733 324.070 3,4 

Dâhilde Alınan Mal ve HizmetVergileri 1.612.182 1.653.421 1.912.477 1.880.598 1.508.633 15,8 

Özel Tüketim Vergisi 1.134.227 1.170.718 1.347.849 1.216.402 953.022 10 

Haberleşme Vergisi 34.149 38.725 40.852 39.522 31.501 0,3 

Elektrik ve HavagazıTüketim Vergisi 1.100.078 1.131.993 1.306.997 1.176.880 921.521 9,6 

Dâhilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 477.955 482.703 564.628 664.196 555.611 5,8 

Eğlence Vergisi 161.697 163.767 187.999 208.684 176.747 1,8 

Yangın Sigortası Vergisi 26.280 27.858 31.141 31.864 26.006 0,2 

İlan ve Reklam Vergisi 289.978 291.078 345.488 423.648 352.858 3,7 

Harçlar 2.333.840 2.262.225 2.633.770 3.123.215 3.029.841 31,8 

Bina İnşaat Harcı 757.247 632.772 775.191 915.010 1.010.224 10,6 

Hayvan Kesimi Muayeneve Denetleme Harcı 16.827 20.106 19.804 17.004 11.724 0,1 

İşgal Harcı 325.559 335.373 376.175 431.648 350.615 3,6 

İşyeri Açma İzni Harcı 60.733 63.909 74.193 81.369 57.947 0,5 

Kaynak Suları Harcı 7.565 5.169 5.846 9.391 5.356 0,05 

Ölçü ve Tartı AletleriMuayene Harcı 1.907 1.924 1.888 2.273 1.071 0,01 

Tatil Günlerinde ÇalışmaRuhsatı Harcı 38.535 35.869 24.534 8.550 6.104 0,06 

Tellallık Harcı 64.967 69.879 84.792 96.259 75.068 0,7 

Toptancı Hali Resmi 82.553 77.766 102.079 106.107 79.139 0,8 

Yapı Kullanma İzni Harcı 240.591 237.045 249.765 233.946 212.293 2,2 

Diğer Harçlar 737.356 782.413 919.503 1.221.658 1.220.300 12,8 

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 18.662 13.961 16.355 18.761 15.644 0,1 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Bütçe İstatistikleri, www.muhasebat.gov.tr 
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Belediyelerin giderleri ekonomik sınıflandırmaya göre analiz edildiğinde (Tablo 5) ise ilk sırayı %41,87’lik bir payla mal 

ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. Bu pay yıllar itibarıyla artış göstermekle birlikte, payın yüksek olması 

belediyelerin ekonomideki rolünün de önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim 2017 kamu ihale kurumu verilerine göre 

belediyeler tarafından kamu mal ve hizmet tedariki için gerçekleştirilen ihalelerin tutarı 77.2 milyar TLdir. Bu tutarın 

toplam kamu alımları tutarı içerisindeki oranı %33,65’tir (Kamu İhale Kurumu, 2018:2). 

Tablo 5. Belediyelerin Giderleri, Ekonomik Sınıflandırma 

 2013 2014 2015 2016 2017 Pay % 

Personel Giderleri 9.083.774 9.895.429 10.879.060 12.290.220 9.741.436 12,93 

Sos. Güv. Kur. Dev. Pirim Gid. 1.465.719 1.611.617 1.742.152 1.970.590 1.550.113 2,05 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.969.162 24.852.967 31.665.780 38.479.212 31.539.424 41,87 

Faiz Giderleri 1.129.888 1.497.643 1.663.875 1.949.798 2.018.956 2,67 

Cari Transferler 2.269.259 2.650.298 3.118.339 3.721.403 2.963.859 3,93 

Sermaye Giderleri 20.346.776 20.478.879 22.299.065 29.635.313 25.122.248 33,35 

Sermaye Transferi 671.802 849.497 1.012.287 933.785 961.085 1,27 

Borç Verme 2.028.060 1.429.890 1.376.399 2.289.640 1.424.629 1,89 

TOPLAM 59.964.440 62.544.796 73.756.957 91.269.961 75.321.750 100 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Bütçe İstatistikleri, www.muhasebat.gov.tr 

Belediyelerin bütçe dengesine bakıldığında ise (Grafik 1) gelirlerinin giderlerini karşılamadığı görülmektedir. Yıllar 

itibarıyla inişli ve çıkışlı bir seyir izleyen bütçe açıkları özellikle son iki yıl içerisinde önemli bir artış göstermiştir. 2016 

yılın bütçe açığı 10.275.553 bin TL ve 2017 yılında 7.436.859 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun en temel nedeni 

belediyelerin gelirleri düşerken harcamalarının sürekli artmasıdır. 

Grafik 1. Tüm Belediyelerin Bütçe Dengesi 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Bütçe İstatistikleri, www.muhasebat.gov.tr 

Son olarak belediyelerin borçluluk durumuna bakıldığında bu göstergenin de yıllar itibarıyla arttığı görülmektedir. 2016 
yılında belediyelerin toplam yükümlülüğü 80.6 milyar TL’dir. Bu tutar 2010 yılına kıyasla yaklaşık olarak %87 oranında 

bir artış göstermiştir. 
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Tablo 6. Belediyelerin Borçluluk Durumu 

Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam Yükümlülükler 43.066,0 41.981,0 45.331,7 50.794,3 54.078,1 63.577,7 80.663.3 

Banka Kredileri 5.876,3 6.263,4 7.362,0 10.850,2 12.552,0 14.006,8 13.976,6 

Kamu İdarelerine Mali Borçlar 15.133,5 11.815,9 12.244,9 7.331,5 7.952,8 8.781,5 10.225,7 

Dış Mali Borçlar 5.037,8 6.295,9 6.184,9 6.812,9 6.284,7 7.056,3 13.454,9 

Bütçe Emanetleri 6.105,8 6.067,1 6.690,2 8.660,4 9.837,1 11.404,8 13.165,6 

Vergi ve Sosyal Güvenlik 3.457,8 2.966,7 2.941 3.136,5 3.090,3 3.600,4 2.752,0 

Diğer Yükümlülükler 7.364,8 8.571,8 9.908,4 14.003 14.361,1 18.727,7 27.088,4 

Kaynak: İlgili yıllara ait Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 

Belediye yükümlülüklerinin yıllara yaygın görüntüsü incelendiğinde “kamu idarelerine mali borçlar” kalemi dışındaki tüm 

yükümlülükler de artış görülmüştür. 2016 yılı verilerinde ise tüm yükümlülüklerde artış dikkat çekmektedir. Toplam 

yükümlülükler içinde ilk sırayı diğer yükümlüklerin (%33,58) ikinci sırayı ise “banka kredileri” (%17,33) ile “dış mali 

borçlar”ın (%16.6) aldığı görülmektedir (Tablo 6). Tablodan dikkati çeken diğer durum bütçe emanetine alınan 

yükümlülüklerdir. Bunlar belediyenin söz de bütçesi ile ayırdığı ancak ödemediği borçlardır. Bu rakamların yıllar itibariyle 

artması belediyelerin mali durumunun zorlaştığı anlamına gelmektedir. 

 

4. TURİZM EKONOMİSİ VE TURİZMİN BELEDİYELERDE YARATTIĞI FİNANSMAN SORUNLARI 

Türkiye turizm faaliyetleri açısından önemi artan bir ülkedir. Ülkeye giren turist sayısında 2000 yılından itibaren sürekli bir 
artış gerçekleşmiştir. 2000 yılında 10.428.153 turist ülkeye giriş yapmış, 2017 yılına gelindiğinde ise ülkeye gelen turist 
sayısı 32.410.034 kişi olmuştur (Grafik 2). Turizm faaliyetlerinin en önemli sonucu ülke ekonomisine olan getirisidir. Bu 

açıdan bakıldığında ise belirli dönemlerde azalmakla birlikte 1980’den günümüze turizmin ülke ekonomisi için önemli bir 

gelir kaynağı olduğu (Grafik 3) görülmektedir. 

Grafik 2. Ülkeye Gelen Yabancı Turist Sayısı 

 

Kaynak: TÜİK, Turizmİstatistikleri. 

Grafik 3. Turizm Gelirlerinin GSMH içindeki Payı ve Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı 

 

Kaynak: https://www.tursab.org.tr 
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Turizm gelirlerinin GSMH içindeki paylarına bakıldığında 1980 yılında %0,6 olan bu pay 2017 yılına gelindiğinde %3,1 
olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerinin ihracat kalemleri içerisinde de önemli bir payı bulunmaktadır. Turizm 
gelirlerinin ihracattaki payının 37 yıllık ortalaması yaklaşık %20’dir. 2017 yılı için ise bu pay %16,7 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Çalışma kapsamında seçilen turistik kentlerde (Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale) 

tesislere geliş ve geceleme sayılarına ve toplam içerisindeki paylara bakıldığında bu kentlerin önemli düzeyde hem yerli 

hem de yabancı turist ağırladıkları görülmektedir Tüm iller içerisinde Antalya %50,29’lik payla en fazla gecelemenin 
yapıldığı ildir. Manavgat (%12,43), Alanya (%10,94) ve Serik (%9,15) sahip oldukları paylarla Antalya ilinin önemli 

turistik kentleridir. Antalya’yı sırasıyla İstanbul (%13,64), Muğla (%10,23), İzmir (%3,78) ve Aydın (%2,74) illeri takip 
etmektedir (Tablo 7). 

Tablo 7. Tesislere Geliş ve Geceleme Sayısı İllere ve İlçelere Göre Dağılımı (İşletme Belgeli-2016) 

İL İLÇELER 

Tesise Geliş Sayısı Geceleme Tüm İller 

İçerisindeki 

Payı (%) Toplam (Yerli+Yabancı) Toplam (Yerli+Yabancı) 

ANTALYA 

Alanya 2.187.199 12.317.162 10,94 

Kaş (Side+Kalkan) 705.294 3.498.371 3,10 

Kemer 2 003 132 7 806 856 6,93 

Manavgat 2 077 174 14 000 068 12,43 

Serik 1 970 016 10 301 864 9,15 

Antalya - Toplam 11 328 410 56 600 604 50,29 

AYDIN 

Kuşadası 845 533 2 296 380 2,04 

Didim 286 124 663 722 0,58 

Aydın - Toplam 1 223 751 3 094 939 2,74 

BALIKESİR 

Ayvalık 102 728 194 021 0,17 

Buhraniye 12 843 32 167 0,028 

Edremit 97 636 178 653 0,15 

Erdek 20 351 29 265 0,026 

Balıkesir - Toplam 413 082 797 481 0,70 

İZMİR 

Çeşme 340 845 789 435 0,70 

Dikili 31 965 66 521 0,059 

Foça 20 007 62 866 0,055 

Karaburun 839 2 219 0,0019 

Seferhisar 69 967 293 435 0,26 

Urla 4 424 9 808 0,0087 

İzmir - Toplam 1 899 276 4 256 175 3,78 

MUĞLA 

Bodrum 1 122 614 5 156 064 4,58 

Dalaman 40 722 140 107 0,12 

Datça 25 959 101 678 0,090 

Fethiye 377 113 1 853 630 1,64 

Köyceğiz 15 122 96 147 0,085 
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Marmaris 750 520 3 527 939 3,13 

Muğla - Toplam 2 488 887 11 518 236 10,23 

ÇANAKKALE** 

Bozcaada 5 378 11 141 0,009 

Çanakkale - Toplam 415 805 639 932 0,56 

Genel Toplam (Tüm İller) 36 945 642 112 545 487 100 

Kaynak: Turizm ve Kültür Bakanlığı Verilerinden derlenmiştir. 

Tesislere geliş sayısı, geceleme ve doluluk oranlarının aylara göre dağılımına bakıldığında ise yaz aylarının en çok tercih 
edilen aylar olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin yaz ayları için (Haziran, Temmuz ve Ağustos) geceleme sayısı toplam 

14.107.069’dur. Başka bir ifade ile turistlerin %33,77’si yaz aylarını tercih etmektedir. Tesis doluluk oranlarına 

bakıldığında da yaz aylarında doluluk oranlarının %30’ları aşmasıyla turistler tarafından bu ayların daha çok tercih 

edildiğini ortaya koymaktadır (Tablo 8). 

Tablo 8. Aylara Göre Tesislere Geliş Sayısı, Geceleme ve Doluluk Oranlarının Aylara Göre Dağılımı (2016) 

 Tesise Geliş Sayısı (Yerli + Yabancı) Geceleme (Yerli + Yabancı) Doluluk Oranı (%) 

Ocak 1 211 795 2 115 346 24,39 

Şubat 1 281 940 2 188 878 26,79 

Mart 1 335 245 2 460 926 27,91 

Nisan 1 701 491 2 949 164 28,37 

Mayıs 2 269 873 4 125 711 28,96 

Haziran 2 050 142 4 017 153 27,19 

Temmuz 2 475 905 4 822 852 31,60 

Ağustos 2 822 476 5 433 645 35,61 

Eylül 2 595 500 5 267 064 36,50 

Ekim 2 019 949 3 686 805 29,83 

Kasım 1 341 648 2 398 081 27,82 

Aralık 1 332 261 2 300 825 26,60 

TOPLAM 22 438 225 41 766 450 29,91 

Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri 

Not: Ortalama kalış, bakanlık tarafındana belge verilen tesislerdeki ortalama kalış süresi olup, ülkemizdeki ortalama kalış 

süresini göstermemektedir. 

Turizm genel olarak ekonomiye önemli bir katkı sağlamasına rağmen özellikle turistlerin yoğun bir şekilde tercih ettikleri 

kentler için ve özellikle yaz ayları için önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında bu kentlerde aşırı 

bir şekilde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada belediyelerin finansman açısından yetersiz kalmaları gelmektedir. Bu 
kentlerde özellikle yaz aylarında içme suyu, kanalizasyon, kent içi ulaşım, otopark, elektrik, aydınlatma, çevre temizliği, 
çöp vb. birçok alanda ciddi sorunlar yaşanmaktadır (Doğan ve Morkoç, 2015:34-54). Hatta birçok tatil beldesinde temiz su 

kaynaklarına erişimde, tuvalet kullanımında ve kent içi trafikte uzun kuyruklar meydana geldiği bilinmektedir
2. Bu 

                                                 
2  Konuyla ilgili ulusal gazete arşivlerinde birçok haber mevcuttur. Bu haberlerden bir kaçını şu şekildedir: 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sile-yolunda-trafik-cilesi-18218594 http://www.posta.com.tr/bodrumda-tatil-cilesi-
kilometrelerce-kuyruk-olustu-2011723 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bodrumun-170-binlik-nufusu-2-milyona-yaklasti-
40133676 https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/bodrumun-170-binlik-nufusu-2-milyona-yaklasti,bCOH9LmuGECK-JklS_Gbig 
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/08/26/bodruma-15-milyon-kisi-geldi http://www.milliyet.com.tr/yazliklarda-nufus-kisin----
-bin--yazin---milyon/gungor-uras/ekonomi/yazardetayarsiv/13.08.2006/167584/default.htm.  

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1416 
 

sorunların yaşanmasında en önemli neden belediyelerin normal döneme göre karşı karşıya kaldıkları yetersizliklerdir. 

Belediyelerin en önemli yetersizliği gelir kaynaklarının durumudur. Belediyeler gelirlerini ne kadar planlı harcamaya uğraş 

verselerde yaz sezonunda artan nüfusa hizmet vermek için ilave gelir kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Karşılaşılan 

sorunlar hem kente gelen turistlerin hem de kentte ikamet edenlerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Daha önce de ifade 

edildiği üzere belediyeler yeterli öz gelir kaynaklarına sahip değildirler ve en önemli gelir kaynakları merkezden alınan 
paylardır. Bu payların dağıtımında ise nüfus önemli bir göstergedir. 6360 sayılı Kanununa göre büyükşehir ilçe belediyeleri 
için ayrılan pay %4,5’dir (bu payın %90’nı nüfusa, %10’u yüz ölçümüne göre hesaplanmaktadır). Büyükşehir dışındaki 

belediyeler için ayrılan pay ise %1,5’dir (bu payın %80’ni nüfusa, %20’si ise gelişmişlik endeksine göre hesaplanıp 

dağıtılmaktadır). Bu paylar turistik bölgeler açısında yaz aylarında yetersiz olduklarından olumsuz durumlar kısmen buna 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 9. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Genel Bütçe Toplam Payları (2017) 

İL İLÇELER NÜFUS* YÜZÖLÇÜMÜ 

Büyükşehir İlçe Belediyesi Genel Bütçe Payı (TL) 

NÜFUS PAYI 

(%90) 
YÜZÖLÇÜMÜ 

PAYI (%10) 
TOPLAM (C) 

KİŞİ 

BAŞI 

ANTALYA 

Alanya 294.558 1606 59.554.447 5.551.227 65.105.675 221 

Kaş 56.720 1875 11.472.587 6.481.041 17.953.627 317 

Kemer 41.925 471 8.503.653 1.628.037 10.131.690 242 

Manavgat 224.664 2263 45.422.652 7.822.184 53.244.836 237 

Serik 120.790 1342 24.4332.518 4.638.697 29.071.215 241 

AYDIN 

Kuşadası 106.939 308 21.578.280 1.064.619 22.642.899 212 

Didim 77.164 405 15.546.860 1.399.905 16.946.765 220 

BALIKESİR 

Ayvalık 68.457 265 13.843.388 915.987 14.759.375 216 

Buhraniye 57.800 280 11.683.229 967.835 12.651.065 219 

Edremit 144.995 731 29.258.355 2.526.742 31.785.097 219 

Erdek 32.477 333 6.581.977 1.151.033 7.733.010 238 

İZMİR 

Çeşme 40.312 272 8.136.227 949.183 9.076.410 225 

Foça 28.591 245 5.787.755 846.856 6.634.611 232 

Karaburun 9.575 408 1.934.265 1.410.274 3.344.540 349 

Seferhisar 37.697 381 7.600.786 1.316.947 8.917.734 237 

Urla 62.439 687 12.601.449 2.374.653 14.976.102 240 

MUĞLA 

Bodrum 160.002 660 32.294.608 2.281.326 34.575.935 216 

Dalaman 37.364 753 7.563.039 2.602.786 10.165.825 272 

Datça 20.513 424 4.141.434 1.465.579 5.607.013 273 

Fethiye 151.474 932 30.577.399 3.221.509 33.798.909 223 

Köyceğiz 34.942 1524 7.059.733 5.267.790 12.327.523 353 

Marmaris 90.187 964 18.241.311 3.332.119 21.573.430 239 

ÇANAKKALE** Bozcaada - - - - - - 

Kaynak: Güngör, 2018:81-94. 
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Çalışma kapsamında seçilmiş belediyelerin gelirleri ve genel bütçeden nüfus ve yüz ölçümüne göre aldıkları paylara 
bakıldığında sorunun finansman boyutu daha görünür hale gelmektedir. Buna göre genel bütçe vergi gelirlerinden turistik 

belediyelerin almış olduğu paylar Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Belediye Payları ve Kişi Başı Düşen Miktar 

Belediye Paylar (TL) Kişi başı (TL) 

Alanya 65.105.675 221 

Manavgat 53.244.836 237 

Bodrum 34.575.935 216 

Serik 29.071.215 241 

Kuşadası 22.642.899 212 

Marmaris 21.573.430 239 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye genelinde belediyeler arasında kişi başına düşen paylarda en yüksek (349 TL) olan İzmir Karaburun Belediyesi’dir. 

Kişi başına düşen en düşük pay ise (212 TL) Aydın Kuşadası Belediyesi’dir. Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden 
aktarılan pay 12 ayın toplamıdır ve her ay için hemen hemen yakın miktarlara bölünmektedir. Dolayısıyla kış dönemi 

(Ocak - Şubat) ve yaz dönemi (Haziran-Temmuz) arasında gelir payında farklılık bulunmamaktadır. Buna karşılık kış ve 

yaz dönemlerinde nüfus sayılarında önemli farklılıklar vardır. Örneğin Alanya’nın nüfusu 294.558’dir. Ancak yıl 

içerisinde, daha çok yaz aylarında olmak üzere, Alanya’daki tesislere yerli ve yabancı toplam 2.182.199 kişi gelmektedir 
(Tablo 7). Mevcut nüfusla birlikte Alanya’da toplam 2.476.757 kişi ağırlanmaktadır. Merkezden alınan payı bu sayıya 

böldüğümüzde ise kişi başına düşen gelir payı 26 TL olmaktadır (Tablo 10). Turizmin nüfusta yaratmış olduğu artışla bazı 

turistik beldelerdeki kişi başına gelir oldukça düşmektedir. Örneğin Kemer’de yaz dönemi öncesinde 242 TL olan pay yeni 
önemde 4,9 TL’dir. Payların düşüklüğü konusunda dikkat çeken belediyeler şunlardır:Kaş 23 TL, Manavgat 13,7 TL, Serik 

13,9 TL, Kuşadası 2,7 TL, Çesme 23,8 TL, Bodrum 26,9 TL ve Marmaris 25,6 TL. Bazı turistik beldelerde ise çok büyük 

farklılıklar görülmemiştir. Örneğin Urla’da öncesinde kişi başı 240 TL paya sahip olunurken yeni durumda 223 TL paya 
sahip olunmaktadır. Bu durum turistik beldeler arasındaki eşitsiz bölüşümü ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bu analize 

günübirlikçiler dâhil edilmemiştir. Örneğin Karaburun, Foça, Urla gibi yerlere şehir merkezine yakın olmalarından 

kaynaklı çok daha günübirlikçi gitmektedir. Analize günübirlikçilerin de dâhil edilmesiyle kişi başına düşen payın çok daha 

azalacağı söylenebilir.  

Tablo 11. Turizm Faaliyetleri Dikkate Alındığında Kişi Başına Düşen Paylar 

İlçeler Nüfus* Tesie Gelen Sayısı Merkezi Yönetim 

Gelirlerinden Alınan Pay 
Kişi 

Başı 
Tesise gelen Kişi Dâhil 

Kişi Başı Pay 

Alanya 294.558 2.187.199 65.105.675 221 26 

Kaş 56.720 705.294 17.953.627 317 23 

Kemer 41.925 2 003 132 10.131.690 242 4,9 

Manavgat 224.664 2 077 174 53.244.836 237 13,7 

Serik 120.790 1 970 016 29.071.215 241 13,9 

Kuşadası 106.939 845 533 22.642.899 212 23,7 

Didim 77.164 286 124 16.946.765 220 46,6 

Ayvalık 68.457 102 728 14.759.375 216 86,2 

Buhraniye 57.800 12 843 12.651.065 219 177,8 

Edremit 144.995 97 636 31.785.097 219 131 

Erdek 32.477 20 351 7.733.010 238 146,3 
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Çeşme 40.312 340 845 9.076.410 225 23,8 

Dikili 41.275 31 965 10.232.312 248 139,7 

Foça 28.591 20 007 6.634.611 232 136 

Karaburun 9.575 839 3.344.540 349 321 

Seferhisar 37.697 69 967 8.917.734 237 82,8 

Urla 62.439 4 424 14.976.102 240 223,9 

Bodrum 160.002 1 122 614 34.575.935 216 26,9 

Dalaman 37.364 40 722 10.165.825 272 130,1 

Datça 20.513 25 959 5.607.013 273 120,6 

Fethiye 151.474 377 113 33.798.909 223 63,9 

Köyceğiz 34.942 15 122 12.327.523 353 246 

Marmaris 90.187 750 520 21.573.430 239 25,6 

Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği, Turizm Bakanlığı Turizm İstatistikleri 

Turistik belediyelerin faaliyet raporları üzerinden gelir payları incelendiğinde ise Kaş (%31,6), Karaburun (%34,9), 
Köyceğiz (%49,4) belediyelerinde vergi gelirlerinin payı azdır. Faaliyet raporlarında daha detaylı tablolara yer veren 
Alanya, Kemer ve Bodrum belediyeleri yapılan analizi daha olanaklı kılmıştır. Örneğin Alanya Belediyesi’nin en önemli 

vergi geliri mülkiyet üzerinden alınan(emlak) Bina ve Arsa(%46) ile Çevre ve Temizlik (%5,8)] vergisidir. Bu vergilerin 
vergi gelirleri içerisindeki payı % 65’tir. Alanya Belediyesi’nin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri de (mal ve hizmet satış 

gelirleri, kira gelirleri) %18,8’lik bir payla önemli bir gelir kaynağıdır. Alanya belediyesi mal ve hizmet satışlarından ve 

taşınmaz kiralarından önemli bir gelir elde etmektedir. 2017 faaliyet raporundan hareketle Alanya belediyesi için dikkat 

çeken bir diğer veri ise gelirlerde toplam tahakkuk ile toplam tahsilat arasındaki farktır. Alanya belediyesi tahakkuk eden 
340.05.566 TL’lik gelirinin 228.116.344 TL’sini tahsil edebilmiştir. Tahakkuk/Tahsil oranı %66,91’dir. Tahsil oranı vergi 

gelirleri için %58,63, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ise %65,65’tir. Örneğin belediye tahakkuk eden bina vergisinin 

%64’ünü, Çevre ve Temizlik Vergisinin %45’ini, kira gelirlerinin ise %55’ini tahsil edebilmiştir. Eğer tahakkuk eden 

gelirlerin tamamı tahsil olunsaydı toplam gelirden kişi başına düşen pay 1157 TL olacaktı ancak mevcut haliyle bu pay 774 
TL’dir. Benzer bir analizi Bodrum Belediyesi için de yapmak mümkündür. Bu belediye için tahsil oranı %42,88’dir. Vergi 

gelirleri için %53,01, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için %60,25’dir. Yani belediye tahakkuk eden bina vergisinin 

%49’unu, Çevre ve Temizlik Vergisinin %14’ünü, kira gelirlerinin ise %37’sini tahsil edebilmiştir. 

Tablo 12. Seçilmiş Belediyelerin Gelir Payları 

İL İlçe 
Toplam Gelirler 

(A) 

Vergi Gelirler 

(B) 

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 

Merkezden alınan 
paylar (C) 

C/A 

**** 
B/A 

ANTALYA 

Alanya 228.116.344 96.125.136 42.905.779 65.105.675 28,5 42,1 

Kaş 56.752.768 9.200.979 11.953.787 26.961.934** 31,6 16,2 

Kemer 77.340.677 33.216.780 12.863.945 10.756.287 13 42,9 

Manavgat 198.178.335 65.662.251 29.961.795 89.218.603** 26,8 33,1 

Serik 78.671.169 40.724.961 2.825.227 34.333.689 36,9 51,7 

AYDIN 
Kuşadası 100.879.689 44.597.178 22.259.660 23.328.118 22,4 44,2 

Didim 73.416.453 31.101.310 15.671.080 24.840.845**   

BALIKESİR 
Ayvalık*** 54.711.214 19.308.277 16.801.607 17.875.784 26,4 35,2 

Buhraniye 43.359.255 15.467.892 7.595.754 17.105.471** 29,1 35,6 
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Edremit - - - - - - 

Erdek * 22.146.984 7.435.653 6.020.730 6.660.995 30 33,5 

İZMİR 

Çeşme 87.458.546 32.277.180 10.779.180 36.471.343** 10,3 36,9 

Foça 25.935.985 8.921.889 4.918.033 9.575.687 25,9 34,3 

Karaburun* 15.315.504 3.435.067 4.203.244 5.345.986** 34,9 22,4 

Seferhisar 72.830.720 19.325.752 24.052.286 12.513.577** 12,2 26,5 

Urla       

MUĞLA 

Bodrum 179.246.381 84.921.355 34.130.521 36.000.000 19,2 47,3 

Dalaman - - - - -  

Datça - - - - -  

Fethiye 95.841.000,50 35.758.653,89 16.962.222,50 40.949.373,73 35,2 37,3 

Köyceğiz*** 24.936.387 3.357.150 1.604.645 16.282.907** 49,4 13,4 

Marmaris 175.749.244 54.440.483 17.497.311 22.013.703 12,27 30,9 

ÇANAKKALE** Bozcaada - - - - -  

Kaynak: Tutarlar söz konusu belediyelerin faaliyet raporlarından elde edilmiştir.*2016 yılı verileri. 

**  Diğer.          *** 2015 yılı verisi.          ****Tablo 9’daki tutarlar ile Tablo 11’deki tutarlar dikkate alınmıştır. 

 

5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Çözüm önerileri olarak literatürde birçok konu tartışılmakla birlikte burada mali özerkliğin güçlendirilmesi, mevcut gelir 

kaynaklarının iyileştirilmesi, yeni vergi kaynaklarının yaratılması, profesyonel yöneticiliğin geliştirilmesi ve mali 

saydamlığın arttırılması başlıkları altında öneriler ele alınmaktadır. 

5.1. Mali Özerkliğin Güçlendirilmesi 

Mali özerklik konusunda yapılan çalışmalarda merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkilere hem hizmetlerin hem 
de gelir kaynaklarının bölüşümü açısından bakılmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2009; Eroğlu ve Serbes, 2018:83-100). 
Dolayısıyla mali özerklik en genel ifade ile görevlerin, yetkilerin ve mali kaynakların merkezi idareden yerel idareye 
transfer edilmesidir. Bu transferin temel gerekçesi, yerelin ihtiyaçlarının ve taleplerinin yerinde, etkin ve hızlı bir şekilde 

giderilmesi çabasıdır. Bu yönden bakıldığında faydası ülke geneline yayılan veya ölçek ekonomisine konu olan hizmetlerin 

merkezi idare tarafından sunulması, faydası belirli bir coğrafi alanla sınırlı kalan ve tercihler yönünden farklılıkların 

oluştuğu hizmetlerin yerel idareler tarafından yerine getirilmesi hizmeti sunanlar ve kullananlar için önemlidir (Çetinkaya, 

2017:42-50). Bunun yanında bireylerin tercihleri doğrultusunda aldıkları hizmet ölçüsünde vergi ödemeye razı oldukları 

bölgelere hareket edebilmesi (ayaklarıyla oy verme) harcama etkinliğinin artmasına ve mali özerkliğin kuvvetlenmesine 
imkân sağlayacak bir diğer etkendir. Bu durumu savunan Tiebout adlı bilim adamıdır. Tiebout, aynı tercihlerde olanların 

aynı idare sınırlarında toplanarak o yerel idareden hizmet aldıklarında maliyetlerine katlanma iradelerinin kuvvetli olacağı 

dikkate alındığında hizmet sunumunda etkinliğe ulaşılacağını, bununla birlikte yerel idarelerin kendi gelir kaynaklarını 

yönetebildikleri ölçüde daha etkin çalışacaklarını da savunmuştur (Çetinkaya, 2017:28). 

Mali özerkliğin güçlendirilmesi yerel yönetimler açısından birçok faydayı da beraberinde getirmektedir (Ulusoy ve 
Akdemir, 2009:265-266). Bu faydaları şu şekilde sırlamak mümkündür: 

 Mali özerkliğin güçlendirilmesiyle yerel yönetimler gelir kaynağı yaratma ve harcama yapma konusunda daha 

fazla serbesttir. Bu durumda yerel halkın talepleri öncelikleri göz önünde bulundurularak zamanında, yerinde ve 

uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

 Mali özerklik, yerel yönetimlere özerk bir idare olarak faaliyetlerini sürdürme olanağını sağlamaktadır (Ulusoy 
ve Akdemir, 2009:265). 
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 Mali özerklik, hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel yöneticilere politik sorumluluk yüklemekte ve 

vatandaşların sorumlu kişilere erişimini kolaylaştırmaktadır. Mali özerklik güçlendirilerek hesap verme 

sorumluluğu da artırılmaktadır. 

 Mali özerklikle idareler arası görev ve gelir paylaşımı net bir çerçeveye sahip olmaktadır. Böylelikle gelirlerin 

izlenmesinde, etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesinde şeffaflık sağlanmaktadır 
(Goldsmith, 1990:15-36). 

 Mali özerklik, yerel yönetimlerde yeni kaynaklara yönelme ve öz gelirleri artırma çabalarını pekiştirir. 

 Mali özerklik aynı zamanda halkın yerel yönetimlerin karar alma uygulama süreçlerinde, özellikle, kendilerini 

ilgilendiren konularda daha fazla söz sahibi olma ve sorumluluk alma bilincini arttırır.  

Bir yerel yönetimin mali anlamda özerk olması için literatürde ifade olunan belli başlı göstergelere sahip olması 

gerekmektedir. Bu göstergeleri; tekrarlayan gelir oranı, öz gelir oranı, yerel mali bağımlılık oranı, mali performans ve vergi 
özerkliği şeklinde sıralamak mümkündür. Bu göstergelerden daha çok analize konu olanlar vergi özerkliği ve öz gelir 

oranıdır (Korlu ve Çetinkaya, 2015:99-100). Vergi özerkliği, yerel yönetimlerin gelirleri içinde kendilerine ait (öz) vergi 
gelirlerinin yüksek olmasını ifade etmektedir. Bu oranın yüksek oluşu mali özerkliğin gücünü göstermektedir. Öz gelir 

oranı ise öz vergi gelirlerinin de içinde yer aldığı mali bağımsızlık hakkında daha geniş bilgi vermektedir. Öz gelirlerin 

toplam gelirler içerisindeki payının yüksekliği yerelin merkeze olan mali bağımlılığın düşük olduğunu göstermektedir 
(Eroğlu ve Serbes, 2018:85). 

Mali özerkliğin güçlendirilmesi kapsamında belediyelerin özellikle kendilerine ait gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve 

miktar belirlemede serbest hareket etmeleri önemli bir adım olacaktır. Bu şekliyle farklı yapıdaki insanların yaşam maliyeti 

ve sağladıkları fayda ilişkisi açısından farklı bölgeleri seçmeleri ilgili bölgede yaşayan o kişilerin mutluluklarının artmasını 

sağlayacaktır. İdare yönüyle bakıldığında ise benzer taleplerdeki benzer insanlara etkin hizmet sunumu sağlamada idarenin 

işi kolaylaşacaktır. Diğer bir deyişle aynı zevk ve tercihlerdeki insanların aynı idare sınırlarına yerleşmeleri idarenin bu 

insanların tercihlerini kolay anlamasını sağlayacak olup sunulacak hizmetler için getirilecek bir yük(vergi) ise herkesin 

kabul edebileceği düzeyde olacaktır.  

5.2. Mevcut Gelir Kaynaklarının İyileştirilmesi 

Belediyelerin merkezden gelen paylar yanında kendilerine bırakılan öz vergi gelirleri ile diğer gelirlerinin de iyileştirilmesi 
onlara önemli katkılar sağlayacaktır. 

Belediyelerin en önemli gelir kaynağının merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar olduğu bilinmektedir. 

Daha önce değinildiği üzere bu paylar nüfus ve yüzölçümü esasına göre dağıtılmaktadır. Konu içindeki analizlerden de 
anlaşılacağı üzere bu durum turistik belediyeler açısından turizmle birlikte artan nüfus dikkate alındığında kişi başına düşen 

paylarda önemli bir düşüşe neden olmaktadır. Daha adil ve etkin bir gelir bölüşümü için nüfusun yanında turizm potansiyeli 

ve mevsimlik hareketler de dikkate alınmalıdır. Turizmin yoğun olduğu aylar için ilave pay tahsisi bu belediyelerin mali 
yapısını rahatlatacak olup hem yöre halkının hem de turistlerin (maliyetleri rahat karşılanan hizmetleri almaları yönüyle) 

mutlu olmalarını sağlayacaktır. 

Belediyelerin kendi öz gelirleri içinde en önemlisi emlak vergisidir. Emlak vergisi belediyeler için önemli bir gelir olarak 

gözükse de emlak değeri üzerinden hesaplanan verginin miktarı azdır. Bu konuda basit bir örnek vermek yeterlidir. Vergi 

değeri beş yüz binlira olan bir daire/evin emlak vergisi normal belediyede %01 üzerinden hesaplandığında 500 TL, 

büyükşehir belediye sınırlarında ise bunun iki katı %02 olarak 1000 TLdir. Oysa yüzbin TL değerinde 1500 motor gücüne 

sahip 2016 model bir arabanın motorlu taşıtlar vergisi ise 1000 TL’yi geçmektedir. Beşyüz bin lira değerindeki bir mal 

varlığı için 1000 TL, yüzbin lira değerindeki diğer mal varlığı için yine 1000 TL ödenmesi iki verginin karşılaştırılmasını 

akla getirmektedir. Emlak konusunun motorlu araca göre hassas bir konu olduğu düşünülse de mevcut durum dikkate 
alınarak emlak vergisi miktarlarının artması belediyeler için önemli bir imkân ortaya çıkaracaktır. Bu konuda emlak 
değerlerinin doğru belirlenmesinin ötesinde emlak vergisi oranlarının artırılması getirilebilecek önerilerden biridir. 
Özellikle turistik bölgelerde bu konu daha önemli hale gelmektedir.    

Belediye gelirlerinden çevre temizlik vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergilerinin de gözden geçirilmeleri 

gerekmektedir. Özellikle turistik belediyeler için bu vergiler önemli gelir kaynakları olarak yeniden ele alınmalı ve kapsam 
genişletilmelidir. Bu vergilerin payı analize konu olan turistik belediyelerin toplam gelirleri içersinde oldukça düşük 

düzeylerdedir. Buralardaki nüfus yoğunluğu dikkate alındığında eğlenmek ve dinlenmek amacıyla orada bulunan insanlar 

gerek eğlence gerekse ilan ve reklam konularında yöredeki potansiyel vergileme imkânlarını artırmakta olduğundan bu 

vergiler üzerinden gidilerek belediyelerin gelir imkânı artırılmalıdır. Ayrıca bu bölgelerdeki artan nüfus, çöp ve diğer atık 

miktarını artırdığından çevre konusunda mevcut çevre vergisinin genişletilmesine ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Çevre vergisi 

kapsamında genişletilmiş olarak genel olarak tüm belediyelerde uygulanmak koşuluyla özel olarak ise turistik bölge kabul 

edilen belediyelerde daha yüksek oranda olmak üzere “ambalaj vergisi” önerisi tartışılmalıdır. Marketlerin poşet 

sunumunun çevre düşünülerek paralı hale getirilmesi ne kadar önemli bir adım olsa da sokaklardaki pet şişe ve ürün 

ambalajlarının az da olsa önüne geçmek (bu konuda eğitim şart) ve bunların ortaya çıkardığı kirliliği kısa sürede ortadan 

kaldırmak için (bu öneri şimdilik daha uygun gibi) ihtiyaç duyulan kaynak, üretim ya da satış aşamasında yapılacak 

vergileme sonrasında elde edilip bunun belediyelere aktarılması ile sağlanmalıdır. 
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Bu başlık altında son olarak belediye gelirlerinin tahakku/tahsil oranlarını artırmaya yönelik öneri üzerinde durmak 
gerekir. Merkezi idare kadar yerel idarelerde siyasetin önemli olduğu idarelerdir. Dolayısıyla oy kaygısını hissederler. 

Seçimleri kazanmak için seçmeni kızdırmayalım mantığında vergi borçları takibi konusunda ince hesap yapılması, sonuçta 

bu hareketin tüm yerel halka olumsuz yansıma (borçlanma) olarak dönmesine neden olmaktadır. Öneri olarak söylenmesi 

gerekenler; ödenmeyen vergilerin içeriğine göre nasıl motorlu taşıt vergisi borç durumundaysa bundan dolayı alım-satım ya 

da araç muayenesi yapılmıyorsa emlak vergisini de belli bir süre ödemeyen mükellefin su ve elektiriğinin kesilmesi ya da 

diğer belediye hizmetlerinin kesintiye uğratılmasıyla caydırıcılık artırılmalıdır. Belediyelerin diğer gelir tahsilatlarında da 

yaşanan bir aksamanın benzer önlemlerle tahsil edilmesine uğraş verilmelidir. Bu şekliyle borcun zamanında ödenmesi 

sağlanarak vergisini ödeyen diğer vatandaşlarla aralarındaki adaletsizlik kalkmış olacaktır. Bunun kadar önemlisi ise yerel 

idarenin mali yönetiminin rahatlaması ile hizmet alan halkın hizmetlerden sağladığı faydanın artması sağlanacaktır. 

5.3. Yeni Vergi Kaynaklarının Sağlanması 

Belediyelerin aşırı borçlanma düzeyleriyle açığa çıkan finansman sorunlarının çözüme kavuşturulması için (harcamalarını 

etkin yaptıkları varsayımı altında) belediyelerin öz kaynaklarının artırılması ve bu idarelere vergileme yetkisinin verilmesi 
önerilebilir (Göymen, 1999:123-124). Örneğin servet üzerinden alınan vergilerin (motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve 

intikal vergisi gibi) belediyelere bırakılması tartışılmalıdır (Şener, 1998:20-21). Motorlu taşıtlar vergisi birçok ülkede yerel 
yönetimlerin gelir kaynakları içinde yaygın şekilde uygulama alanı bulan bir vergi türüdür. Motorlu taşıtlar vergisinin yerel 

yönetimlere bırakılması fayda ve maliyet yansımalarındaki etkinlik açısından önemlidir. Özellikle refah artışıyla birlikte 
belediye sınırları içinde motorlu taşıt sayısı artmakta ve buna bağlı olarak verginin tutar açısından da önemi artmaktadır. 

Bununla birlikte vatandaşların otoparklara, yollara, kent içi ulaşım sistemlerinin yenilenmesine, alt-üst geçitlere, 

viyadüklere, köprülere vb. mal ve hizmetlere talebi de artmaktadır. Bu durum belediyelere yeni maliyetler yüklemektedir. 

Bunun yanı sıra motorlu taşıtların neden oldukları hava kirliliğinin boyutları da artmaktadır. Dolayısıyla belediyelere bu 

kadar maliyet yükleyen motorlu taşıt araçlarıyla ilgili vergilerin belediyelere bırakılması rasyonel bir sonuçtur (Ulusoy ve 
Akdemir, 2013:89). Böylelikle motorlu taşıt kullanımı ile belediyelere yüklenen maliyetlerin bir kısmının karşılanması 

mümkün olacaktır (Çetinkaya ve Demirbaş, 2010:15).  

Bir diğer önerilen vergi türü ise “rant vergisidir”. Türkiye için önerilen rant vergisiyle “bayındırlık hizmetleriyle ortaya 

çıkan değer artışlarından (şerefiye) çok imar faaliyetlerinden doğan değer artışlarını vergilendirmeye yönelik” 

uygulamalar anlaşılmaktadır (Kılıçaslan ve Yavan, 2017:49). Belediyelerin imar faaliyetleri sonucu arazi sahiplerinin arsa 
sahibi pozisyonuna yükselmeleri imara açılan bu yerlerin değerlerinin yerine göre 5-10 kat artması durumunda artan değer 

üzerinden rant vergisi alınması (ilerleyen yıllar için emlak vergisinin devamı ile birlikte) kamu oyunda vicdanen bir 
rahatlama sağlayacaktır. Bu psikolojik durum kadar önemlisi ise belediye harcamalarını finansmanda önemli bir ek gelir 
sağlamış olacaktır.  

Bir diğer vergi türü ise şehir, turizm, oda, yatak vb. gibi farklı isimlerle de anılan “konaklama vergisidir” (Doğan, 2017; 

Bozdoğanoğlu, 2013). Konaklama vergileri; bir coğrafi yönetim alanında yaşayan-ikamet edenlerin dışında, o bölgeyi 

dışardan ziyaret eden yerli ya da yabancı uyruklu turistlerin sunulan hizmetlere maddi katılımını düzenleyen, turizm 

kaynaklı bir vergi olarak ortaya çıkmaktadır (Doğan, 2017:272). Bu verginin mükellefi sadece turistlerdir ve konaklama 

işletmelerinin gecelik konaklama ücretlerine, belirli oranın ya da tutarın ilave edilmesi suretiyle uygulanmaktadır (Doğan, 

2017:272). Örneğin İtalya’da otellerin sınıfına göre 3-5 Euro arasında değişen gecelik konaklama vergisi alınmaktadır. 

Oteller aldıkları bu vergiyi belediye idaresinin hesaplarına intikal ettirmektedirler. Türkiye’nin de özellikle yaz 

dönemlerinde deniz kıyıları olan belediyelerinde nüfus artmaktadır. Yerli ve yabancı turistler için çekici olan bu tatil yerleri 

aynı zamanda yerleşik nüfus için gündelik hayatın olduğu yerlerdir. Bu nedenle bu yerlerin yerleşik sakinleri için yaşam 

kalitesi önemlidir. Ancak altyapı, yol, otopark, enerji, su, temizlik, atık yönetimi, peyzaj, ulaşım, denetim vb. gibi hizmetler 
genellikle o yerlerde yaşayan kimselerin nüfusuna göre planlanmıştır. Turizm ile ortaya çıkan nüfus artışı belediye 

hizmetlerinden yararlanma düzeyinin bozulması yönüyle yerleşik halkı etkileyecektir. 

Genel görüntüye göre turizmin yoğun olduğu dönemlerde ziyaretçi sayısının yerleşik nüfusun çok üzerinde olmasıyla 

belediye hizmetleri yetersiz kalmakta ve ortaya çıkan sorunların giderilmesinde belediyelere önemli bir maliyet 

yüklenmektedir. Bu nedenle turisti kabul eden, ağırlayan ülkelerin ya da belediyelerin uygulayacağı özel vergiler bölgede 

turistin neden olduğu maliyetlerin (çöp, otopark, ulaşım, su, elektrik gibi) bir karşılığı olarak görülebilecektir 
(Gooroochum ve Sinclair, 2005). Bu vergi gelirlerinin ilgili belediyelerin bütçelerinde gelir olarak kaydedilmesi turistin 

faydalandığı hizmetlerin finansmanına katılması açısından rasyonel olduğu gibi o yörede yaşayanlar içinde fayda kaybı 

olmaması yönüyle önemli olacaktır.  

Uygulama olarak yurt dışı örnekler üzerinden gidilerek yerli ya da yabancı fark etmeden turistik bölgeye gelenlerin gecelik 

konaklamaları üzerinden verginin alınması sağlanmalıdır. Konaklama vergisi içinde günübirlikçilerin vergi ödemeleri 

tartışmasında ise konaklama olmadığından vergiside olmayacağı düşünülebilir. Ancak günübirlikçilerin durumu için daha 
önceki konuda önerdiğimiz “ambalaj vergi” uygulaması içinde değerlendirme yapmak uygun olabilecektir. Böylece 

günübirlikçilerin o beldedeki yararlanmalarının karşılığı tükettikleri mal ve malzemelerin üzerinden tahsil edilmiş olacaktır. 
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5.4. Profesyonel Yöneticiliğin Geliştirilmesi 

Belediyelerde profesyonel yöneticilik pozisyonu, kamu yönetiminde ortaya çıkan sorunların çözümünde özel sektörde 

uygulanan sistem ve yeniliklerin uygulanmasını bir yöntem olarak görmektedir(Korlu,2014,:201-203). Yönetimde 

uzmanlık ve liyakate önem veren profesyonel yönetici halkın isteklerini yerine getirirken sosyal ve mali etkinlik kriterlerini 
göz önüne almaktadır. Liyakat, bir organizasyon içerisinde herhangi bir işe yerleştirilecek kişinin o işle ilgili ehil olması 
demektir. Liyakatli ve deneyimli kişilere bırakılan kamu hizmeti üretim anlayışının niteliği doğal olarak artma eğilimine 

girecektir. Bu tür kişilerin hizmet üretimi konusunda profesyonel anlayışa sahip olmaları diğer deyişle üretim konusunda 

gerek teknolojik gerekse idari yöndeki yeterlilikleri vasıtasıyla daha az kaynak kullanımı, doğru ihtiyaçların tespiti ve 
kaliteli üretim gerçekleştirmeleri mümkün olmaktadır. Profesyonel anlayışla hareket eden bu kişilerin doğrudan halka ve 

meclislere karşı sorumluluk bilinci daha kuvvetli olduğundan her zaman yüksek performans ile çalışmaları söz konusu 
olmak zorundadır. 

Ülkemizde uygulanan yönetim anlayışında ise belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için herhangi bir uzmanlık alan 

belirlemesi yapılmamaktadır.  Belediye başkanı siyasi partilerin aday göstermesinden sonra beş yıllık süre için seçimle iş 

başına gelmektedir. Mevzuata göre yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. 

maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak kaydıyla belediye başkanlığına seçilebilmektedir. Belediye başkanının 

yönetim konusunda belli bir uzmanlığı aranmamaktadır. Aynı durum meclis üyeleri içinde geçerlidir. Dolayısıyla 

milyon/milyar TL ile ifade edilen önemli miktarda kamu kaynağını yöneten bu kişilerin sıradan kişiler olması 

düşündürücüdür. Nedenine gelince milyon dolarlık şirketlerde yönetici pozisyonundaki kişilerin özellikleri incelendiğinde 

muhasebe, personel, alım, dış ticaret vb konularda uzman ve deneyimli oldukları görülmektedir. Oysa belediye 

başkanlarının ve meclis üyelerinin durumu incelendiğinde ne kamu ihale mevzuatına, ne personel mevzuatına nede mali 
mevzuata hakim olmadıkları karar alma ve karar verme deneyimlerinin olmadığı bilinmektedir. 

Türkiye’de yapılan, genelde makama gelen kişilerin “kervan yolda düzülür” misali orada işi öğrenmeye çalışmalarıdır. Bu 

şekil maalesef kamu kaynaklarının etkin kullanılmasında başlangıçta yetersizliği doğurmaktadır. Belediye başkanlarının 

yanında yer alan ve belediye yönetiminde önemli rol üstlenen genel sekreter (Büyükşehir belediyeleri) ile başkan 

yardımcıları(normal belediyeler) içinde durum aynıdır. Genel sekreter, belediye başkanına bağlı ve onun adına hareket 

etmektedir. Genel sekreterin atanmasında herhangi bir devlet memuru olma şartı aranmamaktadır. Aynı şekilde bu 

pozisyon için yüksekokul mezunu olma dışında herhangi bir uzmanlık da gerekmemektedir. 

Türkiye’de önemli miktardaki kamu kaynağının yönetilmesinden sorumlu olan belediye yöneticilerinin yönetim konusunda 

gerekli donanımlara sahip olmaması kaynak kullanımında etkinlikten uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu konuda 

belediye başkanlarının, genel sekreter ya da başkan yardımcılarının yönetim konusunda gerekli eğitimleri almaları ve 

sonrasında bu görevlere aday olmaları önemlidir. Örneğin, Büyükşehir belediyelerinde milyar TL olarak yapılan bütçelerin 

hazırlanmasında ve kullanımında uzmanlık önem taşımaktadır. İhale mevzuatını bilmeyen bir yöneticinin “almanızı 

istiyorum, yapmanızı istiyorum” deyişleri karşısında memurların gelişi güzel ya da hızlı bir işlem ile bunları 

gerçekleştirmesi bu işlemin zararla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bunun yanında yöneticilerin katılımcılık, 

planlama ve ihtiyaç olgularını bir tarafa bırakıp siyasi rant ve kendi istekleri doğrultusunda kaynakları harcamaya girişmesi 

o belediyenin gelecek dönemlerde hatalı yatırımlar ve kullanımlar sonucu zor duruma düşmesine neden olabilmektedir. 

5.5. Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirliğin Artırılması 

Mali saydamlık “kamunun stratejik hedef ve amaçlarını, bu amaçlara ulaşmak için uygulamaya koyduğu politikaları ve bu 

politikaların sonuçlarını izleyebilmek için gerekli bilginin düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde kamuoyuna 

sunulması” olarak ifade edilmektedir (Eroğlu ve Demirbaş, 2016:292). Şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışının 

olmayışı kamuda keyfi uygulamalarının yaygınlaşmasına, bürokratik yozlaşmaya ve yolsuzluğun artmasına yol açmıştır 
(Eroğlu ve Demirbaş, 2016:288). Bu açıdan saydamlığın, hükümetlerin hem ulusal hem de uluslararası alanlarda ve 

paydaşları açısından güvenin ve kredibilitenin artmasında olumlu etkileri bulunmaktadır. Saydam ve hesap verme 

yükümlüğü olan belediyeler plan ve programlarını daha rasyonel ve harcamalarını ise daha etkin ve verimli yapmak 

zorundadırlardır. Belediyelerin yayımladıkları verileri takip edildiğinde özellikle web sayfalarında güncel mali verileri 
paylaşmadıkları görülmektedir. Bu durum gerek belediyeyi takip eden vatandaşlar gerek araştırmacılar gerekse meclis 

üyeleri için önemli bir konudur. 
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SONUÇ 

Turizm demek turistin geldiği yöreye belli ölçüde yük gelmesi demektir. Turizm ile o yöreye yük söz konusu olurken 

turistin gelmesi ile gelir anlamında katkı da sağlanmaktadır. Getiri ve götürü dengelemesinin olduğu durumda ne turist ne 
de yöre halkı sıkıntı çekmeyecektir. Sabit koşullar altında (Hizmet ve gelir stabil) turist olmadan bir yörede yaşayanların 

aldıkları hizmetler ile karşılaştıkları yük (ödeme - vergi) kıyaslamasında denge varsa mali paylaşım anlamında sorun 

yoktur. Ancak sorun o yöreye turizm nedeniyle turistlerin (yerli - yabancı) gelmesi durumunda ilave hizmet ihtiyaçlarının 

(otopark, çöp, su, elektrik, temizlik vd) ortaya çıkmasıdır. Bu ilave ihtiyaçların karşılanması için sunulacak hizmetlerin 

(stabil durumun ötesinde) maliyetlerinin karşılanması gerekmektedir. Türkiye’de özellikle turistik yerlerde artan nüfus 

sebebiyle ihtiyaç duyulan bir kaynak sorunu söz konusudur. Çalışmada bu durum ele alınmış ve öneriler ayrı başlık altında 

açıklanmıştır. Çalışmanın sonucu olarak turizm bölgelerinde artan nüfus dolayısıyla hizmet çeşitliliği ve miktarı 

artmaktadır. Bunun finanse edilmesi gerekmektedir. Eğer bu durumu sağlamada yeterli gelir imkânları belediyelere 
verşlmesze belediyelerin belli bir süre durumu borçlanma ile finase etmeleri mümkündür. Ancak süre bittiğinde 
belediyelerin durumu kötüleşecektir. Aldıkları borçların ödenme programı çerçevesinde yeni yatırımları yapamaz hale 

geleceklerdir. Bu çerçeve içinde belediyelerin ortaya çıkan finansman ihtiyacı için çözüm önerileri başlığında belirtildiği 

üzere yeni öz kaynaklar oluşturulmalı, planlı harcam programları yapılarak bunlara uyulmalı ve harcamalarda etkin 

düşüncenin gelişmesinde profesyonel yönetim anlayışına geçilmelidir. 
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ÖZET  

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen yerel yönetimler son dönemlerde yoğun tartışma ve girişimlerin 

odağı olarak yurttaşların gündemindeki önemini korumaktadır. Bu önem sadece yönetişim bakımından 

değil, yerel halkın refah ve zenginliğini artırmaya kadar birçok alanda yaptıkları girişimlerde de ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim 5393 Sayılı Belediye Kanunu”nun 13. e 14. Maddesi belediyelere mahalli müşterek 

nitelikte olmak şartıyla birçok alanda görev ve sorumluluklar tanımakta ve Dünya’daki değişime uygun 

düzenlemeler getirmektedir. Bunun yanında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası (23.07.2004 tarihli 

Değişik 2. cümle: 6360 - 12.11.2012 / m.7) ) 7. Madde son paragraf “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 

tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmünü getirerek 

belediyelerin kırsal kalkınma ve yerel halkın refah ve sağlığı açısından her türlü girişimde bulunmalarının 

önünü açmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik. 

 

ABSTRACT 

Local governments, which are considered to be the nines of democracy, have recently maintained the 
importance on the agenda of citizens as the focus of intense debate and initiatives. This importance is 
evident not only in terms of governance, but also in the initiatives they undertake in many areas, from 
improving the prosperity and wealth of local people. As a matter of fact, Articles 13 and 14 of the 
Municipal Law No. 5939 recognize the duties and responsibilities of many localities on condition that 
they are common local qualities, and the changes in the world bring appropriate regulations. Beside this, 
the Law of Metropolitan Municipality No. 5216 stipulates that "municipalities and district municipalities 
can be involved in all kinds of activities and services in order to support agriculture and animal 
husbandry", thus opening the way for the municipalities to undertake all kinds of initiatives in terms of 
rural development and the welfare and health of the local people. 

Key Words: Local Government, Rural Development, Sustainability. 
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1. GİRİŞ 

Yerel düzeyde ekonomik kalkınma, ortak bir kentsel bölgede ya da yörede yer alan ve ortak yerel kaynakları paylaşan 

yerel topluluklar ve yönetimlerle işletmelerin işbirliği içerisinde ve eşgüdümlü eylemde bulunabilmelerini, bölge içinde 

kendi konumlarını ve karşılıklı bağımlılıklarını daha iyi kavramalarını, verimli ve etkin çalışma için gerekli ortamı 

sağlanmalarını, yerelde ve daha büyük pazarlarda rekabeti ve işbirliğini tekrar gözden geçirmelerini gerektirmektedir. 

Bu süreçte, özellikle yerel kamu otoriteleri, bölgedeki hizmetlerin dağıtımının planlamasında ve eşgüdümünde liderlik 

görevi üstlenmekte, yerel stratejik kalkınma planları hazırlamakta ve genel kamu yararı için zorunlu altyapı 

yatırımlarını gerçekleştirmektedirler. 

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen belediyeler son dönemlerde yoğun tartışma ve girişimlerin odağı olarak 

yurttaşların gündemindeki önemini korumaktadır. Bu önem sadece yönetişim bakımından değil, yerel halkın refah ve 

zenginliğini artırmaya kadar birçok alanda yaptıkları girişimlerde de ortaya çıkmaktadır. Nitekim 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 13. e 14. Maddesi belediyelere mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla birçok alanda görev ve 

sorumluluklar tanımakta ve Dünya’daki değişime uygun düzenlemeler getirmektedir. Bunun yanında 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Yasası (23.07.2004 tarihli Değişik 2. cümle: 6360 - 12.11.2012 /m.7) 7. Madde son paragraf 
“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” 

hükmünü getirerek belediyelerin kırsal kalkınma ve yerel halkın refah ve sağlığı açısından her türlü girişimde 

bulunmalarının önünü açmaktadır. 

2006 tarihinde çıkarılan 5553 no.’lu yasadan sonra bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bu yasanın çıkarılma 

gerekçesini yerli tohum üretiminin yasaklanması şeklinde algılayarak yerel tohumculuğu teşvik etmek için girişimlerde 

bulunmaya yönelmişlerdir. Oysa bu yasanın yerel tohumları yasaklaması söz konusu değildir.  İlgili yasanın yanlış 

anlaşılan tarafı muhtemelen 5. Maddedeki “ Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece 

kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir. Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, 

Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bitkisel ürün yetiştirilemez.” hükmüdür. Oysa bu kanunun amacı 1. 

Maddede açıkça belirtildiği gibi “bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi 

sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden 

yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir”. Dolayısıyla kanunun amacı 

kesinlikle yerli tohumların üretimine engel olmak değil, aksine bunların piyasa koşulları içinde geliştirilmesi ve 

standarda bağlanması ve teşvik edilmesi için özel üretim alanlarında yapılması gerekenleri düzenlemektedir. 

Dolayısıyla bu yasanın yerel tohumculuğu yasaklaması muhtemelen bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmaktadır. 

Yasaklanan sadece denetimsiz ve rasgele yapılan tohum ticaretidir. Yoksa yerel tohumların korunması ve desteklenmesi 
konusunda bir yasak söz konusu değildir. Hatta bu yasanın belediyelerin bu alana yönlenmesinde etkili olduğu bile 

söylenebilir. 

Bu yanlış anlaşılmayı bir kenara bırakacak olursak 5553 no’lu yasanın genel olarak tohumculuğu desteklemek amacıyla 

çıkarıldığı söylenebilir. Bu bakımdan esasında belediyelerin bu yasa hükümleriyle kendi görev ve yetkilerini de bir 

arada düşünerek yeni açılımlara gitmelerinde fayda vardır. Çünkü belediyelerin yerel tohumları desteklemesi ve bunları 

tespit edip sınıflandırması işlerini esasında tohum geliştirme faaliyetleriyle koordineli bir şekilde yapması daha 

gerçekçidir. Çünkü böylece hem tarımsal araştırma ve geliştirme konularına özel sektörün dinamizmi gelmiş olacak 

hem bu amaçla firmalar desteklenmiş olacak, hem de yerel yüzlerce yıldan beri süregelen türler ve tohumlar geleceğe 

aktarılmış olacaktır. Bu bakımdan özel sektör-kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmaları önemli sonuçları 

beraberinde getirecek ve yeni bir üretim modeli ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla yasal mevzuat hem yerel halka 

belediyenin yardım yapmasını hem de çevre ve çevre sağlığı ile gıda bankacılığı yapma görevinin yanı sıra tarım ve 

hayvancılığı destekleme görevini de vermiştir. 

 

2. MUĞLA MENTEŞE BELEDİYESİNİN YEREL TOHUM –TAKAS FAALİYETLERİNİN YEREL 

KALKINMA VE YÖNETİŞİM BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

Çalışmamızda Belediye Kanunun ve Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu bu görevler çerçevesinde Muğla 

Menteşe Belediyesi’nin yapmış olduğu yerli tohum üretim faaliyetleri incelenecek, yerel kalkınma ve belediyeler arası 

işbirliğine örnek yönleri ele alınacak ve yapılan çalışmaların sonuçları üzerinde durulacaktır. Zira belediyenin bu 

girişimi yerli tohumculuğun teşvik edilmesi ile daha sağlıklı gıdaya ulaşma bakımından hemşerilerin yararına olacağı 

gibi ekonomik yönden onların refahlarının gelişimine katkı da sağlayacaktır. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 2012 yılındaki değişikliği ile birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu 

yerel tohumları korumak amacıyla çalışma başlatmışlar ve ortaklaşa işbirliğine gitmişlerdir. Özellikle İzmir Büyük 

Şehir Belediyesi bu girişimleri başlatmış ardından diğer belediyelere yayılmıştır. Bu girişimlerden biri de 2013 yılında 

Muğla Belediyesi’nin girişimleri ile başlatılan yerli tohumları koruma çalışmalarıdır. 12.11.2012 tarihli 6360 sayılı yasa 

gereğince 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi aktif olarak faaliyetlerine başlamasının 

ardından Menteşe Belediyesi, Muğla Belediyesi’nin Büyükşehir olmasından sonra bu faaliyetleri devam ettirmiş ve 

kamuoyunda  “Tohum-Takas” şenlikleri olarak bilinen faaliyetlere imza atmıştır. Bu çalışmada Menteşe Belediyesi’nin 
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yerli tohumculuğu geliştirme faaliyetleri ele alınacak ve bu faaliyetlerin 6 yıllık sonuçları sürdürülebilirlik, yönetişim ve 
yerel kalkınma açısından değerlendirilecektir. 

 

3. MENTEŞE BELEDİYESİ’NİN YERLİ TOHUM FİDE FAALİYETLERİ 

Muğla Belediyesinin büyükşehir olmadan 2013 yılında başlattığı yerli tohum fide girişimi onun yerini alan Menteşe 

Belediyesi tarafından devam ettirilmiştir. Bu kapsamda Muğla Yerel Tohum Derneği, Kent Konseyi “tohum grubu”, 

Menteşe Kaymakamlığı işbirliği ile “bir tohum ek projesi” ortaklığı ile bu girişimler başlatılmış ve bu proje üç yıl 

sürmüştür. İlk orta ve liselerde öğrencilere tohum bilincini aşılamak için dersler ve uygulamaları çalışmalar yapılmıştır. 

İlk üç şenlik Muğla Belediyesi’nce yapılmış ardından Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 

öncülüğünde 2018 yılı itibariyle 6. Yerel Tohum Fide Şenlikleri düzenlenmiştir. Menteşe Belediyesi ile Halk Eğitim 

Merkezi Akşam Sanat Okulu işbirliği ile Park Bahçeler Müdürlüğü Personeline proje okuma, bitki tür ve çeşitlerini 

tanıma, toprağın hazırlanması, gübreleme, budama ve sulama gibi konularda sertifikalı eğitimler verilmiştir (Menteşe 
Bel., 2016:22). Yerel Tohum ve Fide şenliklerin ilk üçünde özellikle yerel tohumların toplanması faaliyetlerine ağırlık 

verilmiş, bu amaçla her köyde örnek üreticiler tespit edilerek bunların birbirlerine “takas” şeklinde tohum vermeleri 

sağlanmıştır. Böylece yerel tohumların kullanımının yaygınlaştırılması ve tohumların kaybolmasının önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır.  

Yerel tohum ve fide şenlikleriyle gıda güvenliğinin sağlanması, yerel tohumların çiftçinin elinde yaşatılması, korunması 

ve çoğaltılmasına da katkı sağlanmaktadır. Bu şenlikler döneminde önemli faaliyetler yapılmış, yerel üreticilerin ve 

çocukların bilinçlendirilmesi için etkinlikler ve eğitim çalışmaları yapılmıştır. Bunlara örnek olmak üzere bu şenlikler 

kapsamında:  

 İlkokullara yönelik olarak tohum ekimi ve fidan yetiştirilmesi konusunda kurs niteliğinde bilgilendirme 

çalışmaları yapılmış. 

 Halka ücretsiz belediyenin kendi ürettiği yerli tohum dağıtımı yapılmıştır. Tohum alanların adı ve adresleri 

alındıktan sonra tohum teslimatı yapılmış daha sonra ürettikleri ürünlerden elde edilen tohumların bir kısmının 

belediyeye teslimi sağlanmıştır. Böylece sürecin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için halkın katılımı önemli bir 

girdi olarak düşünülmüştür.  

 Çeşitli tohum cinsleri ücretsiz dağıtılarak bunların yaygınlaşması hedeflenmiştir. 

 Broşürler hazırlanarak şenlik programı belirlenmiş ve halkın katılımı ve haberdar edilmesi için dağıtılmıştır. 

 Toprak analizinin önemi hakkında yerel halk bilgilendirilmiş 

 Solucan gübresinin faydaları ve yapımı hakkında üreticilerin bilgilendirilmesi sağlanmış 

 Doğal ilaç yapımı hakkında uygulamaları bilgi ve eğitimler verilmiştir. 

 Yaklaşık 10.000 adet fide (domates, biber, patlıcan) dağıtımı yapılmıştır. 

 Sebze fidesi yetiştiriciliği hakkında üretici ve halkın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

 Çocuklara tohum ve üretimin sevdirilmesi ve onların bilinçlendirilmesi için “tohum bombaları” (çamurla 

karıştırılmış tohum) dağıtılmış ve bunların toprağa gömülmesi etkinliği yapılmış. 

Şenliklerdeki bu girişimlerle birlikte yine Menteşe Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan “Kırsal Kalkınma Projesi” ile 

Çarşamba günleri açık Pazar yerinde yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla sembolik bir ücretle (1 TL) stant 

açmalarına ve ürünlerini Muğla halkıyla paylaşmalarına imkân sağlanmıştır. Bu Pazar yerinde toplam 198 stant yer 
almakta ve stantların tümü bölge üreticilerine ayrılmış durumdadır. 

Pazar için üretim yapanlara yönelik olarak ayrıca Muğla Yerel Tohum Derneği ve Menteşe Belediyesi ayrı bir proje 

yaparak yerli tohumlardan üretim yapanlara Çarşamba ve Perşembe pazarında “örnek üretici” olduklarını gösteren 

kıyafetler verilerek stantları yazı ve sembollerle düzenlenmiş yerli üretici oldukları gösterilerek desteklenmişlerdir. 

Menteşe Belediyesi’nin çocuklara çevre bilincini aşılama bakımından bir diğer girişimi “Geleceğe Hayat Ver” 

projesidir. Bu kapsamda çocukların ismini taşıyan ağaçlar, Menteşe ilçe merkezinde bulunan kaldırımlara dikilmeye 

başlanmıştır. 2015 yılında başlayan etkinlikler sonucunda 1400 adet ağaç dikimi yapılmış ve uygulamanın devam 

ettirilmesi düşünülmektedir.  Böylece çocukla birlikte büyüyen, onun ismini taşıyan ve yıllarca beraber yaşayacakları, 

ara sıra ziyaret edecekleri bir ağaçlarının olması sağlanmıştır. 

Menteşe Belediyesi ayrıca yerel üreticilerden ve köylülerden temin ettiği bal, yumurta, zeytinyağı gibi ürünleri kendi 

işlettiği iki kültür evinde kullanarak misafirlerine kahvaltı tarzında ücret karşılığı hizmet de vermektedir. Bu evlerin 

özelliği Türk ve Rum mimarisini birlikte bünyelerinde barındırmalarıdır. Mimari açıdan oldukça çekici ve farklı 

özellikleri olan bu tarihi konaklar Muğla Belediyesi’nce restore edilerek Menteşe Belediyesine devredilmiş ve uzun 

süre hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde kullanıma alınmıştır.  
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Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gidilerek tohumların “Tohum Merkezinde” saklanması ve 

korunması yoluna gidilmiştir. Büyükşehir belediyesinin tohum merkezi 2018 yılında laboratuvar kurmuş ve sakladığı 

tohumların yerli tohum olup olmadığını bilimsel yöntemlerle uygulamaları olarak test etme faaliyetlerine de başlamıştır. 

Ayrıca yine büyükşehir belediyesi Muğla bölgesine ait yerli ürünlerin envanterini de çıkarmaya yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 29 Ekim 2016 tarihinde hizmete başlamıştır. Bu 

merkez, Seferihisar (İzmir) Belediyesi tarafından kurulan ilk tohum merkezinden sonra Türkiye’de yerel yönetimler 

tarafından kurulan ikinci ve en büyük merkez konumundadır. Diğer tohum merkezleri ve yerel tohum ile uğraşan 

dernek ve gruplar yerel tohum konusunda sadece toplama ve dağıtma işlemleri yaparken MBB konunun daha çok 

bilimsel kısmıyla uğraşmaktadır. Yerel Tohum Merkezi bünyesinde, Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarı, Tohum Test 

Laboratuvarı ve Kriyoprezervasyon Laboratuvarı olmak üzere üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman 

üniversitesi ile yapılan işbirliği ile Kriyoprezervasyon uygulamaları ile yerel tohumların, yerel bitkilerin ve bölgenin 

endemik bitkilerinin ultra soğuk şartlarda yüzlerce yıl saklanması mümkün hale getirilmiştir. Bu çalışmalar ile günden 

güne kaybolan yerel tohumların yok olmasının önüne geçilecek ve herhangi bir tohum sıkıntısı olduğunda sıvı azot 

içinde saklanan tohum ve bitki örnekleri tekrar hayata geçirilerek devamlılığı sağlanacaktır. 

MBB Yerel Tohum Merkezi, kendi çoğaltım faaliyetlerinin yanında Gönüllü Üretici Sistemi ile de tohum çoğaltımı 

yapmaktadır. Bu sisteme dâhil olan üreticiler, merkezin belirlediği şartlara uyacaklarını taahhüt ederek merkezden 

tohum, fide ve teknik destek alırlar. Üretim sezonunda belediyenin teknik personeli bu ürünleri kontrole tabi tutar. 

Sezon sonunda gönüllü üreticilerin elde ettiği tohumlardan bir miktarı merkeze teslim edilir. 

 

SONUÇ 

Tüm dünyada kalkınmanın yerel ayağının önemi giderek artmaktadır. Çünkü yerel ölçek aktörlerin katılımına daha 

uygundur. Yerel aktörlerin kalkınma hedefindeki ülkeler için ne kadar önemli olduğu gerçeği Türkiye’de de kabul 

görmüş ve bunun için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Menteşe Belediyesi’nin yerli tohum ve fide faaliyetleri de bu 
çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. 

Menteşe Belediyesi “Yerel Tohum ve Fide Şenliği” kapsamında yerli tohumların kaybolmasını önlemek amacıyla sonuç 

olarak; 

 30.000 adet ücretsiz sebze fide ve 200.000 adet ücretsiz sebze tohumu dağıtmıştır. 

 Tohum Derneği ile yapılan işbirliği sonucunda örnek üretici sayısı 100 kişiye ulaşmış ve bu sayının her yıl 

arttırılması planlanmıştır. 

 MBB, Muğla Valiliği, Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tohum Derneği’nin ortaklaşa 

çalışmaları ile yerel tohum bilincinin gençlere aşılanmasına, halkın bu konuda bilinçlenmesine, üreticilerin 

eğitilmesine ve elbette yerel tohumların korunmasına destek olunmuştur ve bu işbirliğinin sürdürülmesi 

hedeflenmiştir. 

 Menteşe Belediyesi, çeşitli il ve ilçe belediyelerinin yaptığı (Çanakkale, Seferihisar, Güzelbahçe, Gaziemir) 

tohum şenliklerine aktif olarak katılmakta ve onların ne tür etkinlikler yaptıklarını gözlemlemektedir. 

 Tohum ihtiyaçları Menteşe Belediyesi’nce karşılanan yerel tohum üreticilerinin Çarşamba günü Pazar yerinde 

kurulan “köylü pazarı”nda yerli tohumdan ürettikleri ürünlerin satışı yapılmakta ve Muğla halkının yerel 

ürünlere yönelmesi desteklenmektedir. 

Menteşe Belediyesi'nin sürdürdüğü tohum fide şenlikleri kapsamında esasında yapılan faaliyetler yerel yönetimler, sivil 

toplum kuruluşları ve merkezi yönetim kuruluşlarının birlikte çalışarak önemli işleri gerçekleştirebileceklerinin de tipik 

göstergelerinden birini ortaya çıkarmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Menteşe 

Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte çalışmaları ile yerel tohumculuğun korunması ve halkın bu 

konuda bilinçlendirilmesi bakımından önemli çalışmalar yapılmıştır. Yerel halkın faaliyetlere gönüllü katılımı 

sağlanmış, sonuçta iyi yönetişimin gerektirdiği, gönüllü katılım, hesap verebilirlik, ortaklaşa karar alımı ve uygulaması 

gibi hususlar tam bir şeffaflık içinde birlikte yürütülmüş ve yerel tohumculuğun geliştirilmesi ve sürekliliğinin 

sağlanması bakımından önemli başarılar elde edilmiştir. Yine bu girişimler sonucunda yerel üreticiler desteklenmiş, 

ekonomilerine önemli katkılar sağlanarak kırsalda yaşayan hemşerilerin maddi bakımdan desteklenmeleri de 

sağlanmıştır. Sonuç olarak Menteşe Belediyesi’nin bu girişimi Türkiye’de merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil 

toplum kuruluşları ile vatandaşın gönüllü katılımıyla yapılan işbirliğine örnek ve öncü bir girişim olarak 

değerlendirilebilir. 
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ÖZET 

Vergi idareleri yükümlüler ile doğrudan ilişki içinde olan kurumlardır. Gerek vergilerin tam olarak 

toplanması gerekse diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı amaçlayan bu kurumların 

yükümlüler ile iyi ilişkiler kurması, yükümlülerin vergiye bakışını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Halka 

en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimler ise yükümlüler ile iyi ilişkiler kurabilme hususunda merkezi 

yönetime göre daha avantajlıdırlar. Dolayısıyla yerel yönetimlerle yükümlüler arasında kurulan iyi ilişkiler, 

yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan yerel vergilere yükümlülerin bakışlarının olumlu 

olmasını sağlayabilir. Bu doğrultuda Çanakkale merkez ilçesinde 450 kişiye anket çalışması yapılmıştır. 

Yapılan korelasyon ve regresyon analizi sonucunda vergi idaresi-yükümlü arasındaki ilişkinin yerel vergiye 

bakışı etkilediği ve kurulan olumlu ilişkilerin yerel vergi uyumunu arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisi, Yerel Yönetimler, Yerel Vergi Uyumu. 

 

ABSTRACT 

Tax administrations are institutions that have direct relations with taxpayers. Having a good relationship 
between the taxpayers and these institutions which aim to ensure either the full collection of taxes or the 
fulfillment of other financial obligations, can positively affect the taxation view of the taxpayers. Local 
governments, which are the nearest administrative unit to public, are more advantageous than central 
governments in establishing good relations with taxpayers. Therefore, good relations between local 
governments and tax payers can ensure the possitive perception of taxpayers on local taxes which is one of 
the main sources of revenue for local governments. In this context, a survey was conducted on 450 people in 
the central province of Canakkale. According to the result of the correlation and the regression analysis, the 
relationship between tax administration and taxpayers has been found to be influenced by the local taxation 
perspective and the positive relations established increased local tax compliance. It is thought that the work 
will contribute to the literature. 

Key Words: The Relationship between Tax Administration and Taxpayers, Local Governments, Local Tax 
Compliance. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1    Bu çalışma Prof. Dr. Selçuk İPEK danışmanlığında hazırlanan “Yükümlülerin Yerel Vergilere Bakışı:Çanakkale İli Örneği” isimli 

yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Halka en yakın yönetim birimi olarak ifade edilen yerel yönetimlerin gerek yerel nitelikli günlük ihtiyaçların 

karşılanmasında gerekse toplum kalkınmasına katkı sağlayan birçok hizmetin sunulmasında önemli rolleri vardır. Yerel 

yönetimlerin hem sunacakları bu hizmetleri karşılayabilmesi hem de yönetimde başarılı olabilmesi için yeterli düzeyde 

gelir kaynağına sahip olması oldukça doğal ve gereklidir. Merkezi yönetimlerde olduğu gibi yerel yönetimlerinde hizmet 

sunumunda en önemli gelir kaynaklarından birini egemenlik gücüne bağlı olarak alınan vergiler oluşturmaktadır.  

Vergilerin önemli gelir kaynağı olması hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler açısından sınırsız vergi geliri elde 

edilebileceği şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü vergileme ile istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için belli hususlara uyulması 

gerekmektedir. Bu açıdan dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de yükümlülerin vergilemeye bakışının ya da 

yaklaşımının doğru bir şekilde değerlendirilmesidir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin önemli gelir kaynaklarından biri olan 

yerel vergilere yükümlülerin bakışları ya da yaklaşımlarının doğru tespit edilmesi ve değerlendirilmesi diğer bir ifadeyle 

yerel vergi uyumunun belirlenmesi de yerel vergileme açısından son derece önemlidir. 

Yükümlülerin vergiye bakışı üzerinde etkili olan bireysel ve çevresel olmak üzere birtakım faktörler bulunmaktadır. 

Merkezi vergilere uyum üzerinde etkili olan faktörlerin yerel vergiler üzerinde de etkili olması kaçınılmazdır. Fakat söz 

konusu faktörlerden bazıları nitelikleri itibariyle yerel vergiler üzerinde anlamlı farklılıklar meydana getirebilir. Bu 
faktörlerden biri de “Vergi idaresi-yükümlü arasındaki ilişki” dir. 

Bu kapsamda çalışmada öncelikli olarak vergi uyumu kavramı ele alınacaktır. Daha sonrasında ise yerel vergi uyumu 
üzerinde etkili olabilecek vergi idaresi-yükümlü ilişkisi teorik olarak açıklanacaktır. Son olarak ise anket metedolojisi ve 
anketten elde edilen bulgulara değinilerek, vergi idaresi-yükümlü ilişkisinin yerel vergi uyumu üzerindeki etkisi 

değerlendirilecektir. 

 

2. VERGİ UYUMU KAVRAMI 

Artan kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla sürdürülebilir kamu gelirlerine ihtiyaç duyulması, yükümlülerin vergiye 

uyumu konusunda yoğun incelemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Vergiler kadar eski bir konu olan vergi uyumu, 
vergilerin geniş kitleler üzerinde yük oluşturması sebebiyle güncelliğini devam ettirmektedir ve vergiler var oldukça o da 
var olacaktır (Torgler, 2003:283; Yurdadoğ vd., 2016:805).  

Yükümlülerin vergiye ilişkin bilgilerini zamanında açıklaması, yükümlülüklerini kendi istekleriyle yapması ve herhangi bir 

yaptırım olmadan vergi borçlarını zamanında ödemesi biçimde tanımlanan (Silvani ve Katherina, 2000:198), yerli 
literatürde “gönüllü uyum” ve “vergi ödeme istekliliği”, yabancı literatürde ise “tax compliance” olarak ifade edilen vergi 

uyumu çok boyutlu bir sorundur. Çünkü yükümlüler vergilerin sunulan kamusal hizmetlerin karşılığı olduğunu düşünseler 

bile vergi uyumu hükümete duyulan güven, kamusal mallardan alınan fayda gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir 
(Lodha vd., 2017:46). Özellikle sosyolojik ve psikolojik faktörlerin yükümlülerin vergiye bakışı üzerinde daha fazla etkili 
olduğu düşünülmektedir. Ahlaki ve sosyal dinamiklerin vergi uyumunu etkileyen faktörler olarak modellere dâhil edilmesi 

1990’lı yıllardan itibaren olmuştur (Beşel ve Şahbaz, 2017:50). 

Bir yükümlünün vergi uyumuna sahip olduğunu gösteren dört unsur bulunmaktadır (Franzoni, 1999:55). Bunlar: 

 Vergi matrahını doğru belirleme, 

 Vergi borcunu doğru hesaplama, 

 Vergiye ilişkin dosyalama işlemlerini zamanında yapma ve 

 Vergi borcunu zamanında ödeme şeklinde sınıflandırılabilir. 

Eğer vergilemede etkinliğe ulaşılmak isteniyorsa, sosyal bir olgu olan vergilerin insan faktörüyle etkileşim halinde olduğu 

unutulmamalıdır. Bu yüzden vergiden elde edilen gelirlerinin artması için, yükümlülerin vergiye bakışlarının olumlu olması 

diğer bir ifadeyle vergi uyumunun yüksek olması gerekmektedir (İpek ve Kaynar, 2009:117). Merkezi vergilerde olduğu 

gibi yerel vergi uyumunun da artması için yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen faktörler de incelenmelidir. 
Yükümlülerin vergiye bakışı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de idare ile yükümlü arasındaki ilişkidir. 
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3. VERGİ İDARESİ-YÜKÜMLÜ İLİŞKİSİ 

Vergiye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken vergi idaresi ile muhattap olan yükümlüler için, vergi idaresi ile kurulan 

ilişkiler oldukça önemlidir (İpek, 2010:51). Yükümlülerin vergi karşısındaki tutum ve davranışlarında vergi sistemi ve 

uygulamaları kadar vergi idaresinin de etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla vergi idaresiyle karşı karşıya kalan yükümlüler 

için en az ödedikleri vergi kadar, idarenin onlara karşı olan tavırları da önem arz etmektedir (Çataloluk, 2008:222). İdare ile 

yükümlü arasındaki ilişki karşılıklı güvene dayanırsa yükümlü kendisine adil ve objektif bir biçimde yaklaşıldığını 

düşünerek vergiye uyum sağlayabilir. Aynı koşullara sahip olanlara farklı davranıldığının düşünülmesi durumunda ise 

vergiye olumsuz bakarak vergi karşısında direnç gösterebilir. Bunun sonucunda ise mümkün olduğunca vergiden kaçınarak 

kayıt dışı kalmayı tercih edebilir (Devrim ve Turgay, 2004:828).  

Vergilendirme sürecinde yükümlüler ile karşı karşıya gelen vergi idaresinde çalışan personelin yükümlünün psikolojisi 

üzerinde önemli etkisi vardır. Vergi idarelerinin yükümlüler ile diyaloglarının iyi, yükümlülere karşı davranışlarının 

olumlu, gerek nicel gerekse nitel anlamda personelin yeterli olması yükümlülerin vergiye bakışını olumlu yönde 

etkileyebilir. Bir ülkede uygulanan vergi kanunları ne kadar düzgün olursa olsun vergi etkinliğini sağlamada tek başına 

yeterli değildir. Vergi idaresi çalışanlarının da uyumlu, hoşgörülü, bilgili olması ve yükümlülere yol göstermesi 

gerekmektedir. Diğer bir deyişle idarenin yükümlülerin vergiye bakışını olumlu yönde etkilemesi, yükümlüyü psikolojik 

açıdan vergiye hazırlaması ve vergiye karşı direncini kırmaya çalışması gerekmektedir. Ayrıca iyi işleyen bir idari yapının 

kurulabilmesi ve mevzuatın doğru uygulanabilmesi için de çalışan personelin nitelikli olması önemlidir (Yeniçeri, 

2004:995). Çalışanlarının mesleki anlamda bilgisinin yetersiz olması, keyfi uygulamaları yaygınlaştırarak, yükümlülerin 

beklentilerini karşılanmaması sonucunu doğurabilir. Dolayısıyla yükümlüler endişe ve şüphe duyup vergiye olumsuz 
yaklaşarak vergiye karşı direnç gösterebilirler.  

Yükümlü idare ilişkilerinde rol oynayan diğer bir durum idarede çalışan personel sayısıdır. Personel sayısının az, iş 

yükünün ise fazla olduğu bir ortamda personelin çalışma isteği kırılacak, yükümlülerin işleri karışıp uzayacaktır. Vergi 

idaresi yüzünden karışan ve uzayan vergi işleri nedeniyle yükümlü olumsuz yönde etkilenebilecek ve bu durum vergi 

idarelerine karşı önyargı beslemelerine yol açarak yükümlünün vergiye bakışını olumsuz etkileyebilecektir.  

Yükümlü ile idare arasındaki ilişkiyi etkileyen bir diğer unsur verginin ödenmesi konusunda sağlanan kolaylıklardır. 
Örneğin vergilerin ödeme zamanlarına ilişkin yapılan hatırlatmalar, ödeme noktaları, kredi kartı ile taksitli olarak ödeme 

yapma olanağı, elektronik ortamda ödeme yapabilme, mobil uygulamalar, e-beyannameler gibi kolaylıklar yükümlüler ile 

idare arasındaki ilişkiyi olumlu etkileyebilmektedir. Vergiye ilişkin görevlerini kolay bir şekilde yapabilen yükümlüler, 

zaman kazanıp ve daha az emek sarfedecekleri için vergiye daha kolay uyum sağlayabileceklerdir. Sağlanan bu kolaylıklar 

sadece yükümlü açısından değil idare açısından da olumlu etkiler meydana getirecek, iş yükü hafifleyecek olan personeller 

hizmet sunumunu daha iyi yapabilecek ve bu durum vergi uyumuna katkı sağlayacaktır. 

Sundukları hizmetleri halka en yakın düzeyde yerine getiren yerel yönetimler halkla doğrudan ilişki kurmak 

durumundadırlar. Yöre halkının ortak ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan yerel yönetim birimleri halk üzerinde etkili 

olmak, olumlu etki bırakabilmek istiyorsa öncelikle halkı iyi bir şekilde tanımalı ve doğru anlamalıdır. Vergi idaresi-
yükümlü ilişkisine bakıldığında yerel yönetimlerin merkezi yönetime kıyasla daha avantajlı olduğu söylenebilmektedir. Bu 
avantajlardan biri yükümlülerle yerel yöneticiler arasında günlük iletişim kurabilme, alan daralması paralelinde feodal 

ilişkilerin artma olasılığı ve yükümlü tercihlerini daha kolay tespit etme imkânına sahip olma durumudur. Söz konusu 

durum hem idare ile yükümlü arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasına hem de vergi idaresine yükümlünün güvenmesine katkı 

sağlayabilmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerde alan darlığıyla birlikte üretilecek mal ve hizmetler de sınırlıdır. Bu durum da 
yerel yönetimlere halkın tercihlerini daha iyi karşılama ve denetleme imkanı vermektedir (İpek, 2010:56-57).  

Yerel yönetimlerin daha özelde ise belediyelerin muhattap olacağı yükümlü sayısının az olması iş yükünün merkezi 

yönetime kıyasla daha az olacağı anlamına gelmektedir. Fakat burada iş yükünün az olmasına paralel olarak çalışan 

personel sayısının da yeterli olması durumu idare ile yükümlü ilişkisine olumlu yansıyabilecektir. Aksi takdirde yetersiz 
personel sayısı nedeniyle çalışanların iş yükü ve stresi artarak bu durumu yükümlülere olumsuz bir şekilde 

yansıtabileceklerdir. Diğer yandan belediyeler yükümlülerin istek ve şikâyetleri karşısında merkezi yönetime kıyasla daha 

hızlı dönüş yapma imkanına sahiptirler ve uygulamalarda meydana gelen değişiklikleri yükümlülere daha kolay 
bildirebilirler. Sahip olduğu bu avantajlar sebebiyle yerel yönetimlerin yükümlüler ile daha iyi ilişkiler kurabileceği ve 
kurulan iyi ilişkilerin yerel vergi uyumunu olumlu yönde etkileyebileceği ifade edilebilir (Şentürk, 2014:135).  
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4. METODOLOJİ 

Çanakkale merkez ilçesinde vergi idaresi-yükümlü ilişkisinin, yerel vergi uyumu üzerindeki etkisini değerlendirmeyi 
amaçlayan bu çalışmanın hipotezi “Vergi idaresi-yükümlü ilişkisi ile vergi uyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.” 

şeklindedir.  Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezinde yaşayan 18 yaş üstündeki bireyler oluşturmaktadır. Bireyler 

arasında herhangi bir fark gözetmeksizin Çanakkale il merkezinde yaşayan 450 kişiye anket yapılmıştır. Bunlardan 48 

tanesi değerlendirmeden uzak olduğu için analize dâhil edilmemiştir. Tutumları ölçmeye yönelik olması nedeniyle 5’li 

Likert ölçeğinde oluşturulan sorulara katılımcıların, katılım derecesine göre “kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, 

kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum” şeklindeki cevaplardan birini vermeleri istenmiştir. 

Ölçekten elde edilen veriler analiz edilirken IBM SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini 

test etmek amacıyla yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha değeri 0.902 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla 
elde edilen verilerin güvenilir olduğu ve çalışmadan elde edilen bulguların sosyal bilimler için yorumlanabilir nitelikte 
olduğu söylenebilir. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmış ve ölçeklerin geçerli olup olmadığı test edilmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeği oluşturan sorulardan 0.20 değerinin altında kalan herhangi bir soru olmadığı için 

hiçbir soru anketten çıkartılmamıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizinin sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisi 

Açıkladığı varyans:15.67 
Cronbach alpha 

(CA):0.902 

Faktör yükü Madde silinirse 
CA 

Belediye personelinden istediğim bilgileri alabiliyorum. 0.536 0.882 

Belediyede çalışan personel sayısının yetersiz olması hizmetlerin 

aksamasına neden olmaktadır. 
0.549 0.879 

Belediye personelinin eğitim ve mesleki düzeyi düşük olursa mali 

konularda yanlış bilgi alırım. 
0.593 0.883 

Belediye vergilerinin ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda belediye 
vatandaşı bilgilendiriyor. 

0.666 0.900 

Belediyenin, vergilerin tahsilâtı konusunda sağladığı hizmetler 

yeterlidir (ödeme noktaları, internet, taksit veya kredi kartıyla ödeme 

gibi). 
0.645 0.896 

Seçme şansım olsa tüm vergileri belediyeye ödemek isterdim. 0.651 0.901 

Belediye, vergi ödeme ile ilgili işlemleri hızlı ve etkin yürütmektedir. 0.512 0.882 

İnternet, belediye vergilerine ilişkin işlemlerimi kolaylaştırmaktadır. 0.663 0.825 

Belediye, vergilerin nasıl harcandığı konusunda vatandaşı yeterince 
bilgilendirmektedir. 

0.507 0.892 

Belediyenin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması halkla olan 

ilişkilerini iyileştirmektedir. 
0.412 0.895 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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4.1. Ölçeğe İlişkin Bulgular 

Ankete katılanların vergi idaresi-yükümlü ilişkisine ait önermelere katılma yüzdeleri, önermelere verdikleri cevapların 

ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Katılımcıların genel itibariyle vergi idaresi yükümlü 

ilişkisine yönelik verdikleri cevapların genel ortalaması kararsız oldukları yönündedir. 

Tablo 2. Vergi İdaresi–Yükümlü İlişkisine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Vergi İdaresi–Yükümlü İlişkisi 
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Ort.  Std. 

Belediye personelinden istediğim bilgileri alabiliyorum. 10,7 18,2 28,6 31,1 11,4 3,14 ± 1,166 

Belediyede çalışan personel sayısının yetersiz olması 

hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. 
10,9 17,2 23,6 33,1 15,2 3,24 ± 1,221 

Belediye personelinin eğitim ve mesleki düzeyi düşük 

olursa mali konularda yanlış bilgi alırım. 
4,7 9,2 14,7 39,6 31,8 3,85 ± 1,113 

Belediye vergilerinin ne zaman ve nasıl ödeneceği 

konusunda belediye vatandaşı bilgilendiriyor. 
12,7 23,9 27,6 24,1 11,7 2,98 ± 1,208 

Belediyenin, vergilerin tahsilâtı konusunda sağladığı 

hizmetler yeterlidir (ödeme noktaları, internet, taksit veya 

kredi kartıyla ödeme gibi). 
5,2 10,0 21,6 40,3 22,9 3,66 ± 1,095 

Seçme şansım olsa tüm vergileri belediyeye ödemek 

isterdim. 
18,9 23,4 34,3 12,9 10,4 2,73 ± 1,211 

Belediye, vergi ödeme ile ilgili işlemleri hızlı ve etkin 

yürütmektedir. 
5,7 11,9 34,6 36,6 11,2 3,36 ± 1,019 

İnternet, belediye vergilerine ilişkin işlemlerimi 

kolaylaştırmaktadır. 
3,2 9,2 20,4 39,1 28,1 3,80 ± 1,051 

Belediye, vergilerin nasıl harcandığı konusunda vatandaşı 

yeterince bilgilendirmektedir. 
20,6 28,4 32,6 11,7 6,7 2,55 ± 1,140 

Belediyenin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması halkla 

olan ilişkilerini iyileştirmektedir. 
4,7 9,7 21,6 39,6 24,4 3,69 ± 1,087 

Genel 3,300 ± 0,454 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

“Belediye personelinden istediğim bilgileri alabiliyorum.” önermesine katılımcıların %31,1’i, “Belediyede çalışan personel 

sayısının yetersiz olması hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır.” Önermesine katılımcıların %33,1’i, “Belediye 

personelinin eğitim ve mesleki düzeyi düşük olursa mali konularda yanlış bilgi alırım.” önermesine ise katılımcıların” 

%39,6’sı “katılıyorum” yanıtını vermişlerdir. “Belediye vergilerinin ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda belediye 

vatandaşı bilgilendiriyor.” önermesinde ise katılımcılar kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir. “Belediyenin, vergilerin 

tahsilâtı konusunda sağladığı hizmetler yeterlidir (ödeme noktaları, internet, taksit veya kredi kartıyla ödeme gibi).” 

önermesine katılımcıların büyük çoğunluğu katılmakla beraber, “Seçme şansım olsa tüm vergileri belediyeye ödemek 

isterdim.” önermesinde kararsız kalmışlardır. “Belediye, vergi ödeme ile ilgili işlemleri hızlı ve etkin yürütmektedir.” 

önermesine de katılımcıların yaklaşımı olumlu olmuş ve katılımcıların %36,6’sı söz konusu önermeye katıldıklarını 

belirtmiştir. “İnternet, belediye vergilerine ilişkin işlemlerimi kolaylaştırmaktadır.” önermesi de katılımcıların olumlu 

cevap verdiği ifadelerdendir. “Belediye, vergilerin nasıl harcandığı konusunda vatandaşı yeterince bilgilendirmektedir.” 

önermesine katılımcıların %32,6’sı “kararsızım” yanıtını vermişlerdir. “Belediyenin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması 

halkla olan ilişkilerini iyileştirmektedir.” önermesine katılımcıların %39,6’sı katılmaktadır. 
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4.2. Yükümlülerin Demografik Özelliklerine Göre Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisine Bakışı 

Faktör analizi sonucunda elde edilen faktöre analiz için hangi yöntemlerin uygun olduğunu belirlemek amacıyla 

“Kolmogorov-Simirnov” ve “Shapiro-Wilk” normallik testi yapılmıştır. Yapılan normallik testinin sonuçları Tablo 3’de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3. Normallik Testi Sınaması Sonuçları 

Faktör 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik s.d. P İstatistik s.d. p 

Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisi 0.048 402 0.026 0.988 402 0.002 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3’ den de görüleceği üzere yapılan her iki normallik testi sonucunun p<0.05 olması nedeniyle normal dağılımın 

sağlanmadığı görülmüştür. Bu durumda demografik özelliklerin vergi idaresi-yükümlü ilişkine bakışı analiz edilirken 
parametrik yöntemler yerine non-parametrik yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Veriler normal dağılıma uymadığı 

için grup farklılıkları sınamasında, her bir ikili grup için “Mann-Whitney-U”, üç ve daha fazla sayıdaki gruplar için ise 

“Kruskal Wallis” testi uygulanmıştır. Farkın nereden kaynaklandığını tespit edebilmek için de ortalama sıra (mean rank) 

değerlerine bakılmıştır. 

 

Tablo 4. Cinsiyet ve Medeni Duruma Göre Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisi 

Boyutlar Grup N Ortalama sıra Mann-Whitney U p 

Cinsiyet 
Kadın 158 207,97 

18254,000 0,369 
Erkek 244 197,31 

Medeni Durum 
Bekâr 173 187,21 

17335,500 0,032* 
Evli 229 212,30 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 * 0.05 için istatistik anlamlı farklılık. 

 Not: İtalik ifadeler farklılıkta ölçeğe olumlu yönde cevap veren grubu göstermektedir. 

 

Ankete katılanların cinsiyetlerinin vergi idaresi-yükümlü ilişkisi üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. 

Medeni durum ise vergi idaresi-yükümlü ilişkisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmaktadır. Buna göre 

evli yükümlüler bekâr yükümlülere kıyasla vergi idaresi ile yükümlü arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu düşünmektedirler. 
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Tablo 5. Meslek, Yaş ve Kişisel Gelir Seviyesi ve Eğitim Düzeyine Göre Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisi. 

Boyutlar Grup N Ortalama sıra Kruskal Wallis p 

Meslek 

Ücretli (Memur vb.) 166 194,80 

14,512 0,033* 

Ticaret Erbabı 34 177,03 

Serbest Meslek Erbabı 45 215,08 

Çiftçi 7 245,71 

Emekli 25 261,78 

Ev Hanımı 26 229,90 

Çalışmıyor 29 210,83 

Diğer 70 180,19 

Yaş 

 

18-30 Yaş 150 174,51 

22,746 0,000* 

31-40 Yaş 134 201,69 

41-50 Yaş 72 217,74 

51-60 Yaş 35 260,26 

61Yaş ve Üstü 11 274,09 

Kişisel 
Gelir 

Seviyesi 

2000 ve Altı 149 186,88 

5,904 0,206 

2001-4000 142 207,13 

4001-6000 82 213,73 

6001-8000 21 233,00 

8001 ve Üstü 8 165,69 

 

 

Eğitim 
Düzeyi 

 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

47 

105 

61 

124 

65 

228,87 

216,03 

192,89 

181,55 

204,38 

8,282 0,082 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

* 0.05 için istatistik anlamlı farklılık. 

Not: İtalik ifadeler farklılıkta ölçeğe olumlu yönde cevap veren grubu göstermektedir. 

 

Tablo 5’e bakıldığında ise katılımcıların meslek ve yaşlarının vergi idaresi-yükümlü ilişkisine bakış üzerinde anlamlı 

farklılık oluştururken, kişisel gelir seviyesi ile eğitim düzeyinin herhangi bir farklılık meydana getirmediği görülmektedir. 
Buna göre emekliler ile 61 yaş üstü katılımcıların vergi idaresi-yükümlü ilişkisine daha olumlu baktığı söylenebilmektedir. 
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4.3. Vergi İdaresi-Yükümlü İlişkisi ve Yerel Vergi Uyumu  

Vergi idaresi-yükümlü arasındaki ilişkinin yerel vergi uyumu üzerindeki etkisini belirleyebilmek için korelasyon ve 

regresyon analizi yapılmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere faktör verileri normal dağılımlı olmadığı için Pearson 

korelasyon analizi yerine Kendall’s tau-b korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda vergi 
idaresi-yükümlü ilişkisinin yerel vergi uyumu ile %20.4 arttırıcı yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Yükümlülerin vergi idaresi ile olan ilişkilerin olumlu olduğu düşünmeleri yerel vergiye uyumu artırmaktadır.  

Eviews 10.0 sürümü ile yapılan regresyon analizi ile de bağımsız değişken olan vergi idaresi-yükümlü ilişkisinin bağımlı 

değişken olan yerel vergi uyumu üzerinde olumlu yönde arttırıcı, istatistik anlamlı ve önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yerel vergi uyumu üzerinde “Vergi idaresi-yükümlü ilişkisi” %20, arttırıcı etkiye sahiptir. Gerçekleştirilen regresyon 

analizi sonucu Tablo 6’da gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 6. Regresyon Tahmin Sonuçları 

      
      Bağımsız değişken katsayı St.hata  t istatistiği p   

      
      VIYI 0.207848 0.060337  3.444801 0.0006* 

      
R2 0.649949   Bağımlı değişken ortalaması -7.71E-07 

Düzeltilmiş R2 0.631385    Bağımlı değişken st sapması 0.999999 

Regresyon st hatası 0.926614    Akaike kriteri 2.697801 

Hata kareler toplamı 340.8696    Schwarz kriteri 2.747508 

Log likelihood -537.2579    Hannan-Quinn kriteri 2.717481 

F-istatistiği 17.50775    Durbin-Watson istatisitiği 2.493160 

Prob (F) 0.000000     

      
      Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

* 0.05 için anlamlı değişken. 

 

Varsayım sapmalarının sınanmasında otokorelasyon için Breusch-Godfrey LM test uygulanmış ve p>0.05 olduğundan 

otokorelasyon olmadığı belirlenmiştir. Heteroskedasite olup olmadığını belirleyebilmek için ise Harvey test kullanılmış ve 
p>0.05 olduğunda heteroskedasite olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hata payının normal dağılım sınaması için ise Jarque-
Bera normallik testi yapılmış p>0.05 olduğundan hata payı normal dağılımlı olduğu, varsayımın sağlandığı ve elde edilen 

sonucun yorumlanabilir olduğu söylenebilmektedir. 
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SONUÇ 

Yükümlülerin vergilere bakışı üzerinde etkili olan bir takım faktörler bulunmaktadır. Bu bağlamda vergi uyumunu 

etkileyen faktörlerden biri olan vergi idaresi-yükümlü ilişkisinin yerel vergi uyumu üzerindeki etkisini belirleyebilmek 
amacıyla Çanakkale merkez ilçesinde bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilerin 

güvenilir olduğu ve dolayısıyla çalışmadan elde edilen bulguların sosyal bilimler için yorumlanabilir nitelikte olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öncelikli olarak demografik faktörlerin vergi idaresi-yükümlü ilişkisine bakış üzerinde herhangi bir farklılık meydana 

getirip getirmediğine bakılmıştır. Yükümlülerin medeni durumlarının ve mesleklerinin vergi idaresi-yükümlü ilişki 

üzerinde anlamlı bir farklılık meydana getirdiği görülmüştür. Evli yükümlüler bekâr yükümlülere göre vergi idaresi ile 

yükümlü arasındaki ilişkilerin daha olumlu olduğunu düşünmektedirler. Yükümlülerin mesleklerine bakıldığında ise vergi 

idaresi-yükümlü ilişkisine en olumlu bakan meslek grubunun emekliler olduğu, en olumsuz bakan meslek grubunun ise 
ticaret erbapları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yükümlülerin yaşları da vergi idaresi-yükümlü ilişkisi üzerinde etkilidir. 

Yükümlülerin yaşlarının artması ile vergi idaresi-yükümlü ilişkisine olumlu bakma arasında doğru yönde bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre vergi idaresi ile yükümlü arasındaki ilişkiye en fazla olumsuz bakan yaş grubu 18-30 yaş 

iken vergi idaresi-yükümlü arasındaki ilişkiye en fazla olumlu bakan grubun 61 yaş üstündeki yükümlüler olduğu 

görülmektedir. 

Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimler yükümlülerle daha iyi iletişim kurabilme konusunda birtakım 

avantajlara sahiptirler. Özellikle alan darlığı sebebiyle halkla günlük iletişim kurabilme imkânına sahip ve iş yükü daha az 

olan bu yönetim birimleri yükümlülerin istek ve şikayetlerini daha genel bir ifadeyle tercihlerini daha kolay anlayıp 

karşılayabilmektedirler. Yükümlü ile kurulan iyi ilişkiler ise merkezi vergilerde olduğu gibi yerel vergi uyumunu da 
arttırabilir. Vergi idaresi-yükümlü ilişkisiyle yerel vergi uyumu arasında ilişki olup olmadığı belirlemek için korelasyon 

analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda vergi idaresi-yükümlü ilişkisi ile yerel vergi uyumu arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre vergi idaresi ile yükümlü arasında ilişkide olumlu yönde meydana gelen bir 

değişiklik yerel vergi uyumunu da olumlu yönde arttıcaktır. Yine aynı şekilde yapılan regresyon analizi sonucunda da vergi 
idaresi-yükümlü ilişkisinin yerel vergi uyumunu etkilediği, sundukları hizmetler dolayısıyla halkla doğrudan ilişki kurmak 

durumunda olan yerel yönetimlerde yükümlüler ile kurulan iyi ilişkilerin yerel vergiye bakışa olumlu yansıdığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

İnşaat projeleri bünyesinde çok sayıda belirsizlikler barındıran ve her biri farklı uzmanlık gerektiren 

faaliyetlerden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Proje yönetiminin amacı ise bu faaliyetleri planlayıp, 

izleyip ve kontrol ederek projelerin kapsamı dahilinde tamamlanmasını sağlamaktır. Bu anlamda; bir projenin 
başarısı uygulanan proje yönetiminin etkinliğine doğrudan bağlıdır. Bu çalışmada ise ihaleye çıkan idarelerin 

yapım işlerinde ne ölçüde proje yönetimine katılabileceği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda; 

inşaat projelerinin süreçleri incelenmiş ve Kamu İhale Kanunu’nda bulunan ilgili maddeler ile 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular idarelerin mevzuatın mevcut uygulanmasında proje yönetimine tam 

anlamıyla dahil edilemediğini ortaya koymuş ve bu sorunun kısmen de olsa aşılabilmesi adına bütün 

ihalelerde pazarlık usulünün uygulanması gerektiği savunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Kamu İhale Kanunu, Proje Süreçleri, İhale Usulleri 

 

ABSTRACT 

Construction projects have a complex structure, that contains too many uncertainties and consists of activities 
which each of them requires different expertise. The aim of project management is to plan, monitor and 
control these activities in order finish the project within its scope. In this sense; the success of a project 
mainly depends on the effectiveness of the project management. In this study it was attempted to find out to 
what extent the government could participate in project management in public projects. In this context; the 
processes of construction projects have been examined and compared with the relevant items in the Public 
Procurement Law. The findings revealed that government cannot be fully incorporated into the project 
management in the current implementation of the legislation and it has been argued that bargaining procedure 
should be applied in all tenders in order to overcome this problem in part. 

Key Words: Project Management, Public Procurement Law, Project Processes, Bidding Regulations 
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1. GİRİŞ 

Diğer devlet kurumları gibi belediyeler de vatandaşların toplumsal gereksinimlerini karşılamak adına birtakım alt ve üst 

yapı hizmetlerini sunmak zorundadır. Belediyeler bu hizmetlerin bir kısmını kendi imkanlarıyla yerine getirmesine rağmen, 

eldeki kaynakların yetersiz kaldığı kapsamlı projelerde yapım işlerini ihale etmektedir. Özel sektör projelerinde işverenler 

sadece kendi çıkarlarını güvence altına almaya çalışırken devlet projelerinde resmî kurumlar ihalelere teklif veren 

yüklenicilerin çıkarlarını da güvence altına almakla yükümlüdür. Diğer bir ifadeyle; resmî kurumlar ihale sürecinde hem 

vatandaşların emanet ettiği kamu kaynaklarını zarara uğratmadan verimli bir şekilde kullanmak hem de ihaleye katılan 

yüklenici firmalar arasında rekabette eşitlik ilkesini sağlamak zorundadır. Bu durum gereği belediyeler de dahil bütün resmî 

kurumlar, temelde inşaat projelerinin planlama ve uygulama aşamalarını kesin bir şekilde ayıran Tasarla-Teklif Ver-İnşa Et 

proje teslim sisteminin uygulandığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (KİK) tabidir. Bu çalışmada; öncelikle inşaat 

projelerinin süreçleri KİK’nin maddeleri ile karşılaştırılarak olası problemler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve devamında 
çözüm önerileri sunulmuştur. 

 

2. İNŞAAT PROJELERİNİN SÜREÇLERİ 

İnşaat projeleri farklı proje teslim sistemleri ile yürütülmektedir. Proje teslim sistemlerini birbirlerinden ayıran temel 

özellik ise hangi proje katılımcısının projenin hangi sürecinde projeye dahil olacağının farklılık göstermesidir. Bu anlamda; 
literatürde farklı araştırmacılar inşaat projesini farklı süreçlere ayırmışlardır. Örnek olarak Bigat (1980:35) inşaat 

projelerini Proje Yönetimi Bilgi Kılavuzu’nda olduğu gibi başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve sonlandırma olmak 

üzere 5 farklı sürece ayırmıştır. Diğer taraftan; Best ve De Valence (2002:213) yalın proje teslim sistemi kapsamında inşaat 

projelerini proje tanımlama, yalın tasarım, yalın tedarik, yalın kurulum (montaj), ürün kontrolü, iş yapılanması ve kullanım 

olmak üzere 7 farklı sürece bölmüştür. Benzer şekilde; Benett (2003:47) ise tasarla-teklif ver-inşa et proje teslim sistemine 

uygun olarak inşaat projelerini ön proje, planlama ve tasarım, yüklenici seçme, mobilizasyon, uygulama ve kapanış olmak 

üzere 6 sürece ayırmıştır. Ancak; bütün inşaat projelerinde, uygulanan proje teslim sisteminden bağımsız olarak, projenin 

başlangıcından sonuna kadar hemen hemen aynı faaliyetler aynı sırayla yürütülmektedir. İnşaat projelerinde süreçler 

arasında kesin bir çizgi bulunmamasına rağmen, genelde benzer amaçlı faaliyetler projenin belirli süreçlerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu anlamda; faaliyetleri yoğunlaştığı süreçler dikkate alınırsa bir inşaat projesini kavramsal çalışmaların 
yapıldığı proje başlangıç, projenin yürütülmesi için gerekli planlamaların yapıldığı proje planlama ve ürünün fiziki olarak 

ortaya konulduğu proje uygulama olarak 3 ana sürece ayırmak mümkündür (Ottoson, 2012:54). 

İnşaat projelerinde başlangıç sürecinin öncelikli amacı eldeki mevcut kaynakları değerlendirerek projenin kapsamını 

belirlemektir. Bu anlamda; hangi tür yapının yapılacağı, projenin bütçesi, projenin tamamlamak için öngörülen süre, 

projeden beklenilen kalite, riskler, proje teslim sistemi, sözleşme türü, proje katılımcıları ve bunların sorumlulukları 

belirlenir (Bennett, 2003:53; Ottoson, 2012:71). 

Planlama süreci ise temelde iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada başlangıç sürecinde belirlenen proje kıstasları 

dikkate alınarak planlama sürecinde yürütülecek diğer faaliyetler için temel oluşturacak olan yapının mimari, statik, 
elektrik ve mekanik projeleri hazırlanmaktadır. Bu aşamadan sonra ise planlama süreci kapsamındaki faaliyetler 3 farklı 

kategoride yürütülür (Pierce, 2013:29); 

1. Üretim faaliyetlerinin planlanması:Bu kategoride yapıyı fiziki olarak ortaya koyan faaliyetlerin planlanması 

yapılmaktadır. Bu amaçla; öncelikle projenin tamamlanması için yürütülmesi gereken faaliyetler belirlenerek bir 

mahal listesi oluşturulmaktadır. Sonrasında ise her faaliyette hangi malzeme ve ekipmanların kullanılacağı, kaç 

işçi çalıştırılacağı ve her faaliyetin süresi belirlenmektedir. Son olarak; faaliyetler arasındaki mantıksal bağ 

dikkate alınarak bir iş programı oluşturulmaktadır.  

2. Tedarik faaliyetlerinin planlanması:Bu kategoride ise proje süresince kullanılacak olan kaynakların iş 

programına uygun olarak projenin hangi aşamasında ve hangi yollardan temin edileceği planlanmaktadır. 

3. Yönetim faaliyetlerinin planlanması:Yönetim faaliyetleri her ne kadar yapıyı fiziki olarak ortaya koymaya 
yönelik faaliyetler olmasa da üretim ve tedarik faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi adına büyük 

önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle; yönetim faaliyetleri, proje kapsamındaki diğer faaliyetlerin planlanan 

şekilde tamamlanmasını sağlamak adına gerekli planlama, izleme ve kontrolleri yapmaktadır. Bu anlamda; proje 

yönetiminde bulunan süre, maliyet, risk, kalite gibi bilgi alanları kapsamında yürütülecek olan faaliyetler 

planlanarak diğer faaliyetlerin nasıl izlenip kontrol edileceği belirlenmektedir. 

Planlama sürecinde genel anlamda proje kapsamında yürütülecek olan faaliyetler teorik olarak hazırlanmaktadır. 

Dolayısıyla; inşaat projelerinin uygulama süreci, teorik olarak hazırlanan faaliyetlerin pratiğe dönüştürüldüğü aşamadır. Bu 

kapsamda; üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile yapı fiziki olarak oluşturulurken tedarik ve yönetim faaliyetleri ise 

üretim faaliyetlerini desteklemektedir. 

İnşaat projelerinde de süreçler arasında kesin bir ayrım olmayıp bunlar etkileşim içerisindedirler. Bu özelliğe rağmen inşaat 

projelerinde yürütülen faaliyetler ilk süreçten son sürece doğru akmakta olup her süreçte elde edilen çıktılar takip eden 

süreç için bir temel oluşturmaktadır (Bennett, 2003:73). Dolayısıyla; her bir sürecin başarısı, doğrudan kendinden önceki 
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süreçte elde edilen verilerin güvenirliliğine bağlıdır. Literatürde inşaat projelerinin planlama ile uygulama süreçleri 

arasındaki etkileşim “inşa edilebilirlik” kavramını ortaya çıkarmıştır (Yang vd 2003:383). İnşa edilebilirlik, The 
Construction Industry Institute (CII) tarafından bütün proje hedeflerine ulaşmak amacıyla planlama, mühendislik, tedarik 

ve saha faaliyetleri ile ilgili bilgi ve tecrübenin optimum şekilde entegrasyonu olarak tanımlanmıştır. Amerikan İnşaat 

Mühendisleri Odası (ASCE) inşaat bölümünün yapım yönetimi komitesi (1991:68) ise bir projenin inşa edilebilir olmasının 

o projenin istenilen kalite, süre ve maliyette tamamlanma ihtimalini arttırdığını belirtmiştir. İnşa edilebilirlik inşaat 

projelerinin bütün süreçlerini kapsamasına rağmen esasen planlama sürecinde biçimlendirilmekte olup bu kapsamda 

projenin yürütüleceği bölge, projede kullanılacak olan malzemeler, iş makinaları ve ekipmanlar, uygulanabilecek metotlar, 

bilgi paylaşımı gibi etkenler değerlendirilmektedir (Wong vd., 2006:588). 

Proje için öngörülmüş olan süre ve bütçenin çoğunluğu uygulama sürecinde harcanmaktadır (Oberlender, 2000:63). Bu 
anlamda; inşaat projelerinde genel olarak uygulama sürecine daha fazla önem verilmektedir. Ancak; planlama süreci 

kullanıcı ihtiyaçları için çözümlerin geliştirildiği (Lam vd., 2006:459) ve bu amaca yönelik birtakım kararların alındığı bir 

süreçtir. Diğer bir ifadeyle; inşaat projeleri uygulama sürecinde yoğunlaşmış olmasına rağmen, bu süreçte faaliyetlerin nasıl 
yürütüleceğine planlama sürecinde karar verilmektedir. Dolayısıyla; planlama sürecinin bir projenin inşa edilebilirliğinin 

geliştirilmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır (Lam vd., 2006:460). 

  

3. PROJE YÖNETİMİ 

Süre, maliyet ve kalite kavramları bir inşaat projesinin kapsamını belirleyen temel unsurlardır. Bu anlamda; proje 

kapsamında yürütülen faaliyetlerde kullanılacak olan kaynaklar bu 3 unsur dikkate alınarak hesap edilmektedir. Dolayısıyla 

bir inşaat projesinde; süre ve maliyeti faaliyetlerde kullanılan temel kaynaklar, kaliteyi ise proje sonucunda ortaya çıkması 

istenilen durum olarak tanımlamak mümkündür. 

Bir inşaat projesinin süresi, maliyeti ve kalitesi başlangıç ve planlama süreçlerinde belirlenmiş olmasına rağmen, projenin 

gerçek süresi, maliyeti ve kalitesi ancak uygulama aşamasında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla; inşaat projelerinde süre, 

maliyet ve kalite unsurlarının “tasarlanan” ve “gerçekleşen” olmak üzere iki farklı değeri ortaya çıkmaktadır. Proje 

yönetiminin amacı ise, uygulama aşamasında tasarlanan ile gerçekleşen değerlerin örtüşmesini sağlamaktır. Diğer bir 

ifadeyle; gerçekleşen süre, maliyet ve kalite değerleri proje kapsamında yürütülen yönetim faaliyetlerine bağlıdır. 

Tasarlanan değerler ise eldeki mevcut kaynakların planlamacıların bilgi birikimi ve tecrübesi ile değerlendirilmesi sonucu 
elde edilmektedir. 

İnşaat projelerinde en fazla kaynağın uygulama sürecinde tüketiliyor olması, aynı zamanda bu süreci projenin süresini, 

maliyetini ve kalitesini belirleyen veya etkileyen temel süreç haline getirmektedir. Dolayısıyla; uygulama aşamasında 

yürütülecek olan etkin bir proje yönetimi projelerin başarısını etkileyen temel unsurlardan birisi haline gelmektedir. 

 

4. KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE YAPIM İŞLERİNDE GÖREV DAĞILIMI 

İnşaat projeleri farklı uzmanlıklara sahip birçok katılımcının dahil olduğu ve çok sayıda faaliyetlerden oluşan karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Bu anlamda; etkin bir proje yönetimi ancak projenin başından sonuna kadar kesintisiz bir şekilde 

uygulanması ile sağlanır. Bu yaklaşımla; tasarlanan değerler ile gerçekleşen değerler tek bir merkezden hesaplanarak 

kontrol edilebilirler. Ancak; KİK’in 62. maddesi c bendinde yapım işlerinde uygulama projeleri yapılmadan ihaleye 

çıkılamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bunun yanında; madde 27’ye bağlı olarak uygulama projelerinin yanında 

teknik şartnamelerin hazırlatılması idarenin sorumluluğundadır.  Bu kapsamda; proje yönetimi açısından idare başlangıç 

aşamasından mahal listesinin oluşturulması aşamasına kadar sorumluyken geriye kalan yönetim faaliyetlerini ihaleyi 

kazanan yüklenici üstlenmektedir. Diğer bir ifadeyle; proje yönetimi, planlama sürecinin ikinci aşamasında kesin bir 

çizgiyle ayrılmaktadır. 

Proje yönetiminde oluşan bu kesintinin ortaya çıkaracağı olumsuzlukları daha iyi belirlenebilmesi için projelerde maliyet 

kavramının anlaşılması gerekmektedir. İnşaat projelerinin toplam maliyetinin büyük kısmı direkt ve endirekt maliyetlerden 

oluşmaktadır (Adeli ve Karim, 2001:23). Direkt maliyet yapıyı fiziki olarak ortaya koyan üretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli olan maliyettir (Bennett, 2003:104). Dolayısıyla; direkt maliyeti, üretim faaliyetinde 

çalıştırılan işçi ve iş makinalarının ücreti ile faaliyetlerde kullanılan malzemenin maliyeti oluşturmaktadır. Endirekt 
maliyetler ise genelde umumi giderler, merkez ofis giderleri, ilk tesis maliyeti ile genel şantiye giderleri olmak üzere 4 grup 
altında incelenmektedir. Umumi giderler ile ilk tesis maliyeti inşaat projelerinin büyüklüğüne göre değişmekte olup, 

projenin süresinden bağımsızdır. Merkez ofis ile genel şantiye giderleri ise projenin büyüklüğü yanında süresine de 

bağlıdır.  

Bu maliyet kalemlerinden umumi giderler ihaleye teklif veren farklı yükleniciler için hemen hemen eşittir. Tedarik zinciri 

yönetiminden bağımsız olarak düşünülecek olursa, üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan malzeme tutarları da teklif 

verenler arasında maliyet açısından ciddi anlamda bir farklılığa neden olmayacaktır. Örnek olarak; inşaatlarda yaygın 

olarak kullanılan demir, çimento, beton gibi malzemelerin birim fiyatları farklı tedarikçilerde benzer olmasına rağmen, 

bunların proje maliyetinde oluşturacağı farklılık nakliye, şantiye alanına indirme, depolama ve koruma gibi yönetimsel 
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faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde; diğer maliyet kalemleri de proje yönetimi kapsamında alınan 

kararlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir.  

KİK 9. madde gereğince idareler yaklaşık maliyet hesaplamak zorundadır. Ancak; hesaplanan bu maliyet yapım işinin eşik 

değerin altında veya üstünde olduğunu tespit etmekten öteye gitmemektedir. İhale, yaklaşık maliyetten bağımsız olarak 40. 

madde gereği ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren yükleniciye verilir. Aynı maddede ekonomik açıdan en avantajlı 

teklifin belirlenmesinde fiyatın yanında işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi 

fiyat dışındaki unsurların da değerlendirmeye katılabileceği belirtilmiş olmasına rağmen, yapım işleri ihalelerinde bu 

unsurlar ile ilgili beklentiler genel olarak ihale dokümanlarına dahil edilmemektedir. Bu anlamda; KİK gereğince yapım 

işleri kapsamında idareler sadece ne yapılacağına karar verirken projenin nasıl yürütüleceğini ve dolayısıyla da maliyetini 

teklif veren yükleniciler belirlemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi teklifler arasındaki fiyat farklılıkları ise proje 

yönetimi kapsamında alınan kararlara bağlı olarak oluşmaktadır. İhaleyi alan yüklenici sözleşme sonrasında formel veya 

enformel olarak proje yönetimini uygulamak zorunda olsa da ihale bedeli sözleşme ile güvence altına alındığından dolayı, 

bu kapsamda yapacağı çalışmaların ekonomik açıdan idareye bir katkısı olmayacaktır. Dolayısıyla; KİK’in belirlemiş 

olduğu bu yaklaşım idarelerin kamu kaynaklarını verimli kullanma ilkesi ile çelişmektedir. Çünkü; teklif veren 

yüklenicilerin teklif bedellerini ne doğrulukta hazırladığı bir soru işaretidir. Öncelikle; yapım işleri doğası gereği çok 

sayıda belirsizlikler ve bunlara bağlı olarak da riskler içermektedir. Diğer taraftan; herhangi bir üretim faaliyetinin 

yürütülmesinde birden fazla alternatif yöntem de mevcuttur. Planlama aşamasında bu riskleri tespit ederek gerekli 

önlemleri almak ve üretim faaliyetleri için en uygun yöntemlerin seçimi hem zaman alıcı hem de maliyetli bir süreçtir. Bu 

anlamda; teklif veren yüklenicilerin ihaleyi kazanma garantisi olmamasından dolayı teklifleri fazla detaya inmeden üstün 

körü hazırlama ihtimalleri yüksektir. Bunun yanında; KİK 13. maddesi gereğince yaklaşık maliyeti eşik değere 

(45.452.363,00 ₺) eşit veya bu değeri aşan yapım işleri ihalelerinde idareler açık ihale ve belirli istekliler arasında ihale 

usullerinde ihale tarihinden en az 40 gün, pazarlık usulünde ise en az 25 gün önce ilana çıkmak zorundadır. Eşik değerin 

altında kalan ihalelerde ise bu süreler 270.489,00 ₺’ye kadar 7 gün, 270.489,00 ₺ ile 2.254.192 ₺ arası 14 gün ve ile 

2.254.192 ₺ ile 45.452.363,00 ₺ arası 21 gündür. Özellikle eşik değerin üstündeki ihalelerde teklif hazırlanması için 

tanınmış süreler detaylı planlamalar için yeterli olmayabilir. Benzer şekilde; inşaat projelerinde farklı katılımcılar geçici bir 

süre için projenin belirli aşamalarında projeye dahil olurlar ve işleri tamamlanınca projeden ayrılırlar. Sadece işveren 

projenin başından sonuna kadar kesintisiz görev alır. Dolayısıyla; inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar genel olarak 

bu iş kesintilerinden kaynaklanan maliyet külfetinden kaçınmak adına bünyelerinde üretim faaliyetlerini gerçekleştirecek 

olan işçi veya ekipleri maaşlı olarak çalıştırmazlar. Diğer bir ifadeyle; her proje başlangıcında ekipleri yeniden oluştururlar 

ve bu ekiplerin önceki projelerde görev alan ekiplerden farklı olması da olasıdır. Çünkü bu ekipler de kesintisiz iş akışını 

sağlamak adına devamlı, görev alabilecekleri yeni proje arayışındadırlar. Bu anlamda; tekliflerin hazırlanması aşamasında 

teklif alınan ekip ile ihalenin kazanılması sonucunda projede görev alacak olan ekip farklı olabilir. Bu durum da teklif 

bedeli ile işin gerçekleştirme bedeli arasında farklılığa sebep olabilir. Bu kapsamda; KİK’in belirlemiş olduğu ihale 

sürecinde sözleşme bedelinin gerçekçi olmama riski büyüktür. Sözleşme bedelinin gerçek maliyetten aşırı yüksek çıkması 

kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi ile çeliştiği gibi aşırı düşük çıkması da yapım işinin yüklenici tarafından 

tamamlanmaması veya geç tamamlanması gibi sonuçlar doğurabilir. Her iki durum da kamunun menfaatine değildir. 

 

SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Yapım işleri doğası gereği bünyelerinde çok sayıda belirsizlikler içermektedir. Bu anlamda; gerçekçi bir maliyet hesabı için 

bu belirsizliklerin planlama aşamasında belirlenerek uygun önlemlerin alınması ve yapım aşamasında ise alınan bu 

önlemlerin uygunluğu kontrol edilmelidir. Bu da sadece kesintisiz bir proje yönetimi anlayışı ile mümkündür. Diğer bir 

ifadeyle; etkin bir proje yönetiminde öncelikle detaylı planlama ile belirsizlikler ortadan kaldırılarak yapım işinin nasıl 

yapılacağı teorik olarak belirlenir sonrasında ise gerekli izleme ve kontrol faaliyetleri ile planlanan hedeflere ulaşılmaya  
çalışılır. Ancak; mevcut KİK uygulamasında idareler proje yönetimine dahil olamamaktadır. Dolayısıyla; ihale bedellerinin 

gerçekçiliği tamamen teklif sunan yüklenicilerin proje yönetimi yaklaşımına bağlıdır. Bunun yanında; KİK yüklenici 

seçiminde temel olarak maliyete odaklanmaktadır. Ancak; projenin başarısından bahsedilebilmesi için süre ve kalite 

kavramlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Projelerin kapsamını belirleyen bu 3 unsur hem birbirleriyle bağlantılı 

hem de birbirileriyle çelişkilidir. Herhangi birinde yapılacak olan değişiklik diğer iki unsuru olumlu veya olumsuz olarak 

etkileyebilir. Diğer taraftan; yapılacak olan bu değişiklikler aynı zamanda projelerin kullanım aşamasında maliyet artışına 

neden olacak birtakım riskleri ortadan kaldırabilir. Özellikle yeni teknolojilerin kullanımı genelde ilk maliyeti arttırsa bile 

projenin süresini kısaltıp yapının erken işletmeye sokulmasına ve yapının istenilen kalitede tamamlanmasına neden 

olacaktır. Örnek olarak; şantiyede kule vinç kullanımı hem işçi ihtiyacını azaltmakta hem de malzemelerin sorunsuz bir 

şekilde inşaat alanında istenilen yere taşınmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde; geleneksel kalıp sistemi yerine endüstriyel 
kalıp sistemlerinin kullanılması pürüzsüz beton yüzeyi elde edilme ihtimalini arttıracak bu da yapının kullanım aşamasında 

oluşacak olan çatlakları azaltacaktır. Dolayısıyla; tekliflerin değerlendirilmesinde sadece ilk maliyet yerine yapının yaşam 

döngü maliyeti de dikkate alınmalıdır. 

Özetle; KİK’in mevcut uygulanma yöntemi ihaleye katılan yüklenici firmalar arasında rekabette eşitlik ilkesini sağlamasına 

rağmen kamu kaynaklarının verimli kullanımını tam anlamıyla sağlamamaktadır. Bunun sebeplerinden birisi ise idarelerin 

proje yönetimine dahil olamamasından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar mevcut mevzuat idarelerin yapım işlerinin nasıl 
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yapılacağını belirlemesine olanak sağlamasa da KİK’te bulunan açık uçlu maddelerin yardımıyla veya yapılacak olan 

birtakım değişikliklerle idarelerin en azında teklif aşamasında yüklenicilerin proje yönetimi anlayışını değerlendirme 

olanağı sağlanabilir. Örnek olarak; Madde 27’de “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile 

yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.” 

ibaresinde gerekli diğer belge ve bilgilerin neler olduğu açıklanmamıştır. Dolayısıyla; idareler ihale dokümanlarına bu 

ibareye istinaden bir faaliyette en az kaç kişi çalıştırılacağı, üretimde hangi yöntemlerin veya teknolojilerin kullanılacağı 

gibi yönetimsel ihtiyaçları da ekleyebilirler. Aslında; bu yaklaşım bir ön yeterlilik değerlendirmesi olup hali hazırda belirli 
istekliler arasında ihale usulünde uygulanmaktadır. Ancak; bu ihale usulü Madde 20’de işin özelliğinin uzmanlık ve/veya 

ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin 

yarısını aşan yapım işi ihaleleri ile sınırlandırılmıştır. Bu anlamda; ön yeterlilik sürecini açık ihale usulünde de 

uygulanmasına olanak sağlayacak bir değişiklik idarelerin ihale sürecine en azından asgari proje yönetimi beklentilerini 

dahil etmelerine olanak sağlayacaktır. Aslında Devlet proje yönetiminin önemini pazarlık usulüne koymuş olduğu madde 

ile vurgulamaktadır. Şöyle ki; 21. Maddenin e bendinde yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve 

malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda pazarlık usulünün uygulanacağı belirtilmiştir. Bu usulün 

uygulanması ise 4 aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada yeterlilik tespiti yapılmaktadır. İkinci aşmada ise davet edilen 

yükleniciler işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunarlar. Sonraki 
aşamada idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile 

görüşür. Son olarak da teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden 

geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. 

Bu yaklaşımda aslında idareler telif veren yüklenicilerin proje yönetimi kapsamında alacağı kararları değerlendirme ve kendi 

fikirlerini de sunma olanağı sağlamaktadır. 

Sonuç olarak; bütün yapım işleri özgündür ve doğası gereği barındırdığı risklerden dolayı maliyet, süre ve kalitelerinin planlama 
aşamasında net olarak belirlenmesi detaylı bir proje yönetimi uygulanmadan mümkün değildir. Günümüz KİK uygulanmasında 

ise rekabet ortamından dolayı teklifler yükleniciler tarafından detaylı analizler gerçekleştirilmeden yapılmaktadır. Bu durum; 
genelde yapım işlerinin daha yüksek maliyette yaptırılmasına ve kamu kaynaklarının israfına neden olmaktadır. Bu olumsuzluğu 

önlemek adına yapılacak birtakım değişiklikler ile yapım işlerinde pazarlık usulünün uygulanması gerektiği savunulmaktadır. Her 
ne kadar bu usulün zaman alıcı olduğu düşünülse de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre her bir kamu ihalesine ortalama 7 
istekli başvurmaktadır. Dolayısıyla; her bir istekli ile yapılacak görüşmelerden kaynaklanan süre kaybı fazla olmayacaktır. Bunun 
yanında; ihale sürecinde yönetim ile ilgili kararların büyük çoğunluğu alınmış olacağından dolayı sözleşme sonrası işe başlama 

süresi kısalacaktır. 
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ÖZET 

Türk idari yapısı içinde belediyeler artan önemde etkin bir kamu yönetim örneği olarak rol almaktadır. Son 

yıllarda görülmekte olduğu gibi; kamu hizmetlerinde verimin ve kalitenin sağlanmasının en temel yolu kamu 

idarelerinin güçlenmesidir. Ancak bu güçlenmenin istenilen ölçüde gerçekleştirilebilmesi, yerel idarenin 

finansman kaynağı açısından güçlü olmasına, mali ihtiyaçlarının giderilmiş olmasına bağlıdır. Ülkemizde 

emlak vergisinin tahsilatı sırasında, önceki vergileme aşamaları olan tarh, tebliğ ve tahakkuk sırasında çeşitli 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların en önemlisi , taşınmazın ve vergi değerinin, doğru ve gerçekçi bir 

biçimde belli bir zaman içerisinde tespit edilememesidir.. Öteden beri, kamu idarelerince de bilinen, 

taşınmazın vergi değeri ile piyasa rayiç fiyatı arasında, belediyeler için büyük bir gelir kaybı anlamına gelen 

fark bulunmaktadır. Emlak vergisinde yaşanan bu gelir kaybının incelendiği bu çalışmada, hızlı bir artış 

gösteren kentsel ranttan istenilen düzeyde pay alınmamasına, takdir komisyonlarının yapmış olduğu artışlar 

da vergi matrahı düşüklüğü karşısında bir çözüm ortaya koyamamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Emlak Vergisi, Vergi Değeri, Kentsel Rant. 

 

ABSTRACT 

In Turkish administrative system, municipalities play an important role as an effective public administration 
example. As seen in recent years; the most basic way to ensure efficiency and quality in public services is the 
strengthening of public administrations. However, the realization of this strengthening to the desired extent 
depends on the strengthening of the local government in terms of the source of financing and whether the 
financial needs have been resolved. In Turkey, during the collection of the real estate tax, the previous 
taxation stages, such as tarh, communiqué and accrual, various problems are encountered. The most 
important of these problems is the fact that the value of the real estate and its tax value cannot be determined 
accurately in a realistic manner within a certain period of time. Since a long time, there is a great deal of gap 
between the real value of the property and its real estate tax value which cause a loss of income for 
municipalities. In this study, which examines this loss of income in the real estate tax, it is not possible to 
obtain a share in the desired level of urban rent which shows a rapid increase, and the increases made by the 
appreciation commissions do not provide a solution against the low tax base. 

Key Words: Municipality, Property Tax, Tax Value, Urban Rent. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler, bir ülkede yerel demokrasinin ve yerel kalınmanın en önemli unsurlarıdır. Özellikle en temel yerel 

yönetim biçimi olan Belediyeler bu konuda çok önemli bir yere sahiptirler. Belediyelerin sorumlu oldukları görevlerini 

yerine getirmeleri için yeterli gelir kaynaklarına da sahip olmaları aynı derecede öneme sahiptir. 

Yerel yönetimlerin kendilerine kanunlarla verilen görevleri yerine getirmeleri bakımından kullanacağı kaynakların temini 

için harcama yapılması, harcama yapılacak mali kaynağın tespiti ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Bu 
süreç ise bir bütçe yapılmasını,  gelir ve giderin planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu planlama,  kural olarak bir tahmine 

dayanacaktır. Ancak, yasal kurallar, somut mali veriler, önceki yılda yapılan uygulamalar, ilgili mahalli idarenin imkan ve 

kabiliyetleri gibi bir çok somut bilgi göz önüne alındığında, yapılacak planlama ve bütçenin dayandığı tahmin, aslında 

ayakları yere basan, gerçekçi ve ulaşılabilir bir süreç olacaktır (Can ve  Gündüzöz, 2011:22). 

Türkiye’de belediye gelirlerine ilişkin ilk temel düzenleme 1914 yılında Rüsumu Belediye Kanunu ile yapılmıştır. 1924 

yılında 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunuyla mali yapı yeniden düzenlenmiştir. 1948 yılında 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5237 sayılı kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır. Söz konusu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanmasına günümüzde devam edilmektedir. 
Belediye gelirleri açısından önemli bir düzenleme olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 01.03.1971 tarihinde yürürlüğe 

girmiş ve uygulanmasına devam edilmektedir. Belediye gelirleri ile ilgili diğer önemli bir düzenleme olan 2380 sayılı 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,  01.07.2008 

tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak, söz konusu kanun yerine 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uygulanmaya başlanmıştır (Acar ve Aydın, 2015:1). 

Günümüzde yerel yönetimlerin görev alanları genişlemekte, buna karşılık üstlenmekte oldukları görevleri yerine 

getirebilmek için kullanabilecekleri mali kaynaklar ve konusunda yetişmiş insan kaynağı aynı hızda artmamaktadır. Bu 

bildiride, belediyelerin gelir artırma yöntemleri ve özellikle en temel gelirlerinden birisi olan emlak vergisinin tahakkuk ve 
tahsil oranını artırma imkanları üzerinde durulmaktadır.  

Taşınmazların değerlemesi ve değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş toplumların üzerinde önemle durdukları konulardan 

biridir. Özellikle hızlı şehirleşme ile birlikte taşınmaz değerlerinde sürekli artışlar yaşanmaktadır. Fakat yaşanan bu değer 
artışları aynı oranda emlak vergisi gelirlerinde artışa neden olamamaktadır. Emlak vergisinde gelişmekte olan ülkelerde 

daha yoğun olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde de sorun oluşturan konu, vergiye konu taşınmaz değerlerinin doğru ve 

gerçekçi tespiti sorunudur.   Bildiride, emlak vergisinde belediyelerin hangi aşamada ve ne tür sorunlarla karşılaşıldığı 
incelenmekte ve etkin bir gelir vergisi yönetimi sistemi için çözüm önerileri geliştirilmektedir. 

 

2. BELEDİYELERİN EN ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİNDEN BİRİSİ OLARAK EMLAK VERGİSİ 

Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. İlgili belediye teknolojik alt yapı, yeterli ve eğitimli 

personel istihdamı vb. konulardaki göstereceği başarılı uygulamalarla bu gelir kalemini önemli oranda arttırma kapasitesine 

sahiptir. Aynı zamanda kullanılabilir bir veri tabanının olması büyük önem arz eder. Belediye’nin kendi yetki sınırları 

içerisinde yaptıracağı alan araştırmalarıyla, mevcut durumun tahlilini daha sağlıklı yapabilir. Alacağı önlemlerle ve yeni 

uygulamalarla emlak vergi gelirinin daha rahat ve kısa vadede arttırılabileceği görülecektir.  

2.1. Tarihi Gelişimi 

Emlak vergisi, tarihin en eski vergi türlerinden biri olup kaynaklarda MÖ.2000 yıllarında Çin’de ilk şeklinin ortaya 

çıktığına dair kayıtlar bulunmaktadır (Aksoy, 1991:293). Emlak vergisi sanayileşme öncesinde çok önemli ve etkin bir gelir 
kaynağını oluşturmuştur. Sanayileşmeyle ortaya çıkan yeni gelir kaynakları sonucunda eski önemini kaybetmiş olmakla 

birlikte hâlâ varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de Osmanlı döneminde, Emlak Vergisi adı altında, bina ve arazi vergileri 

tahsil edilmiş olmakla birlikte gerçek anlamıyla arazi vergisi “Arazi-i Kanunname-i Humâyunun” ile uygulanmaya 

başlanmıştır. 

Tanzimat döneminde; Devletteki tüm örfi vergiler bir vergide (bir tür baş vergisi olan vergide) toplanmıştır. 1275-1277 
(Miladi 1859-1861) yıllarında; tek vergiyle ilgili kararlar alınmış ve bu vergi; bina ve araziden emlak vergisi; kazançlardan 

temettü vergisi olarak ikiye bölünmüştür. Bu uygulamaya alt yapı oluşturmak üzere; 1274 (Miladi 1858) yılında Tapu 

Muamelatı ve Harçları Nizamnamesi çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki ilk emlak vergisi uygulaması budur. Sultan 

Abdülhamit yönetimince 1302 (Miladi 1886) yılında (temettü vergisini de içermek üzere) Emlak Vergisi Nizamnamesi 
çıkarılmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde Musakkafat Vergisi Kanunu (Bina Vergisi) ile emlak vergisi, kıymet yerine irat 

temeline oturtulmuştur. Cumhuriyet yönetimi; Osmanlı Devleti’nden emlak vergisini (araziler için) ve musakkafat vergisini 
(binalar için) devralmıştır (Demirkan, 2006:27).  
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Modern anlamıyla “Emlak Vergisi”, Tanzimat’ta başlayan mali ıslahat hareketinin bir parçası olarak vergi sistemine 

girmiştir. Önceleri tevzii mahiyetinde bir vergi olarak uygulanırken bilahare 1863 yılında ilk önce Bursa ilinde başlayarak 

emlakin tahririne ve verginin uygulanmasına geçiş yapılmıştır. 1910 yılında, binalar için irada dayanan ayrı bir vergi 

konularak, bina vergisi “Musakkafat Vergisi” adıyla arazi vergisinden ayrılmıştır. Musakkafat Vergisi yapılan çeşitli ek ve 

değişikliklerle 1931 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1931 yılında, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. Yine 

aynı yılda araziler de binalar gibi ayrı ve bağımsız bir vergi olarak düzenlenerek 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu 
yürürlüğe konulmuştur. Böylece yeni bir bina ve arazi vergisi sistemine geçilmiştir. 1936 yılında çıkarılan 2871 sayılı 

Kanun ile hem bina hem de arazi vergilerinin İl Özel İdareleri tarafından tahsil edilmesi esası benimsenmiş ve tahsil edilen 

vergilerden, belediyelere, kendi sınırları içindeki bina vergilerinden pay verilmesi hükmü getirilmiştir. 1936 yılında bina ve 

arazi vergileri merkezi devlet gelirleri arasından çıkarılmış ve yerel yönetimlere devredilmiştir (Kızılot vd., 2006:24).  

1960’lı yıllarda emlak vergisinin yerel ölçekte önemli bir gelir kaynağı olduğu yaklaşımından hareketle iyileştirme 

çalışmaları yapılmış; verimin artırılması, verginin yerelleştirilmesi, genel tahrir yapılması, verginin tarh, tahakkuk ve tahsil 
yetkisinin Maliye eliyle tek elden yapılması hususlarında düzenlemeye gidilmiştir. Bunun sonucunda bina ve arazi vergisi 

kanunları kaldırılarak bunların yerine 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çıkarılmış ve bu kanun 

01.03.1972 yılında yürürlüğe konulmuştur. Daha sonraki yıllarda bu kanun üzerinde müteaddit değişiklikler yapılmıştır. 

Özellikle 1981 yılında başlanan değişiklik çalışmaları ile 1983 yılından itibaren mükelleflerin beyanı üzerine yapılan tarh 

ve tahsil sistemi değiştirilerek Asgari Beyan Sistemine geçilmiştir. 

Emlak vergileri ilke olarak yerel vergiler olup yerel yönetimler tarafından tahsil edilerek gelirleri yerel hizmetlere harcanır. 

Ancak ülkemizde emlak vergisini tahsil görevini 1972 – 1985 yılları arasında Merkezi İdare üstlenmiştir. Emlak vergisi 
sisteminde, 04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun’la, yeniden değişiklikler yapılarak, 01.01.1986 tarihi itibariyle tarh ve 
tahsil yetkisi belediyelere devredilmiş, araziler de dahil olmak üzere arsa ve binalarda Asgari Beyan Sistemi esas alınmıştır. 
Böylece belediyelerin asgari değer esasına göre beyan sağlamaları; beyan edilmeyen emlaki, 1319 sayılı Kanun 

hükümlerine göre vergilendirmeleri hüküm altına alınmıştır. 

Osmanlı döneminden beri uygulanmakta olan emlak vergisinde, Cumhuriyet Döneminde 1972 yılına kadar Tahrir Sistemi 
uygulanmış, bu tarihten itibaren ise Beyan Sistemine geçilmiştir. Beyan sisteminde mülk sahibi olan herkes, vergiye tabi 

gayrimenkulü için beyanname vererek gayrimenkulünün değerini kendi iradesi ile beyan edip vergisini bu beyan üzerinden 

öder (Çelik, 2004:16). 

29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı Kanun ile mükelleflere dört yılda bir beyanda bulunma 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu sistem, emlak vergisi verilirken esas olarak beyanname doldurulmasını gerektirmektedir. Bu 
sistem, genel olarak mükellefe güven esasına dayanmaktadır, yani mükelleflerin iyi niyetine bağlı bir vergi alımı 

amaçlanmıştır. Ancak, gayrimenkulün değeri yüksek olduğu halde, Komisyonca cadde ve sokak olarak belirlenen asgari 

emlak vergisi birim değerlerine göre beyanda bulunulmaktadır. Böylece bu sistem, mükelleflerin taşınmazlarının değerini 

asgari seviyede beyan ederek, bu değer üzerinden vergi ödemeye Emlak Vergisi Kanunu etmekte ve önemli oranda vergi 

kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 2002 yılında Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle Beyan sistemi 

yerine bildirim sistemi getirilmiştir. 

2002 yılında yapılan düzenleme ile, 4751 sayılı Kanun’la 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanun’una eklenen geçici 20’inci 

maddenin (b) fıkrasına göre 09.04.2002 tarihinden itibaren arsa ve arazilere ait metrekare birim değer tespitlerinin takdir 

komisyonlarınca yapılacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Takdir komisyonları, asgari ölçüde tespit ettikleri arsa ve 

arazi metrekare birim değer tespitlerine ilişkin kararlardan; arsalara ait olanları, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 

merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanları 

ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında vermektedir. Arsa ve arazilere ilişkin takdir 

kararı tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 30 gün içinde ilgili vergi 

mahkemesi nezdinde dava açabilmektedirler (Can vd., 2013:17-18). 

2.2. Emlak Vergisinin Özellikleri 

Emlak vergisi diğer vergilerden farklı olarak bir takım özellikleri olan bir vergi türüdür. Emlak vergisinin bu bağlamda tarh 
ve tahakkuk şekli farklıdır. Bu farklılığın özellikleri tam olarak kavranmadan yapılan değerlendirmeler uygulama 

aşamasında yanılgılara ve tartışmalara neden olmaktadır (Çomaklı, 2007:3). Emlak vergisi, Türkiye içinde gerçek veya 

tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bina ve araziden alınan özel nitelikte bir servet vergisidir  

Emlak vergisi reel ve gayrisafi bir servet vergisidir. Gerçek ve tüzel kişilerce sahip oldukları bina ve arazi dolayısıyla 

ödenen emlak vergisinde taşınmazın sebep olduğu borçlar dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı emlak vergisi gayrisafi 

bir vergi olmaktadır (Nadaroğlu, 1996:351). Emlak vergisi hesaplanırken, gerçek ve tüzel kişilerin durumlarıyla ilgili 

hususlar göz önüne alınmadığından ayni (objektif) bir vergidir (Aksoy, 1998:355).  

Servet vergileri, vergi konusunu oluşturan servet unsurlarının kapsamının genişliğine göre “genel servet vergileri” ve “özel 

servet vergileri” olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Genel servet vergileri kişilerin tüm servetini vergilemeyi amaçlarken 

özel servet vergileri sadece belli servet unsurlarını vergilemeyi amaçlamaktadır (Pehlivan, 2005:134). Özel servet vergileri 

içerisinde yer alan emlak vergisi bina, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri vergilemeyi amaçlamaktadır. Düzenli aralıklarla her 

yıl alınan servet vergileri  “sürekli servet vergileri”, servet unsurları üzerinden bir kereye mahsus olmak üzere alınan servet 

vergileri ise “geçici servet vergileri”dir (Erdem vd., 2003:159).  
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Servetin üzerine konulan vergi, servetin geliri ile karşılanabilecek düzeyde ise, böyle bir servet vergisine “itibari 

(görünüşte) servet vergisi” denir. Buna karşılık servetin üzerine konulan vergi, servetin geliri ile karşılanamayacak kadar 

yüksekse, böyle bir servet vergisine, “gerçek servet vergisi” denir (Pehlivan, 2005:134). Emlak vergisinde vergi miktarı 

servetin geliri ile karşılanabilecek düzeyde kalmaktadır. Dolayısıyla emlak vergisi itibari servet vergisi grubunda yer 

almaktadır. Ancak bizzat sahibinin oturduğu gelir getirmeyen bir binadan alınan emlak vergisi gerçek servet vergileri 

arasında yer alır. Burada verginin, üzerine konulduğu servet unsurunun geliri ile ödenmeleri gelir getirmediklerinden dolayı 

mümkün olmamaktadır (Nadaroğlu, 1996:349-350). Emlak vergisinin özelliklerini sürekli, olağan, itibari ve özel bir servet 

vergisi olarak özetlenebilir.  

Emlak vergisi tek başına sadece belediyelerin gelir kalemlerinden en önemlisi olmayıp, aynı zamanda çeşitli kanunlarda, 

çeşitli durum tespitlerinin en önemli öğelerinden de birisidir. Servet ve gelir göstergesi olarak emlak vergisi kullanıldığı 

gibi,   mülkiyet tespitinde karine olarak,  kamulaştırma bedelinin tespitinde kıstas olarak, gelir vergisinde emsal kira bedeli 

uygulamasında kıstas olarak, veraset ve intikal vergisinde matrah olarak, tapu kadastro ve noter harçlarında matrah olarak, 

belediye gelirleri kanunu’ndaki bazı harç ve katılma paylarında matrah olarak,  taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payının tespitinde matrah olarak, kadastro davasında harç ve yargılama giderlerinin tespitinde,  hazine taşınmazlarının 
satış, trampa ve kira bedellerinin tespitinde ve konutların katma değer vergisi oranının tespitinde de kullanılmaktadır.  

 

3. EMLAK VERGİSİNDE MATRAH SORUNU 

Emlak vergisinin konusunu taşınmazlar oluşturmaktadır. Taşınmazların ise arsa, arazi ve binalardan meydana gelmektedir. 

Emlak vergisi bakımından, arazi, sınırları belli ancak parsellenmemiş ve resmi olarak imara açılmamış toprak parçasıdır. 

Arsa, belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazilerdir. Bina ise, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada 

gerek su üzerindeki sabit inşaatların hepsinden meydana gelmektedir, Taşınmazların emlak vergilerinin belirlenmesi için 

öncelikle bu vergiye ilişkin matrahın ne olduğunun belirlemesi gerekir. Çünkü matrah; bir verginin miktarını belirlemek 

için temel olarak alınan değerdir. Zira bir verginin matrahı, üzerine bir oran ya da tarife uygulanarak ödenecek vergi 

miktarının hesaplanmasına yarayan ekonomik değeri veya fiziki bir unsuru ifade etmektedir. 

Matrah, vergi alacağının kanunlarda gösterilen esaslar çerçevesinde idarece hesaplanırken alacağın miktarının tespitinde 

esas alınacak olan varlık değeridir. Bu belirlenen varlık değerine yani matraha, yine kanunda belirlenen oranlar 

uygulanarak hesaplanacak miktar, vergi miktarını oluşturmaktadır. Emlak vergisinde matrah, değer esaslı olup, 

taşınmazların değeri emlak vergisinin matrahını oluşturur. Emlak vergisinde matrah olarak kabul edilecek olan unsur; bina, 

arsa veya arazinin değeridir. Bina, arsa veya arazinin değeri ise, emlak vergisi matrahı açısından, kanununa göre tespit 

edilen “vergi değeri”dir. Bir vergiye matrah olan servet veya servet unsuru olarak taşınmazların iktisadi kıymetlerinin 

takdir ve tespiti için yapılan değerlemede vergi değeri esas alınmaktadır.  

Emlak vergisi, Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen bina, arsa ve arazi vergisi matrahları üzerinden, 

Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan oranlara göre hesaplanan bir vergidir. Ödenecek emlak vergisi; bina, arazi veya arsanın 

ilgili belediyelerce; arsalar için takdir komisyonu tarafından 4 yılda bir takdir olunan değer ve binalar için Maliye ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından her yıl tespit olunan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir 

Cetvel uyarınca belirlenmiş olan vergi değeri esas alınarak belirlenmektedir.  

Emlak Vergisi Kanunu’nda matrah yönünden arsa ve araziler için ayrı, binalar için ayrı maddelerde düzenleme yapılmıştır. 

Kanunu’nun 7’nci maddesinde Bina Vergisinin matrahının, bu kanuna göre tespit edilen vergi değeri olduğu, üretim 

tesisatına ait değerlerin vergi matrahına dâhil olmadığı belirtilirken; 17’nci maddesinde de Arazi Vergisinin matrahının, bu 

kanuna göre tespit edilen vergi değeri olduğu belirtilmiştir. Bu maddelerde, taşınmazların (bina, arsa ve arazilerin) emlak 

vergisi matrahının, Vergi Değeri olduğu belirtilmiştir. Vergi değeri ise, “bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi 

değeri” ifadesi ile tanımlanmıştır. Bu tanımlamada, kanunun diğer maddelerine atıf yapılarak, vergi değerinin ve 

dolayısıyla da emlak vergi matrahının, atıf yapılan hükümlere göre belirleneceği açıkça hükme bağlanmış bulunmaktadır.  

Tablo 2. Emlak Vergisi Oranları 

 

B.Şehir Belediyesi sınırları dışındaki 

yerlerde 
B.Şehir Belediyesi sınırları ve mücavir 

alanları içinde %100 artışlı 

Diğer Binalarda Binde 2 Binde 4 

Meskenlerde Binde 1 Binde 2 

Arazilerde Binde 1 Binde 2 

Arsalarda Binde 3 Binde 6 

Kaynak: http://www.verginet.net/dtt/1/Emlak-Vergisi-Oranlari.aspx, E. T.: 03.08.2018 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1447 
 

 

Bir taşınmazın emlak vergisi matrahı, yani emlak vergisi hesap edilirken esas alınacak olan ekonomik değeri, o taşınmazın 

vergi değeriyle aynı olmaktadır. Vergi matrahı ile vergi değeri aynı olduğuna göre, emlak vergisi matrahının ne olduğunun 

belirlenmesi için öncelikle o taşınmazın vergi değerinin bilinmesi gerekir. Yani, taşınmazın vergi değerinin belirlenmesi 

halinde aynı zamanda emlak vergisi matrahı da belirlenmiş olacaktır. Kanun’da yer alan hükümlere göre; bir bina, arsa 

veya arazinin emlak vergisinin matrahı, o bina, arsa veya arazinin Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen 

vergi değeri olduğundan, bu durumda öncelikle Emlak Vergisi Kanunu’nda bahsedilen vergi değerinin neyi ifade ettiğinin 

açıklanması gerekmektedir. Bu maddede yer alan tanımlama genel bir tanımlama olup, muafiyet ve istisna durumlarının 

olmadığında, vergi değeri aynen vergi matrahı olarak kabul edilecektir. Ancak muafiyet ve istisnaların söz konusu olduğu 

durumlarda, emlak vergisi matrahı, muafiyet ve istisnalar için öngörülen toplam miktarların vergi değerinden düşülmesiyle 

kalan değer olacaktır. Kanun’un 7’nci maddesinde: "Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit 

olunan vergi değeridir. Üretim tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz", hükmü yer almaktadır. Kanun’un 17’nci 

maddesinde: “Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir”, hükmü yer 

almaktadır. 

Emlak vergisinin matrahı, vergisel amaçlı yapılan taşınmaz değerlemesi ile bulunan değerdir. Vergi değerinin nasıl tespit 

edileceği ise emlak vergisine ilişkin yasal mevzuat ile belirlenmiştir. Emlak vergisi, servet üzerinden alınan bir vergi 

olarak, kişilerin vergi ödeme gücünün göstergesi olan bina, arsa veya arazi gibi taşınmaz servet unsurlarını vergilendiren 

bir niteliğe sahiptir. Emlak vergisinin konusunu servet veya servet unsurlarının oluşturması bakımından, öncelikle vergi 

matrahının parasal bir değer olarak tespit edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Zira vergi parasal bir değer olarak 

belirlenmektedir. Bu durumda, emlak vergisinin matrahını teşkil eden ekonomik varlıkların parasal karşılığının bulunması 

için değerleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Taşınmaz değerlemesi, vergi hukukunda “emlak değerlemesi” olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de uygulanmakta olan 

emlak vergisi, yapısı itibarıyla sıkı sıkıya emlak değerlemesine bağlı bir mükellefiyettir (Hacıköylü ve Heper, 2010:2). 
Hatta bazı kaynaklarda emlak vergisi doğrudan doğruya bir “değerleme vergisi” şeklinde de ifade edilmektedir (Vergi 
Reform Komisyonu, 1972:5-6). Türkiye’de bir taşınmaza ait değerlemelerde, vergiye esas değer, alım-satım değeri veya 

rayiç değer, kamulaştırma değeri, adli yargıda bilirkişilerce belirlenen mahkeme değeri, sigorta değeri ve benzeri çok 

sayıda değer ile karşılaşılmaktadır.  

Taşınmazların emlak vergisi matrahının belirlenmesinde ise kanun tarafından vergi değeri ile değerleme yapılması kabul 

edilmiştir. Yani, vergiye konu bir taşınmazın değerlemesi, kanunla tanımlanmış vergi değeri üzerinden yapılmaktadır 

(Hacıköylü ve Heper, 2010:3). Taşınmaz unsurlarının değerinin başka bir ifade ile verginin matrahının tespitine yönelik 

vergisel amaçlı taşınmaz değerlemesi yani vergi değeri yöntemi benimsenmiştir. Emlak vergisi matrahının belirlenmesi için 

kabul edilen taşınmaz değerleme yöntemi olarak benimsenen “vergi değeri”nin belirlenmesinin ise takdir komisyonu 

tarafından yapılması öngörülmüştür. Komisyon tarafından takdirlerin nasıl yapılacağı yasal mevzuatta belirlenmiş olmakla 

birlikte, netice itibariyle bir takdir işlemi olması dolayısıyla, emlak vergisine matrah olacak değerler nesnel ölçütlerden çok, 

öznel ölçütlere bağlı tahminlere dayanmaktadır (Yomralıoğlu ve Nişancı, 2006:3). Vergi değerinin gerçekçi ve doğru bir 

şekilde tespitine, takdir komisyonlarının oluşumuna ve verginin tahsil ve denetimine ilişkin sorunlar nedeniyle Emlak 

Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, çoğunlukla emlak vergisine matrah olacak taşınmaz değerinin belirlenmesine 

ilişkin olduğu görülmektedir (Hacıköylü ve Heper, 2010:4).  

Vergi değerinin belirlenmesinde iki temel bileşenin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki arsa ve araziler için en asgari 
birim değerler, diğeri ise bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleridir (Hacıköylü ve Heper, 2010:5). Asgari arsa birim 
değerleri, cadde ve sokak ölçeğine, arsa sayılacak parsellenmemiş arazilerin birim değerleri değer bakımından farklı 

bölgeler ölçeğine, asgari arazi birim değerleri ise il ya da ilçe ölçeğinde arazilerin cinsine göre (kıraç, taban ve sulak) 

belirlenmektedir. Bina vergi değerinin belirlenmesi ise yapı maliyet bedeli, arsa payı değeri, aşınma payı oranı ve 

asansör/kalorifer donatılarını içeren maliyet yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. Bu belirleme işleminde, çoğu etkenin 

(konum, yerel piyasa özellikleri vb.) göz ardı edildiği görülmektedir. Emlak vergisi matrahı, Emlak Vergisi Kanunu’nun 

7’nci ve 17’nci maddelerine göre, taşınmazların bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. (Can vd., 
2013:159). 

3.1. Binalarda Emlak Vergisi 

Emlak Vergisi Kanunu’na ilişkin söz konusu bina kavramıyla, yapıldığı ve oluşumunda ana rol oynayan madde ne olursa 

olsun, gerek karada ve gerekse su üzerindeki inşaat ve yapıların bütünü ifade edilmektedir. Bununla birlikte VUK’ na göre 

de kanunda belirtilmiş bina mütemmimleri (tamamlayıcıları) da bina ile birlikte değerlendirilmektedir (EVK. Md.2). 

Bina vergisinin konusunu, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar oluşturur (EVK.Md.2). Dolayısıyla vergi mükellefleri, 

yalnızca Türkiye’deki binaları nedeniyle vergi ödeyeceklerdir. Başka bir deyişle mükelleflerin yurt dışında bulunan binaları 

bu verginin kapsamı içerisine alınamamıştır (Arslan, 2001:194). Aynı zamanda yapım aşamasında bulunan 

tamamlanmamış inşaatlar bina olarak değerlendirilmez. Vergilendirmek açısından binanın imar mevzuatına uygun olup 

olmamasının da bir önemi vardır. Tamamlanmış binalardan ( daire veya işyeri) oturma veya kullanma izni alınmış olanlar 

fiilen oturulmasa veya kullanılmasa bile bina olarak değerlendirilirler. Binanın yapımında kullanılan malzeme önemli 

değildir. Bina taş, demir, ahşap, beton, plastik, vb. maddelerden imal edilmiş olabilir. Yapı malzemelerinin farklılığı inşa 
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edilenin bina vasfını etkilemez, sadece binanın matrahını (değerini) etkiler. Kullanılış bakımından bina ile birlik teşkil eden 

avlu, bahçe, kömürlük ve arazi binanın mütemmimi kabul edilecektir (VUK. Md. 309/son). Kat mülkiyeti kanununa göre 

kat mülkiyeti kurulmuş binalar bağımsız bölümleri birer bağımsız bina olarak değerlendirilir (Şenyüz, 2005:320) 

Bina vergisinin mükellefi binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden gerçek 

veya tüzel kişilerdir. Eğer bir binanın sahibi hem de intifa hakkı sahibi var ise, bina ile ilgili mükellefiyetleri intifa hakkı 

sahibi yerine getirecektir. Bir binaya müşterek mülkiyet halinde sahip olanlar ise hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak 

halinde mülkiyette ise sahipler vergiden zincirleme olarak (müteselsilen) sorumlu olurlar. Müşterek mülkiyette hisseler 

belirlendiği için mükellefiyet hisseler oranında ortaya çıkar. İştirak halinde mülkiyette ise ortakların hisseleri belli değildir 

ve hepsi birlikte ve aynı derecede binanın üzerinde hak sahibidirler. Bu nedenle iştirak halinde mülkiyette zincirleme 

sorumluluk söz konusudur ( Arslan, 2001: 194). Emlak vergisi açısından vergiyi doğuran olay, emlaka malik olma, emlak 
üzerinde intifa hakkının kurulması veya emlaki malik gibi tasarruf etmedir (Şenyüz, 2005:322). 

Bina vergisinde, diğer vergilerde olduğu gibi, çeşitli muafiyet ve istisna hükümlerine yer verilmiştir. Emlak Vergisi 
Kanunu. 4’üncü maddesinde devamlı muafiyetlere, 5’inci maddesinde geçici muafiyetlere ve 6’ıncı maddesinde de 

istisnalara yer verilmiştir(Emlak Vergisi Kanunu md.4-6). Bina vergisinin matrahı binanın Emlak Vergisi Kanunu’ nun 
kapsamındaki hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. Binalar için vergi değeri, Maliye ile Bayındırlık ve İskan 

Bakanlıklarınca ortaklaşa tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile binaya ait veya isabet eden 

arsa değeri toplanarak bulunan değerdir (Emlak Vergisi Kanunu md.29). Fakat bu kanunda belirlenen istisna ve muafiyetler 
düşüldükten sonra vergi ödeyeceği için matrah, rayiç bedelden bu kanunda belirlenen, muafiyet ve istisnalar düşüldükten 

sonra kalan kısım aranmaktadır (Arslan, 2001:199).       

Bina inşaat maliyeti bulunurken kaloriferli binalarda normal inşaat maliyet bedeline %8, asansörlü binalarda %6 asansör 

bedeli ile ilave edilirken, yıllara ve binanın nevine göre belirlenmiş amortismanlar düşülür. Binaların tür ve sınıfına göre 

bulunacak maliyet bedelinden binanın yaşına ve inşaat türüne bağlı olarak belirlenmiş oranda aşınma payı düşülür 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesinde bina vergisi mükellefin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir hükmü 

yer almaktadır. Fakat mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca tespit ve ilan edilecek 

bina normal maliyet bedelleriyle, bu kanunun 20.nci maddesi gereği bulunacak arsa veya arsa payı esas alınarak 31’inci 

madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılarak hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz. 

Diğer bir ifadeyle emlak vergisine asgari beyan esası getirilmiştir. Mükellefler beyanlarında resmi kuruluşlar tarafından 

tespit edilen arsa (arsa payı) ve inşaat türlerine göre bina metrekare maliyet bedellerini esas alacaklar ve böylece binanın 

asgari beyan değerini bulacaklardır. Beyan edilecek bedel bu Şekilde beyan edilecek rayiç bedel asgari beyan değeri 

olabileceği bu değerden yüksek de olabilir. Mükellefler eğer düşük beyanda bulunurlarsa, mükelleflerin beyanı vergi 

dairesince maliyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve durum mükellefe bildirilir. 

Yıllık olarak tarh ettirilen bina vergisi biri Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde, diğeri Kasım ayı içinde olmak üzere iki çeşit 

taksitte ödenir (Emlak Vergisi Kanunu md.30). Dilerse mükellefler verginin tamamını ilk taksit süresi içinde ödeyebilirler. 

3.2. Arazilerde Emlak Vergisi  

Arazi, vergi hukukunda genel olarak arz üzerinde sınırları dağ, çıt, duvar, ağaç, yol gibi tabii ve suni işaretlerle çevrili 

bulunan yeryüzü parçası olarak tanımlanmaktadır (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Derneği, 1972:7). Her ne kadar 
kanunda arazi vergisi ismine ayrı bir yer verilmişse de arazi kavramı arsa kavramını da kapsayacak şekilde kullanılmıştır.  

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar arazi vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Yukarıda da yazıldığı üzere 
belediyece parsellenmiş araziler arsa sayılmakta ve belediye sınırları içinde bulunmamakla birlikte mücavir alan sınırları 

içerisinde değerlendirilen ve bulunan araziler de, arazi vergisinin konusuna girmektedir (Tortop, 1996:138). 

Arazi Vergisinin mükelleflerinin kimler olacağı Emlak Vergisi Kanunu. m.13 çerçevesinde ifade edilmiş ve buna göre, 

arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler olduğu ve vergiyi bunların 
ödemesi gereği belirtilmiştir.  

Ortaklaşa mülkiyet durumlarında ise arazinin maliki olanlar, hisseleri oranında arazi vergisinin dolaylı vergi mükellefi 

konumunda olmaktadırlar. Ve elbirliği mülkiyette(iştirak halinde) ise mükellefler müteselsilen sorumludurlar. Ortaklaşa 

mükellefiyette bireyler kendi payları oranında arazi vergisini bireysel olarak verecekler ve her bir mükellefin vergi 

tahakkuku da buna göre tarh edilecektir. Arazi vergisi ile ilgili muaflıklar daimi ve geçici muaflıklar şeklinde Emlak 
Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Arazi vergisine ilişkin matrah esasları Emlak Vergisi Kanunu. md.17’de ifade edilmiştir ve bu kanun hükümlerine 

göre saptanan ilgili arazinin değeri, arazi vergisinin matrahı olarak kabul edilmiştir. Yani arazi vergisinin matrahı, 

arazi ve arsanın tespit edilen vergi değeridir. Tarım arazisinin vergi değeri tespit edilirken arazinin alım satım bedeli 

yanında arazinin verim gücüde dikkate alınır (Arslan, 2001:204).  

Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı kanunun uygulandığı büyükşehir 

belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına 

kadar indirmeye veya 3 katına kadar arttırmaya yetkilidir (Emlak Vergisi Kanunu. md.18). 
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Vergi Usül Kanunu’na göre arsa ve araziler için asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir 

komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya 

değer bakımından farklı bölgeler(turistik bölgedeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce 

tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi(kıraç, taban, sulak) itibariyle 

takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan bedeldir (Emlak Vergisi Kanunu md.29).  

Takdir işlemi yapılarak bulunan vergi değeri, aynen bina vergisinde olduğu gibi takip eden yıldan başlamak üzere 

her yıl bir önceki yıl birim değerinin belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle 
bulunur (Şenyüz, 2005:333).  

Arsa ve arazilere ilişkin olarak vergi değerinin bulunması basittir. Yapılacak şey takdir komisyonunca takdir edilen 

veya takdir edilen yıldan sonraki yıllar için bir önceki yıla göre yeniden değerleme oranının yarısına göre artırılan 

metrekare birim değeri ile arsa veya arazinin yüzölçümünün çarpılmasıdır. 

Arazi vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükelleflerin beyan edecekleri arsa ve arazilerin 

vergi değeri, VUK’ na göre arsaların mahalle, cadde ve sokak, arazilerin ise kıraç, taban ve sulak olup olmadığına 

göre değişen asgari değerinden aşağı olamaz. Mükellef asgari değerden daha düşük vergi değeri beyan ederse bu 

beyan vergi dairesince birim değere göre hesaplanan miktara yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe 

bildirilir. 

Yıllık olarak tarh ettirilen bina vergisi biri Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde, diğeri Kasım ayı içinde olmak üzere 

iki eşit taksitte ödenir( EVK md. 30). Mükellefler istediği taksit süresi içinde ödeyebilirler. 

 

4. İMAR PLANLARI, KENTSEL RANT VE VERGİLENDİRME SORUNU 

İmar planlaması, bir kentin yerleşim şekli, alanı ve toprak yapısı gibi fiziksel ve coğrafi; nüfus, geçim kaynağı, ulaşım, 

barınma gibi toplumsal ve ekonomik özelliklerinin kenti çevreleyen tüm şartlarla birlikte belirlenerek bunların gelecekteki 

yönelimlerine ilişkin tahminlerde bulunma ve kentsel hizmetleri bu tahminlere göre gerçekleştirme eylemidir (Kalabalık, 

2003:24). İmar planı üç faaliyeti içermektedir. İlki, geleceğe yönelik bir yönlendirme, yol haritası oluşturmak; ikincisi, 

merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde bir kamusal müdahale; üçüncüsü ise kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik anlamda 

şekillendirilmesidir (Rydin, 1998:1).   

İmar planlarının amacı; insanların yaşadığı çevrenin sağlıklı bir yapıya kavuşması, yatırımların yer seçiminin ve 

gelişiminin yönlendirilmesi, toprağın koruma-kullanma dengesinin en rasyonel biçimde belirlenmesi, arazi kullanış 

biçimleri ile yapı adalarının büyüklüklerinin belirlenmesi, ekonomik yapıda hizmet üretim dengesinin sağlanması, insanca 

yaşanabilecek bir fiziki çevre; konut, işyeri, merkez ve dinlenme alanlarında mekân standartları ve çevre koşullarının 

düzeltilmesi, çevre kirliliğinden arındırılmış bir yaşam çevresi kurulması ve halkın huzur ve refaha kavuşturulmasıdır. 3194 

sayılı İmar Kanununda bu amaç “yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 

uygun teşekkülünü sağlamak” olarak açıklanmıştır.  Nasıl ki ekonomik faaliyetler iktisadın kurallarına uymalı ise kentin 

oluşumu da kentbilim ilkeleri çerçevesinde imar planlarına uymalıdır (Çeçener, 2000:16).  

İmar planları herkes için bağlayıcıdır. Yurttaş, her türlü yapı etkinliğinde imar planına uymak, yapı yapmak için 

belediyeden izin almak, yapı projesini ve eklerini önceden belediyeye bildirdiği biçimde tamamlamak ve yapıyı 

tamamladıktan sonra kullanım izini almak zorundadır. Yurttaşlar tarafından yapılacak olan her yapı, planlarda belirtilen 

kullanım, yoğunluk ve yükseklik ölçütlerine uygun olmalıdır.  İmar planları gerek kentsel mekanda sahip olduğu bu 

düzenleme yetkileri gerekse kamu ve özel sektör yatırımları üzerindeki belirleyici rolü nedeniyle kentsel rantın kaynağını 

oluşturmaktadır. Harvey’in dediği gibi planlama doğrudan bir bölüşümü, dolayısıyla kentsel siyasal eylemi içermekte ve 

plan, kentsel sınıf savaşının merkezinde bulunmaktadır. Hatta Lefebvre’ye göre imar planı sayesinde kapitalizm mekanda 

kendini yeniden üretmektedir (Keskinok, 1997:16).  İmar planları yaptığı her harekette yeni kazanan ve kaybedenler ortaya 

çıkarır. Özellikle mülk sahiplerinin konumu düşünüldüğünde kentte yapılacak planlama çalışmaları, kaynak dağılımına 

karar verilmesi anlamına gelecektir (Campbell ve Marshall, 2000:297). İmar planı kararları kentteki arazi parçalarını çeşitli 

kullanımlara tahsis ederek yeni fiili durumlar ve haklar yaratır. Bu yeni durumlar ve haklar arsa ve arazi fiyatlarında ciddi 
artışlara neden olabilir. Toprağın bir rant aracı haline gelmesi belli bir süreç gerektirir. Bu süreç içinde araziden arsaya 

dönüşen toprak önemli bir rant kaynağı haline gelir. Kentin gelişiminde yaşanan her aşama arsanın değerinin -dolayısıyla 

rantının- katlanarak artmasına neden olur. Toprağın üretilemez, artırılamaz ve ikame edilemez oluşu, toprak sahibine tekel 

niteliğinde bir ayrıcalık kazandırmaktadır (Keleş ve diğerleri, 1999:41).  

Arsanın kentteki konumu -merkeze yakınlık, ulaşım, altyapı ve hizmetlerle donanmış olması vb.- değerinin oluşumunda 

belirleyici olmaktadır. Arazinin tarımsal üretim yapan bir toprak parçasından kentsel rantın yaratıldığı bir arsaya 

dönüşmesi, toprak üzerinde gerçekleştirilen kamusal hizmet ve yatırımın bir sonucudur. Arsa, herhangi bir toprak parçası 

değildir. Toprak olmasının ötesinde üç özelliğe sahiptir. Kent içinde bir yere sahiptir, altyapı ile donatılmıştır ve imar planı 

ile hakkında bir karar verilerek üstünde ne tür kullanışların yer alacağı belirlenmiştir. Herhangi bir toprak parçasının 

kentsel arsa niteliğini kazanabilmesi için bu niteliklerle donatılması gerekir (Keleş, 2012:544).      

Dolayısıyla arsa rantı, kamunun vermiş olduğu hizmetler sonucunda, arsa sahibinin hiçbir emeği olmaksızın meydana 

gelmektedir. Rantın kaynağı, özel mülkiyetin getirdiği tekelin yanı sıra hızlı nüfus artışı ve yoğun iç göçün neden olduğu 
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büyük boyutlara ulaşan arsa talebidir. Kent ne denli büyürse değer artışı da o denli hızlı olacaktır. Arsanın değerini 

kaybetme tehlikesi bulunmadığından arsa spekülasyonu amacıyla ucuz değerlerle alınan arsalar uzun süre bekletilmekte, bu 
sayede, arsa sahibine değer artışından daha çok yararlanma fırsatı bulmaktadır.   Kamunun yürüttüğü hizmetler sonucunda 

oluşan kentsel ranttan kamunun pay almaması düşünülemez. Bu rantın vergilendirilmesi, başka bir deyişle ortaya çıkan 

potansiyelin toplumun tüm kesimleri adına değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Oluşan bu rant vergilendirilmezse yalnızca 

sahibine fayda sağlayacaktır (Ökmen ve Yurtsever, 2010:64). Oysa ki vergilendirme sayesinde hem kentlerin ihtiyaç 

duyduğu gelir sağlanmış olacak hem de elde edilecek rant nedeniyle oluşacak gelir dağılımı adaletsizliğine engel 

olunacaktır. Üstelik kentte oluşan rant yine kentin gelişimi için kullanılmış olacaktır.  Kentsel rantın kamuya geri 

kazandırılması amacıyla birçok yöntem bulunmaktadır. Düzenleme ortaklık payı, değerleme resmi, şerefiye, kamulaştırma, 

devletleştirme, ulusallaştırma bu yöntemlerden bazılarıdır. Bu yöntemler arasında arsa rantını tamamen ortadan kaldıracak 

en kestirme yol, kent toprakları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılması yani ulusallaştırmadır. Ancak bu yöntem 

uygulamada pek mümkün görünmemektedir (Keleş vd., 1999:63). Üstelik amaç kentsel rantı tümüyle yok etmek değil, 

kontrol altına alıp, kamuya geri kazandırmak olmalıdır. Bu anlamda uygulanacak en iyi yöntem vergilendirmedir.          

 Arsa rantını kamuya geri kazandırmak amacıyla yapılması gereken, arsa rantı imar planı-vergi politikaları arasında uyumlu 

bir işbirliğinin geliştirilmesidir. Uygulamada imar planı, taşınmazlar dünyası ile en yakın ilişkiyi kuran ve taşınmazların 

“değerlerini” belirleyen belgedir. Vergi uygulamalarıyla ise yarattığı ve dağıttığı bu değerleri ölçme ve bunun değişik 

oranlarını öngördüğü amaçlarla geri alma gücünü edinmektedir. Bu planın “adaletli” olmasını sağlayacaktır (Gök, 

1980:41).   

İmar planları kentsel rantın kaynağıdır. Taşınmazların vergilendirilmesi suretiyle yaratılan rantın kamuya geri 

kazandırılması imar planlarının uygulanabilirliğini de artıracaktır. Çünkü taşınmazlar üzerinde ekonomik ilişkileri 

tanımlayıp ölçemeyen bir kent planlaması gerçeklerden uzak, bu ilişkileri yönlendirip değiştirebilecek güçte yasal araçlara 

sahip olmayan bir plan ise uygulanabilme şansından yoksundur. Vergilendirmeyle imar planları kentsel ekonomiyi 

yönlendiren, kentin ekonomisinde söz sahibi bir konuma gelecektir. İmar planları ile taşınmazlardan alınan vergiler 

arasında birlikteliğin sağlanması, bir kaynak olarak anlamını yitiren taşınmaz vergilerin (emlak, değer artış, şerefiye, bina 
inşaat vb.) etkin hale gelmesinde yardımcı olacaktır. Vergi uygulaması taşınmazların kaydının tutulmasını zorunlu hale 

getirecek, bu sayede, kentsel planlama için gerekli olan bilgi bankası oluşturulmuş olacaktır (Gök, 1980:41).    

Taşınmaz vergilemelerinin kent planlaması kapsamında kurgulanması ayrıca;  

 Özel mülkiyet haklarının kamu çıkarları sınırı içinde kullanılmasını sağlama alacak, 

 Yerel yönetimleri politik ve parasal açıdan güçlendirecek, 

 Yerel planlama etkinliğini artıracak, 

 Vergi bürokrasisinin yüklerini hafifletecek, 

 Taşınmaz vergilerine mekansal bir mantık getirecektir (Gök, 1980 :271).     

İmar planları sayesinde oluşan rant ve yaratılan spekülasyon çoğu zaman imar planlarının uygulanmasının önündeki en 

büyük engeldir. Kent, plansız ve sağlıksız gelişmektedir. Bu nedenle, imar planlarının uygulanması sırasında, imar planı ile 

kentsel rant arasındaki bu karşılıklı ve karmaşık ilişki daima göz önünde bulundurulmalı, kentsel rant vergilendirilerek 
kontrol altında tutulmalıdır (Karasu ve Karakaş, 2012:434-435). 

 

5. EMLAK VERGİSİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Takdir Komisyonlarınca belirlenen emlak vergisine matrah olacak vergi değerinin,  gerçek değerin oldukça altında kalması 

(10–100 kat farklılaşmalar olmaktadır) (Ural, 1997). Emlak Vergisi’nde beyan esası uygulandığı için beyan vermeyenler 

tespit edilememekte, ilk defa beyan verip daha sonra beyan vermeyen veya hiç beyan vermeyenlere yönelik cezai 

işlemlerde uygulanamamaktadır. Uygulananlarda ise adaletsizlikler yaşanmaktadır. Nitekim son çıkarılan 4751 sayılı 

Kanun (“Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”), 

geçici md.21., 

“1.1.2002 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar nedeniyle bu tarihe kadar 

mükellefiyetini tesis ettirmemiş bulunan bina ve arazi vergisi mükelleflerinin bildirimde bulunmak suretiyle 

mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve 1998-2001 yıllarına ilişkin olarak idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek 

vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 50 fazlasıyla 2002 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, 1998 

yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlâk vergileri aranmaz, 1998-2001 yıllarına ilişkin olarak 

yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre 

içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu madde hükmünden yararlanamazlar”,  

fıkrası vergisini ödeyen mükelleflere yönelik haksız uygulamalar gerçekleştirmiştir. Buda kanun koyucuların geleneksel af 

uygulamaları sonucu, vergisini ödeyen mükelleflerin vergi ödeme isteklerini kırmakta ve vergi hasılatı da düşmektedir 

(Resmi Gazete, 2002).  
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Bir diğer problem de Emlak Vergisi kanunu uyarınca mükelleflerin hisseleri oranında sorumlu olması sonucu hissedar 

mükelleflerden bir kısmı vergisini ödemekte, diğer kısmı ödememektedir. Belediyeler ise Emlak Vergisi mükelleflerinden, 

ancak beyanda bulunanları takip edilebilmektedir. Uygulamada bazı belediyeler Kıymet Takdir Komisyonlarınca belirlenen 

raporlarında birden fazla sokağa cephe olan parsellerde emlak vergi değerinin hesaplanmasında, değerce en yüksek olan 

sokağın birim değerine göre vergi değerinin alınacağını belirtmişlerdir. Oysa beyan esası olduğu için vergi mükellefleri 

buna uymayabilir. Çünkü bazı durumlarda vergi mükellefleri kot farkı gibi engellerden dolayı değerli caddeye direkt olarak 

çıkamadıkları için değerli caddeye göre emlak vergisi vermeyi kabul etmemektedir Yasal olarak bu engeli aşamadıkları için 

de doğru olmayan beyanda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla yapılan beyanın herhangi bir yöntemle belediyelerce kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Mevcut sistemler içinde belediyelerin bölge veya güzergâh bazında tahmini emlak vergisi hesabını 

yapması uzun bir süreç alacaktır. 

Emlak vergisi kapsam bakımından özel bir servet vergisi olarak en eski vergilerden biri olarak günümüzde de önemini 

korumaktadır. Verginin adından da anlaşıldığı üzere, konu unsuru servetin tamamı değil sadece arsa, arazi ve bina 

kavramlarını içeren gayrimenkullerdir. Emlak vergisinin toplanmasında tarih boyunca farklı yöntemler uygulanmış ve 

seçilen her yöntemin de özelliğine göre güçlü ve zayıf yanları görülmüştür.   

Osmanlı döneminde de toplanan emlak vergisi özellikle Tanzimat döneminde ülkenin mali yapısında yapılan düzenlemeler 

daha sonraki yıllarda pek çok değişikliğe uğrasa da Cumhuriyet dönemi çalışmalarına kaynak oluşturmuş ve bugünkü mali 

sistemimizin şeklini almasını sağlamıştır. Tüm bu değişiklik sürecinde vergi sistemine kolaylık ve basitlik ilkelerin yanında 
adalet ve eşitlik ilkelerine yer veren vergiler kabul edilmiş, uygulanışı basit bir vergi sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan vergisel değişiklikler, bazı ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmeyi 

hedeflemiştir. Ancak getirilen değişiklikler kazanç ve umumi istihlak vergisinde olduğu gibi Türkiye’nin ekonomik 

yapısına, vergi idaresine ve mükelleflerin özelliklerine tam olarak uymamıştır. Diğer vergilerde olduğu gibi emlak vergisi 

(genel anlamda servet vergisi) alınması da mali, iktisadi, sosyal ve idari amaçların gerçekleştirilmesi gereğine 

dayandırılmıştır.  Geçmişte verginin tek amacı devletin giderlerini karşılamakken günümüzde verginin ekonomik, sosyal, 

siyasal, kültürel ve benzeri birçok amacı bulunmaktadır bu durum da daha iyi bir vergi sistemini zorunlu kılmaktadır.   

Emlak vergisi mükellef sayısı dikkate alındığında hasılatı ve yönetimi yerel yönetimlere bırakılmış olan önemli bir vergidir. 

Emlak vergisi niteliği ve yapısı itibariyle yerel bir vergi olarak uygulamaya oldukça elverişli bir vergi olduğundan hemen 

hemen tüm ülkelerde genel eğilim emlak vergilerinin yerel nitelikte bir vergi özelliğine sahip olması yönündedir. 

Ülkemizde de uygulama bu şeklidedir. Bu açıdan özellikle 1319 sayılı Emlak Vergisinin Kanununun yürürlüğe girdiği 

1972 yılından itibaren günümüze kadar birçok değişiklik yapılmıştır. En son 2002 yılında 4751 sayılı Kanunla yapılan 

düzenleme ise 30 yıllık süreçte yapılan en köklü ve yararlı düzenleme olmakla birlikte çalışmanın bir takım sorunların 

varlığını da tamamen ortadan kaldırmamıştır.   

Emlak vergisi çeşitliliği açısından incelendiğinde ikili vergi oranı uygulanmaktadır. Nitekim ikametgâh olarak kullanılan 

meskenler ile diğer binaların vergi oranı farklılaştırılmış, mükelleflerin yaşamlarını idame ettirdikleri meskenlerin bina 

vergisi oranı düşük tutulmuştur. Aynı şekilde ağırlıklı olarak emek faktörünü kullanarak arazisinden gelir elde eden 

mükelleflerin ödeyeceği arazi vergisi oranı, daha ziyade sermaye unsurunu yansıtan arsalara göre nispeten düşük 

tutulmuştur. Dolayısıyla emlak vergisi uygulamasında hukuksal olarak bir ayırma ilkesinin mevcudiyetinden söz edilebilir. 

Bu durum eşitliğe aykırı gibi görünse de toplumsal huzur ve kalkınma için şart görünmektedir. 

5.1. Vergilerin Toplanması İle İlgili Sorunlar 

Günümüzde izlenen vergi politikalarının, öncelikle devletin sosyoekonomik yapı içerisinde oynadığı role bağlı olarak 

değiştiği görülmektedir. Diğer bir deyişle vergi politikalarının sınırı büyük ölçüde devletin ekonomik yaşama ne ölçüde 

müdahale ettiği noktasına göre farklılık göstermektedir. Vergi politikalarının saptanmasında ülkelerin gelişmişlik düzeyinin 

de önemli rol oynadığı söylenebilir. Devlet eğitim, sağlık, savunma gibi klasik görevleri yanında, sosyal devlet anlayışı 

gereği giderek artan, yeni görevler yüklenmektedir. Devletin üstlendiği görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi, çeşitli 

kaynaklardan sağlanan kamu gelirlerine bağlıdır. Bu kaynaklar içinde en geniş ve en sağlam olanı vergilerdir. Vergilerin 

eksiksiz ve zamanında toplanmasındaki etkinlik kamu hizmeti arzındaki verimlilikle doğrudan ilişkilidir. 

Günümüzde giderek artan kamu harcamalarının finansmanında temel kaynak durumunda olan vergilerin tam ve gerçek 

olarak toplanamamasının mali, iktisadi ve sosyal birtakım sorunlara neden olduğu görülmektedir. Bu sorunların 

çözümlenebilmesi için, vergi konusunda aksayan yönlerin üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir. Bu noktada kayıt 

dışı ekonominin kayda alınması ve vergilendirilmesi öncelikle ele alınması gereken bir husus olarak, bu konuda etkin 

önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu hizmetlerinin ve bu hizmetlere yönelik olan giderlerin finansmanı için gerekli olan 

mali kaynakların bölüşümü, yönetimler arasındaki mali sistemle düzenlenir. Hizmetlerin bölüşümü her ülkede farklılıklar 

gösterse de genel prensip olarak yerel nitelikte olan hizmetleri yerel yönetimler, ulusal düzeyde olan hizmetlerde merkezi 
yönetimlerin yerine getirmesi kabul edilmektedir. Bu açıdan emlak vergisinin toplanması yerel düzeydeki hizmetlerin 

yapılabilmesini sağlayacaktır.   

Gerek gelişmiş ve gerekse gelişen ülkelerde ekonomik istikrar ve gelir dağılımı görevleri büyük ölçüde merkezi idare 

tarafından üstlenilirken, yerel yönetimler kaynak dağılımı ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında daha aktif rol 

almaktadırlar. Emlak vergisinin tahsilatının belediye gelirleri içindeki payı, uygulanan sistem nedeniyle yıllar itibariyle 

büyük oranda farklılıklar göstermiştir. Yerel yönetimler, güçlü etkin ve verimli hizmet üretebilmeleri için yeterli mali 
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kaynaklara sahip olmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde ise emlak vergisinin tahsilat oranı yüksek seviyelerdedir. Öyle ki, OECD 
raporlarına göre bu oran Danimarka, Japonya, Hollanda, İsveç, İngiltere ve ABD’nin birçok eyaletinde yüzde 98’den fazla 

diğerlerinde ise yüzde 95 civarındadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri gelişmiş ülkelerde emlak vergisine ilişkin 

gönüllü katılımlardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise emlak vergisinde tahsilat oranı yüzde 50-75 arasında değişmektedir. 

Özellikle etkisiz vergi idarelerinin olduğu ülkelerde ise bu oran yüzde 50’nin altına düşmektedir.   

Bir ülkenin vergilemede başarılı olabilmesi için gelir idaresinin kanunları etkin bir şekilde uygulayacak teknolojik 

altyapıya, insan kaynağına ve ayrıca vergi kaçağını caydırıcı bir vergi denetim mekanizmasına sahip olması gerekliliği 

aşikardır. Mükelleflerin vergi kanunlarına uygun davranmalarını sağlamak maksadıyla vergi idarelerinin başvurdukları 

vergi denetimlerinin, kendisinden beklenilen fonksiyonu yerine getirebilme düzeyi vergi denetiminin etkinliği olarak 

adlandırılmaktadır. Vergi denetimlerinin etkinliği, denetim elemanlarıyla, vergi idaresiyle ve mükelleflerle ilgili bir dizi 

etkene bağlı bulunmaktadır. Vergi idaresince mükellefler tam olarak saptanamıyorsa vergi adaleti ve gelir dağılımı 

açısından eşitsizlikler mevcuttur. Anayasa’nın 73. maddesine göre herkesin ödeme gücüne göre vergi vermesi ilkesi ihlal 
edilmiş olur. Bu açıdan bakıldığında emlak vergisinin toplanmasında yerel yönetimler değer tespit çalışmalarında güncel 

verileri kullanmalı ve değerleme tespit komisyonlarını etkin kullanmalı ve vatandaşların beyanlarını denetleyici sistemleri 
etkin olarak çalıştırmalıdırlar. 

Diğer taraftan vergi tabanının genişletilmesi ve elde edilen gelirlerin tam olarak kavranabilmesi henüz istenen düzeyde 

değildir. Ayrıca bu amaçları sağlamada kullanılan vergi incelemesi hem nicelik hem de nitelik olarak kendisinden beklenen 
fonksiyonları ifa edememektedir. Emlak vergisinin mükellefi, vergi değerini değiştiren halleri zamanında ya da değişikliği 

tam kapsamayacak şekilde belediyeye bildirmez ise emlak vergisinde vergi ziyaına neden olabilir. Kişisel anlayışlarda 

vergi anlayışının yanı sıra yer alan diğer anlayışlar birbirinin aynı olmayabilir. Bu sebeple, İnsanların vergi konusunda tam 
bir bilgiye sahip olmaması, onların çeşitli faktörlerin etkisiyle (kişinin psikolojik yapısı, çevresel faktörler, aile, mesleki 
çevre, ekonomik faktörler, kültür, danışma grupları vb.) vergiyi yanlış algılamasına yol açmaktadır. Eğer insanlar vergi 

ödemenin doğru bir davranış olduğuna inanarak değil de, vergi ödemedikleri zaman zarar göreceklerini düşünerek vergi 

öderlerse, onlar için vergi ödemek bir noktadan sonra katlanılmaz bir durum haline gelecektir.   

5.2. Gayrimenkul Değerlemesi İle İlgili Sorunlar    

Taşınmazların değerlemesi ve değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş toplumların önem verdikleri konulardan biridir. 

Özellikle hızlı şehirleşme ve ekonomik büyüme ile birlikte taşınmaz değerlerinde sürekli artışlar yaşanmaktadır. Fakat 

yaşanan bu değer artışları aynı oranda emlak vergisi gelirlerinde artışa neden olamamaktadır.    

Emlak vergisinde gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde de sorun oluşturan konu, 

vergiye konu taşınmaz değerlerinin doğru ve gerçekçi tespiti sorunudur. Önemli sorunlardan birisi gayrimenkul 

değerlemesidir. Taşınmaz malın belli bir tarihteki imar durumu, konumu, zemin ve inşaat yapısı, elden edilen gelir, ulaşım 

imkânı, alt yapı durumu, parselin şekli, boyutu, genişliği gibi değerini etkileyen bütün unsurların dikkate alınarak 

kıymetinin para cinsinden ifade edilmesi gayrimenkulün değerini belirlemektedir. Ancak bu değer sürekli bir değişim 

içerisindedir. Örneğin belediye sınırları içindeki taşınmazların arsa metrekare değerlerinin tespitinde, arsa değeri daha 

düşük olan bir semtteki arsa, arsa değeri yüksek olan bir semtteki arsa değerinin de üzerinde takdir olunabilmekte ve 

bundan dolayı ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Birim değerlerinin tespitinde, önceki tespitlere kıyasla yapılan artışlarda 

oransal bir sınır olmayışı, bazı belediyelerin yüzde 5.000 ya da 10.000’lik hatta yüzde 20.000’lik değer artışı yapmalarına 

neden olabilmektedir.   

Taşınmaz fiyat değişimlerinin izlenmesi, taşınmaz mal piyasasının açıklık ve güvene kavuşturulması, taşınmazların 

kamulaştırılması, devletleştirilmesi ve özelleştirilmesi, planlı şehirleşmenin yürütülmesi, kentsel yerleşmelerdeki çok küçük 
parsellerin toplulaştırılması ve taşınmaz malların ekonomik faaliyete konu diğer işlemlerin güvenilir olması açısından 

gayrimenkul değerlemesi son derece önemlidir. Ülkemiz koşullarında gayrimenkul değerlemesi halen sorun olmaya devam 

etmektedir.   

ABD’de emlak vergisi matrahı ilgili mahalli yönetimce takdir yoluyla tespit edilmektedir. Takdir yapılırken, çevredeki 

gayrimenkullerin alım satım fiyatları ile değeri etkileyen diğer değişiklikler dikkate alınmaktadır. Yerel yönetimler 
genellikle gelir sıkıntısı içinde olduklarından değerlemeler birkaç yılda bir yenilenmektedir. Özellikle 2000 yılından 

itibaren ABD’de gayrimenkul fiyatlarının enflasyonun çok üzerinde artması nedeniyle bazı yerlerde yeniden değerlemeler 

daha sık yapılır hale gelmiş bulunmaktadır. Ülkemizde ise takdir komisyonlarının dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh 

ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanır ve arsalara ait olanlar takdirin 

ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına, ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarına ve belediyelere; 

araziye ait olanlar ise il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. Kesinleşen asgari 
ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve 

tahakkukunun yapıldığı yılın başından mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. Bakanlar Kurulu takdir işlemlerine ilişkin dört 

yıllık süreyi sekiz yıla kadar artırmaya veya iki yıla kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Değer tespit süresinin Bakanlar 

Kurulunun kararıyla bırakılması sınırlandırma anlamına gelmektedir.   

Ülkemizde vergilendirme devlet uygulaması olduğu için taşınmazın vergi matrahına yönelik değerleri, alım satım 

değerlerinden farklılık göstermektedir. Yapılan araştırma sonuçları bu bulguyu destekler niteliktedir. Buna göre taşınmaz 

değerlendirmelerinin gerçekçi bir şekilde yapılamaması sonucunda emlak vergisinden kamulaştırmaya, özelleştirmeden 
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arsa ve arazi düzenlemesine kadar birçok uygulamalarda ekonomik ve sosyolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle taşınmaz değerlemelerinin objektif olarak yapılabilmesi gerekmektedir. Bu da ancak taşınmaz değerlemesinin 

bilimsel esaslara oturtulması ile mümkündür. Kamulaştırma, emlak vergisi, özelleştirme, satış değeri tespiti için taşınmaz 

değerlemesi yaparken amaç, gerçek (rayiç) değere yaklaşmak olmalıdır. Kamuoyu ile devletin karşı karşıya getirilmemesi 

için özel sektörden yararlanma yoluna gidilmelidir.     

Toplumların ekonomik dayanaklarının en önemlilerinden biri gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve bu değerlerin vergiye 

yansıtılmasıdır. Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de beyan sistemine bağlı olarak vergi toplanmasında görülen, 

vatandaşların vergi beyanlarının genellikle gerçek bedellerini yansıtmadığıdır. Yapılan araştırma sonuçları da bu bulguyu 

destekler niteliktedir. Vergiye yansıyan şekliyle taşınmaz birim değerlerinin piyasadaki işlevsel  değerlerden büyük 

farklılık göstermesi, beraberinde vergi kaybına yol açtığı düşünüldüğünde taşınmazlara ilişkin değerlendirme işlemlerinin 

her zaman gündemde tutulmasına yol açmakta ve sürekli kendini yenileyebilen  sağlıklı bir sisteme kavuşturulması 

gerçeğini ülke ekonomisi açısından zorunlu kılmaktadır. 

Taşınmaz değerinin belirlenmesine yönelik mevcut düzenlemelerde bina vergi değerinin belirlenmesinde taşınmazın 

konumu, piyasa değeri gibi özellikler dikkate alınmamaktadır. Bunun yerine, taşınmazın maliyeti, arsa payı değeri, aşınma 

payı ve diğer donatıları çerçevesinde maliyetlendirme yapılmaktadır. İlçe sınırları içerisinde “Kıymet Takdir 

Komisyonları” en düşük fiyatları belirlemektedir.  

Ülkemizde, her geçen gün taşınmaz değerlemesinin önemi artmaktadır. Bu değerlemenin doğru, güvenilir ve bağımsız bir 

şeklide yapılması büyük önem teşkil etmektedir. Gayrimenkul piyasasında var olan kayıt dışılığın kayıt içine alınabilmesi 

için uluslararası değerleme standartlarına uygun hareket edilmesini sağlayabilecek uzmanlık mesleğinin kurulmasını ve 

geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu mesleğin kurulması için Ülkemizdeki kurum ve kuruluşların ortak değerlerde 

buluştuğu bir uzlaşma ortamı olması gerekmektedir. Meslek elemanlarının yetiştirilmesi ile bunların hazırlayacakları 

raporlar gayrimenkullerin piyasa koşullarında kazandıkları değerleri doğru yansıtan standartlara uygun olacaktır.   

Ülkemizde çiftçilerden,  tarım ürünlerinin üretim maliyetleri ve gelirleri ile ilgili kayıtlı bilgi edinmek mümkün değildir. Bu 
durum tarım arazilerine gelir yöntemine göre değer takdiri işlemini büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. İlgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından da tarım arazilerine kamulaştırma amacıyla gelir yöntemine göre değer takdirinde doğrudan 

kullanılabilecek yeterli ve güvenilebilir verilere ulaşılamamaktadır. Ancak ülkemizde gayrimenkul yatırım ortaklarının 

bahse konu işlemlerinin değerlemesinin yapılması dışında ekonomik faaliyetlere konu gayrimenkullerin değerlemesinin 

nasıl ve kimler tarafından yapılarak belirlenen değerlerin hangi şekilde kayıt altına alınacağına dair bir düzenleme yoktur.  
Vakit geçirilmeden hukuki düzenleme yapılması ülkemiz adına son derece faydalı olacaktır. Böylelikle yanlış 

değerlemeden kaynaklanan vergi ve gelir kayıpları en aza indirilebilecektir.    

5.3. Mevzuat ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar 

Belediyeler yerel nitelikteki hizmetlerin görülmesinde en etkili kurumlardır. Bu kurumların hizmetlerini sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmeleri için yeterli mali kaynaklara ihtiyaçlar vardır. Bu mali kaynakların oluşturulması ve süreklilik arz etmesi 

kaynakların devlet yönetimi içinde hangi esaslara göre belirlendiği büyük önem arz eder. Mali kaynakların süreklilik arz 

etmesi ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması için en etkili yöntem kanunlarla bu kaynakların tahsis edilmesidir. Belediyeler 

günümüzde sağlık, eğitim, kültür, ulaştırma, konut, çevre ve diğer birçok konuda artan bu hizmet taleplerini 

gerçekleştirebilmek için daha fazla yatırım yapmak zorundadırlar. Nüfus sayısında meydana gelen bu değişimin ihtiyaç 

duyulan hizmetleri artırması ve bu durumun doğal sonucu olarak artan yatırımların ise hangi kaynaktan sağlanacağı 

belirlenmelidir.  

Yerel yönetimlere verilen önemin bir gereği olarak mali yapının iyileştirilmesinin yanı sıra, 1980 sonrasında belediye 

sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki payının giderek artması da, yerel hizmetlerin miktar ve kalite olarak 

iyileştirilmesini ve yerel yönetimlerin gelirlerinin arttırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla merkezi yönetimin 

mevcut vergi gelirlerinden nüfus esasına göre verilmekte olan genel bütçe paylarına ek olarak, büyükşehir belediyelerine o 

ilde toplanan vergilerden ayrı bir pay verilmesi, emlak vergisi toplama yetkisinin belediyelere devredilmesi, ayrıca 

akaryakıt tüketim fonu ve benzeri fonlardan bu idarelere ek kaynak ayrılması gibi uygulamalar yapılmıştır. Fakat belediye 

nüfusu ve belediye sayısındaki artışa karşılık, 1990’lı yıllarda belediye gelirlerinde paralel gelişmeler yaşanmamıştır.  

Belediyelerin kanunla verilen görevleri yerine getirmede ve artan hizmet taleplerini gerçekleştirmede karşılaştıkları en 

önemli güçlük gelir yetersizliğidir. Belediyelerin gelir kaynaklarına ilişkin 1981 yılında kabul edilen 2380 sayılı 

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun, transfer ve öz gelir kaynaklarına yönelik önemli birtakım düzenlemelerin gerçekleştirildiği 

görülmektedir.  

Belediyelere kaynak sağlamaya yönelik Emlak Vergisi'nin 1985 yılından itibaren belediyelere devredilmesi önemli bir 
adımdır. Emlak vergisinin toplanmasıyla ilgili sistemlere bakıldığında ilk uygulanan sistemlerden biri olan 1972 yılında 

kabul edilen beyan sisteminde matrahın yükümlü tarafından belirlenmesi, tamamen sübjektif öğelere bağlanmış bir 

uygulamaya yol açmakta ve yükümlülerin aynı nitelikteki gayrimenkulleri için beyan ettikleri matrahlar arasında büyük 

farklılıklar ortaya çıkabilmekteydi. Daha sonra Asgari Beyan Sistemine geçilmiş ve mükelleflerin bina, arsa ve araziler için 

beyan edecekleri değerin idarece tespit edilen miktardan az olmaması sağlanmıştır. Mükellefleri gerçeğe daha yakın 

beyanda bulunmaya teşvik için de vergi oranlarının düşürülmesi yanında emlak vergisi beyan değerleriyle gelir vergisi 
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uygulamaları arasında bağ kurulmaya çalışılmıştır. Emlak vergisinde beyan sisteminin uygulandığı süreç içerisinde, 

yükümlülerin beyanları arasında o kadar büyük farklar oluşmuş, o kadar çok düzeltme yapılmıştır ki sonunda yükümlüden 

beyan istemenin hem yükümlü hem de idare için maliyetinin ve sakıncasının faydasını aştığı anlaşılmıştır. 4751 sayılı 

Kanunla 2002 yılından itibaren geçerli olarak, yükümlünün beyanı sistemi kaldırılmıştır.  

Böylece vergi değerinin tespitinde otuz yıldır uygulanan ancak üzerinde net bir anlaşmaya varılamayan rayiç bedel esası 

kaldırılmış ve daha önce asgari beyan olarak hesaplanan miktar bu defa bina ve arazinin normal vergi değeri olarak kabul 

edilmiştir. 4751 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sıkıntıları gidermek yerine baskıcı bir tutum sergilenmesine yol açmış 

mükellefin beyan hakkı elinden alınmış, herhangi bir itiraz hakkı da tanınmamıştır.    

12.07.2006 tarihinde vatandaşların açıklanan değerleri yüksek bulması ve benzer yerler için çok farklı rakamlar 

uygulanması üzerine, yürürlüğe giren 5538 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 22. madde ile 

belediyelere arsa ve arazi metrekare birim değerlerini düzeltme yetkisi verilmiştir. Fakat yukarıdaki bölümlerde de 

bahsedildiği gibi bu düzenleme ile de sorun giderilememiştir. Bu düzenleme ile belediyelere tespit edilen değerleri 

düzeltme yetkisi verilmişken bazı belediyeler, geçen yıl tespit edilen değerlerde herhangi bir değişiklik yapmamış, buna 

karşılık birçok belediye mevcut değerleri daha da arttırma yoluna gitmiştir.   

Günümüz modern vergi sistemlerinde beyan yöntemi temel vergilendirme yöntemi olarak kabul edilmekte ve vergi 

idaresinin kendi çabaları ile bilgi edinmesi daha çok beyan sisteminin sakıncalarını ortadan kaldırmak amacı ile 

kullanılmaktadır. Beyan sisteminde mükelleflerin bildirimlerini kanunda belirtilen süreler içinde yapmamaları, eksik 

yapmaları yada vergi kanunlarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yükümlü ile idare arasında olumlu bir 

ilişkinin kurulmasını engellemekte ve dolayısıyla da idare vergilendirme ile ilgili görevlerini yerine getirememektedir. Bu 
durumda da vergi idaresi yükümlülerle ilgili bilgileri kendi çabaları ile edinmeye çalışmaktadır.   

Emlak vergisi objektif nitelikte bir vergidir. Sübjektiflik yani kişisellik unsurları olan gelir ya da servetin toplanması ve  
artan oranlı tarife uygulanması gibi hususları içermemektedir. Objektif nitelikteki emlak vergisinde gayrimenkuller 

dolayısıyla ödenen vergiden, bu varlıkların neden olduğu borçlar için hiçbir ayarlama ve indirim yapılmasına izin 

verilmediği gibi yükümlülerin kişisel ve ailevi durumları da dikkate alınmamaktadır. Ayrıca emlak vergisinde tek oran 

uygulanmaktadır. Vergi oranı mükellefin kişisel durumuna göre değil, vergiye konu gayrimenkullerin türüne göre 

değişiklik göstermektedir.    

Bilindiği gibi, vergilerin sağlıklı toplanması yani mükelleflerden en az kayıp ve maliyetle vergi toplanması vergi idaresinin 

hem amacı hem de görevidir. Bu görevi yerine getirebilmek için öncelikle kayıt dışı mükelleflerin saptanması 

gerekmektedir. Vergi idaresince mükellefler tam olarak saptanamıyorsa vergi adaleti ve gelir dağılımı açısından 

eşitsizlikler mevcuttur.  

Yaşadığımız yüzyılın vergilendirme sistemleri esas olarak yükümlülerin beyan etmiş oldukları matrahlar üzerinden 

vergilendirilmeleri esasına dayanmaktadır. Ancak bu yöntemin başarısı vergilendirme ile ilgili bilgi ve belgelerin vergi 

idaresine zamanında eksiksiz olarak sunulmasına bağlıdır. Bunun için de mükellef beyanlarının eksikliğinin ve 

doğruluğunun idarece kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle vergi sistemimizde yoklama, inceleme, arama ve bilgi 
toplama gibi çeşitli kontrol araçları etkin olarak yer almaktadır.    

5.4. Mükellef ve Denetim Kaynaklı Sorunlar 

Emlak vergisi 35 seri no’lu tebliğ ile “Rayiç Bedel”  kaldırılarak “Vergi Değeri” usulüne geçilmiştir. Emlak vergisi kanunu 

8. Maddesinde belirtilen 200m² yi geçmeyen tek mesken muaflığı da vergi gelirlerinde tahsil imkânını ortadan 
kaldırmaktadır. 

Belediyelerce vatandaşın bizzat gelerek bildirimde bulunması ve vergisini ödemesi beklenmektedir. Oysa belediyeler 
vatandaşın bildirimini beklemeden mükellefleri tespit etmelidir. Toplumsal vergi bilincinin düşük düzeyde olması 

nedeniyle vergiye gönüllü uyum da düşük düzeydedir. Sadece tapu kayıtları için emlak vergisi “Rayiç Bedel” yazısı 

istenmektedir. Bunun dışında yeni yeni doğalgaz, elektrik ve su aboneliği tesislerinde de istenmektedir. 

5.5. Vergi İnceleme Yetkisi ile ilgili Sorunlar 

Emlak vergisi kanununun 37. Maddesinde, alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usül Kanunu ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usülü hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ancak, Vergi Usül Kanunun vergi 

inceleme yetkisi belediyelere bırakılmamıştır.  

5.6. Takdir Komisyon Üyelerine İlişkin Sorunlar 

Emlak vergisi dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat 

aylarında yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Taşınmaz değerlerinin belirlendiği komisyonların oluşumu önemlidir. 

Takdir komisyonunda görevli olan üyelerin, mesleki tecrübeleri ile arsa ve arazi birim değerlerinin nasıl hesaplanması 

gerektiğine ilişkin Emlak Vergisi ve Vergi Usül Kanunu’nda bir hükme yer verilmemiştir. Arsalara ait takdir 
komisyonunda; Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir memur (Komisyon Başkanı), ilgili belediyeden bir memur,  

Tapu sicil müdürü veya görevlendireceği bir memur, Ticaret odasınca seçilmiş bir üye, ilgili mahalle muhtarı  görev 

yapmaktadır.  
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5.7. Personel İstihdamına ilişkin Sorunlar 

Bölgenin geniş yüzölçümüne sahip olması, yeterli personelin olmaması, denetim eksikliğine ve personelin yeterli bilgi, 
birikim ve tecrübeye sahip olmamasına neden olmaktadır. Bu durum ise emlak vergisinin tahakkuk ve tahsil aşamasında 

verimliğini azaltmaktadır. 

5.8. Vergi Haritaları Oluşturulmaması ve Mali Kadastro Anlayışının Bulunmaması 

Arsa ve arazinin gerçek değerini vergisel amaçla tespit etmek görevi olan takdir komisyonlarının bu aşamada, bilişim 

teknolojisini, coğrafi/kent bilgi sistemlerini ve gerçek satış verilerini yeterli ölçüde kullanmadığı gözlemlenmektedir. 

Genelde, alım-satıma konu olan taşınmazların gerçek satış değerleri tapu kayıtlarında yer almamakta, bankacılık sistemi de 

bu amaçla kullanılamamaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla, 

taşınmazların güncel değerlerine ilişkin oluşturulacak bir veri tabanı takdir komisyonlarının birim değerleri daha sağlıklı 

belirlemesine yol açabilecektir. Farklı kuruluşlardan alınan verilerle düzenlenmesi gereken vergi haritaları uygulamaya 

konulmamış ve kadastronun mali boyutu ihmal edilmiştir (Haciköylü ve Heper, 2010:6-7). 

Bu sorunlara yönelik bir kısmı basit ve kısa süreli ve bir kısmı daha uzun süreli olmak üzere bir dizi önerilerde 

bulunulabilir. Bu öneriler arasında öne çıkanlar aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir: 

o Türkiye, küresel değişim ve gelişmelerin bilincinde, Avrupa Birliği aday ülkesi olarak, Avrupa Komisyonu ve aday 

ülkelerce kabul edilmiş politika ve stratejileri göz önüne alarak, taşınmaz değerlemesinin hukuksal altyapısını 

tasarlamalı ve stratejisini buna göre belirlemelidir.      

o Taşınmaz değerlemesi ile ilgili Kamuoyu ile yerel yönetimlerin karşı karşıya getirilmemesi için çıkarılacak kanun 

ile özel sektörden yararlanma yoluna gidilebilir.  Takdir Komisyonlarınca yapılan değerlemeler taşınmazın piyasa 

fiyatına yakın olarak tespiti yapılmalıdır.    

o Taşınmaların değerlemesi ilgili olarak yerel yönetimler ile Tapu Sicil müdürlükleri, Kadastro şube müdürlükleri 

arasında gerekli bilgi ağı oluşturulmalıdır.    

o Emlak vergisi takdirlerinin dört yılda bir değil de,  taşınmazların yapılan uygulamalar ile kent rantları değerlerinde 

meydana gelen artışlar dikkate alınarak objektif yapılması sağlanmalıdır.    

o Yerel yönetimlere verilen önemin bir gereği olarak mali yapının iyileştirilmesini adına emlak vergisinden alınan 

miktar artırılmalı belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki payının giderek artması da, yerel 

hizmetlerin miktar ve kalite olarak iyileştirilmesini ve yerel yönetimlerin gelirlerinin arttırılması sağlanmalıdır.   

o Yerel yönetimlerin önemli bir parçasını oluşturan belediye yönetimlerinin eskiye göre daha da artan görev ve 

hizmetlerini yerine getirmede finansal kaynakların arttırılmasının gerektiği gerçeği yanında, sahip olunan 

kaynakların da etkin, verimli kullanılmasının denetlenmesi çalışmalarına önem verilmelidir.   

o Devletin, verginin bütünüyle yük olmadığı ve toplum tarafından yararlanılan kamu hizmetlerinin bir bedeli olduğu 

konularında mükellefleri bilinçlendirme yoluna gitmesi gerekmektedir. Mükelleflerin vergileri doğru algılaması, 

vergilere karşı tepkileri ve bunun neticesinde gösterdikleri tutum ve davranışları minimum seviyeye indirerek vergi 

gelirlerinin artmasına ve ekonomik yönden güçlü bir mali yapının oluşmasına yol açacağı için bu olanaklardan 

vatandaşların faydalanmasına da imkan sağlanacaktır.   

o Vergi ahlakı oranının arttıkça vergi kaçırma oranının azaldığı, mükelleflerin büyük bir yüzdesinin vergilendirme 

süreci içerisinde gereksiz formalitelerle karşı karşıya bırakılmaması, vergi kaçıranlara ödül niteliğinde sürekli bir 

vergi affı uygulamasının yapılmaması, ve bu durumun vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin vergi ödeme 

isteğini kırdığının dikkate alınarak kararlar alınmalıdır.   

o İdarenin keyfi takdir yapmaması özellikle objektif esaslar çerçevesinde tespitlerde bulunması için yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çerçevede, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak vergi 

değerleme ölçütleri yeniden gözden geçirilmeli, kıymet takdir komisyonlarının yapısı değiştirilerek komisyon 

üyelerine emlak değerleme uzmanları ve emlakçılar odasından uzmanlar da dahil edilmelidir. Son olarak toplumda 

vergi bilinci artırılmalı, kentsel rant artışlarının bireysel bir zenginlik değil toplumsal bir kayıp olduğu topluma 

anlatılmalıdır.      

o Ülkemizde vergi konusu ve yükümlüsünü tanımlayacak etkin bir kamu sicili eksikliği bulunmaktadır. Birçok 

belediyede aslında vergi değerlerindeki artışlar çok da yetersiz olmamasına rağmen vergi matrahının düşük olması 

emlak vergisi değerinin düşük kalmasına neden olduğu görülmektedir. Bu tür bir gelir kaybını önlemek için kentsel 

rantın devamlı güncellendiği bir bilgi sistemine ihtiyaç vardır. 
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6. ETKİN BİR EMLAK YÖNETİMİ MODELİ ÖNERİSİ 

Günümüzde birçok belediye emlak vergisinde ciddi bir gelir kaybına uğramaktadır. Emlak vergisine konu olan binaların 

vergi değerinin piyasa fiyatı ile aynı olması durumunda, belediyelerin emlak vergisinden elde ettiği gelirin iki katına 

çıkması imkansız değildir. Bu sayede hem belediyenin toplam geliri hem de toplam gelir içerisinde öz gelirlerin payı artmış 

olacaktır.  Bu durumun daha özerk ve demokratik bir belediye anlamına geldiği açıktır. Her şeyden önce belli bir seçilen 

yönetimin eline geçecek olan bu kaynağın topluma aktarılması sosyal adalet bakımından da doğru olacaktır. 

Emlak vergisinde bu artışın sağlanması için öncelikle belediyelerin mevcut kent bilgi sistemlerini geliştirerek kentsel rantı 

takip eder bir yapıya kavuşturmaları gerekmektedir. Bu çerçevede geliştirilebilecek ve Türkiye’de bir çok küçük ve orta 

ölçekte belediye için geçerli olabilecek etkin bir emlak vergisi yönetimi modelinin 4 ayağı bulunmaktadır: Ada ve Parsel, 
Beyan, Bina ve Tapu.  

6.1. Ada ve Parsel ile İlgili Yapılması Gerekenler 

Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı 

sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den 

başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler. 

Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar 
parseli adı verilmektedir. 

a) Parselde tanımlanmayan binaların tespiti 

b) Parselde tanımlanan birden çok binanın tespiti 

c) Birden çok parselde tanımlana tek binanın tespiti 

d) Parsel adres tanımı eksik olanların ve olmayanların tespiti 

e) Sahibi belli olmayan kayıtların tespiti 

f) Parsel kayıtlarının, tapu kayıtlarında hatalı olup olmadığının tespiti 

6.2. Beyan ile İlgili Yapılması Gerekenler 

Emlak sahibi olan kimselerin, hangi mallara sahip olduklarını bağlı oldukları belediyelere bildirmeleri gerekmektedir. Bu 

bildirim "emlak vergisi beyannamesi" ile yapılır. Emlak vergisi beyannamesi, gayrimenkul sahipleri tarafından belediyelere 

verilir. Gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemek ile yükümlü olduğu emlak vergisi söz konusu gayrimenkullerin rayiç 

bedelleri üzerinden hesaplanır. Yeni gayrimenkul satın alan vatandaşların öncelikle beyanname vermeleri gerekir. Emlak 
vergisi beyannamesinin, gayrimenkulün iktisap ettiği yılın sonuna kadar verilmesi gerekir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı yapılan emlak vergisi beyannameleri ile ilgili “Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, 

vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu 

bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması 

gerekir.” Şeklinde açıklama yapmıştır. 

Emlak vergisi 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir. Emlak vergisinden;  200 
metrekareyi geçmeyecek tek eve sahip, ve yazlık eve sahip olmamak şartı ile; 

 Bir tek meskeni olup da, intifa sahibi olanlar 

 Emekliler 

 Hiçbir geliri olmayanlar 

 Şehit yakınları 

 Dul ve yetimler 

 Gaziler, muaf tutulurlar 

Beyan hatalarının azaltılması veya ortadan kaldırılması ile ilgili olarak; 

a) Ad-Soyad yanlışlıklarının tespit edilerek düzeltilmesi 

b) Mükellefiyet başlangıç tarihi ile ilgili hatalı kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi 

c) Hatalı Adres kayıtlarının tespit edilerek düzeltilmesi  

d) Eksik beyanların tespit edilerek düzeltilmesi 

e) Emeklilik hatalı ve ya kaldırılacak muafiyet durumlarının tespit edilerek düzeltilmesi 

f) Hatalı Ada-Parsel Numaralarının tespit edilerek düzeltilmesi 
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g) Hatalı Arsa alanı bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

h) Hatalı Cilt-sayfa bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

i) Hatalı Hisse-Arsa Pay bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

j) Satış yapılmış ama kapatılmamış sicil bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

k) Taşınmazın numarasının bulunma durumunun tespit edilerek düzeltilmesi 

l) Mükerrer beyan bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

m) Doğru türe çevrilmemiş beyan bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

n) Herhangi bir yakın adına alınmış beyan bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

o) Mükerrer beyan tespiti ve doğru beyan bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

p) Sonuçlandırılamayan beyan bilgilerinin tespit edilerek sonuçlandırılması 

q) Tapu incelemesi yapılmamış ve ya eksik yapılmış beyan bilgilerinin tespit edilerek düzeltilmesi 

6.3. Bina ile İlgili Yapılması Gerekenler 

Emlak vergisi bakımından bina tanımının neyi ifade ettiği, Emlak Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer almaktadır. 

Bu maddede: “Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın (yapının) 

hepsini kapsar. Binanın mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve 

nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz”, ifadesi yer almaktadır. Kanun’un 1’inci 

maddesine göre de; Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre bina vergisine tabidirler. 

Bina ile ilgili aşağıda belirtilen hususlarda yapılacak doğru tespit çalışmaları da Emlak Vergisi gelirini arttıracaktır. 

a) Bina adres tanımının olmaması durumunun tespit edilerek düzeltilmesi 

b) Bina adresinin hatalı olması durumunun tespit edilerek düzeltilmesi 

c) Bina numarasının hatalı olması durumunun tespit edilerek düzeltilmesi 

d) Bina tapu kaydının bulunmaması durumunun tespit edilerek düzeltilmesi 

e) Kanunen vergiden muaf bina statüsünün doğru kurulup kurulmadığının tespiti 

f) Binanın mütemmimleriyle birlikte tespit edilerek düzeltilmesi 

6.4. Tapu Kayıtları ile İlgili Yapılması Gerekenler 

Tapu; bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını (pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir.  

a) Tapuda isim hatasının tespit edilerek hatalı sicil kaydının önlenmesi 

b) Tapuda hisse oranı hatasının tespit edilerek hatalı sicil kaydının önlenmesi 

c) Tapu kaydının mükerrer tutulmasının tespit edilerek hatalı sicil kaydının önlenmesi 

d) Eksiklikler ile ilgili tebligatın yapılması için doğru adres kaydının tutulması 

e) Kayıt hatalarının tespit edilerek hatalı sicil kaydının önlenmesi 

f) Vergiden muafiyet durumlarının tespit edilmesi 

g) Tek beyanın birden çok tapu için verilmemesi için gerekli kontrollerin zamanında yapılması 

h) Tek tapu ile birden çok daire kaydının bulunup bulunmadığının tespit edilerek hatalı tapu kaydının önlenmesi 

Ortaya konulan maddelerdeki durumların bazıları ilk evrak aşamasında düzeltilebilir, bazıları saha çalışmasıyla 

düzeltilebilir. Bazılarıysa detaylı karşılaştırma ve tarama yapılması ile düzeltilebilir. 
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SONUÇ 

Bu bildirinin en çarpıcı sonuçları arasında; 

o Emlak vergilerinin belediyeler için önemli bir gelir kalemi olmasına rağmen çeşitli nedenlerle yeterince ve verimli 

olarak toplanamadığı;  

o Gelir yetersizliğine neden olan sorunlar olarak da hatalı uygulamalar ve gerek personel gerek teknik alt yapı gerekse 

bilişim sistemlerinin ile kurumlar arası entegrasyonunun eksikliğinin öne çıktığı;  

o Güvenilir ve sağlıklı bir veri bankasının vergi tahakkuk ve tahsilinde önemli olduğu tespitleri bulunmaktadır.  

Halbuki, yerel gereksinimlerin yerel yönetimlerin, vatandaşın ihtiyacını en iyi bilen ve en yakın konumda olan idareler 

olması sebebiyle belediyelerin görevleri her geçen gün arttığı gibi önemli hale de gelmektedir. Bu durum belediyelerin 

ciddi görevler üstlenmeleri sonucunu doğurmuş, ancak bu görevleri finanse edecek kaynakları da devamlı eleştiri konusu 

yapmıştır.  

Belediyelere verilen yetkiler vergilendirme yetkisini de kapsayacak şekilde genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. 

Böylece mükelleflerin ödeme güçlüğü çekmeyeceği yerel vergi oranlarını tespit etmeye belediyeler yetkili kılınmalı, ayrıca 

yerel vergiler ekonomik büyüme ile desteklenerek elde edilen gelirler halkın ihtiyaçlarına cevap verecek boyutta olmalıdır. 

Yerel yönetimlerin yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları olduğu açıkça görülmektedir. Ancak yukarıda bahse geçen hususlar 

doğrultusunda gelirlerin toplanması aşamasında belediye birimlerinin etkin bir şekilde örgütlenmemeleri ve mevzuat 

düzenlemelerindeki aksaklıklar nedeniyle sağlıklı bir şekilde tahakkuk ve tahsilat süreçleri gerçekleşememektedir.  

Emlak vergisinde vergiye esas olan taşınmaz değeri idare tarafından belirlenmesi ya da beyana dayalı olması, verginin 

uygulamasında yaşanan adaletsizlikleri gidermenin en önemli yolu vergiye konu taşınmazın değerinin gerçekçi ve doğru 

tespitidir. Vergi kayıplarının önlenmesi, vergi ödevinin yerine getirilmesinde ödeme gücü ilkesinin gerçekleştirilmesi ve 

yerel yönetimlerin merkezi yönetim gelirlerine bağlılığının azalmasını sağlamak için emlak vergisinde idarece belirlenen 

vergi değeri yerine taşınmazın gerçek alım-satım bedelinin uygulanmasına geçilmesi gerekmektedir.  

Emlak vergisinde mükelleften kaynaklanan sorunların daha çok verginin tahsil aşamasında yaşandığı görülmektedir. Tahsil 

aşamasında yaşanan sorunların çözümü ise mükelleflerin vergiye gönüllü katılımını artırabilecek birtakım düzenlemeler ile 

mümkün olabilecektir. Tespit edilen değerlere karşı mükellefe itiraz hakkının tanınması ile gönüllü katılımı artırması 

beklenmektedir. Mükelleflerin emlak vergisine ayrıca tapu ve kadastro harçlarına ilişkin olarak, bu harçların kaldırılması 

veya oranlarının düşürülmesi mükelleflerin alım satıma konu taşınmazlarının gerçek değerleri beyan etmesi açısından önem 

taşımaktadır. 

Belediyelerin içinde bulunduğu mali sorunların çözümü ve kent insanının yerel kamusal ihtiyaçlarını karşılamak için gelir 

kaynaklarının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi konusunda çeşitli alternatifler geliştirerek, bir an evvel uygulamaya koymak 

kaçınılmaz hale gelmiştir.  Her şeyden önce belediyelerin, mali kaynak oluşturma konusunda mutlak olarak atmaları 

gereken ilk temel adım, mevcut kıt kaynakların sonuna kadar verimli ve etkin şekilde kullanımını gerçekleştirmektir. 

Kaynaklar ne kadar artırılırsa artırılsın, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadıkça, israfın önlenmesi mümkün olmayacak, 

hep daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla en önemli kaynağın verim ve etkinlik olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde, vergilerin çeşidi ve ağırlığı göz önüne alınarak, yeni tür vergi oluşturmaktan çok, merkezi yönetimin mevcut 

vergilerinden pay aktarılması ve mevcut belediyelerin topladıkları vergi ve harçlar konusunda kalıcı ve reel olarak değerini 

koruyabilen değişiklikler tercih edilmelidir. Bu amaçla her şeyden önce, belediye vergi ve harçlarının tamamının, maktu 

değil, nispi olarak belirlenmesi sağlanmalıdır. Özellikle emlak vergilerine ölçü alınan rakamların gerçek bedelleri 

yansıtmaktan çok uzak olması nedeniyle, gerekli etkinlik sağlanamamaktadır. Oysa ki, yerel ve ulusal kalkınmada emlak 

vergileri oldukça etkili olabilir. Dolayısıyla emlak vergilerine esas teşkil eden rakamların reel değerleri yansıtması 

sağlanmalıdır. 

Emlak vergisinde yaşanacak gelir artışı daha özerk ve demokratik bir belediye anlamına gelecektir. Üstelik emlak 

vergisinde esas alınan değerler kamulaştırma, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi, tapu harcı, Hazineye ait 
taşınmazların satış, trampa ve kira bedelleri gibi başkaca kamu gelir kalemleri üzerinde de belirleyici olduğundan emlak 

vergisinde yaşanan gelir kaybı kamusal gelir kalemlerinde azalmaya neden olmaktadır. 

Ülkemizde emlak vergisine ilişkin olarak uygulamada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mali kadastronun olmayışı, 1319 

sayılı Emlak Vergisi Kanununun eski oluşu, takdir komisyonlarının yetersizliği, taşınmazın değerinin doğru ve gerçekçi 

belirlenmesi için gereken bilgi altyapısının yokluğu, belediyelerin nitelikli personel azlığı, vergi mükelleflerinin vergiyi 

ödemedeki isteksizliği, ödenmeyen vergiye yönelik herhangi bir otokontrol mekanizmasının bulunmaması bunlardan 

bazılarıdır. Tüm bu sorunlar arasında öne çıkan sorun, vergiye konu olan taşınmazın değerinin doğru ve gerçekçi bir 

biçimde hesap edilememesidir. Emlak vergisinin ödenmesi sırasında belirlenen değer ile taşınmazın gerçek alım-satım 

değeri (piyasa değeri) arasında önemli bir fark bulunmaktadır (Öztürk ve Yiğit, 2009; DPT, 2009; Öncel, 1992). Oysaki 
emlak vergisi yapısı itibarıyla sıkı sıkıya emlak değerlemesine bağlıdır. Hatta bazı kaynaklarda emlak vergisi doğrudan 

doğruya bir "değerleme vergisi" şeklinde de ifade edilmektedir (Hacıköylü ve Heper, 2010:2). Taşınmazın artan piyasa 
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fiyatının vergiye tam olarak yansıtılamaması hem vergiden sağlanacak gelirin azalmasına neden olmakta hem de kentsel 

rantın vergilendirilmesi konusunda beklenen faydanın elde edilmesini zorlaştırmaktadır.  

Günümüzde emlak vergisine konu olan taşınmazların değerlerinin belirlenmesinde takdir komisyonları yetkilidir. Takdir 

komisyonları arazi ve arsalarla ilgili asgari birim değer tespitini dört yılda bir yapmakta ve ilgili birimlere göndermektedir. 
Ancak takdir komisyonları birim değerleri belirlerken güncel piyasa değerini dikkate almamaktadır. Üstelik komisyonların 

yapısı ve nitelikli personel azlığı, komisyon üyelerinin emlak değerleme konusunda eğitim almamış olması sorunun 

çözümü yerine yeni sorunlara neden olmaktadır. Türkiye'de emlak vergisine esas olacak taşınmazın değerinin 

belirlenmesine yönelik mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında, binanın değerinin belirlenmesinde yerel emlak 

piyasasının özellikleri, piyasa fiyatı, kentsel rant, yıllara bağlı artış oranlarının göz ardı edildiği; bunun yerine yapı maliyet 
bedeli, arsa payı değeri, aşınma payı oranı, binada asansör ya da kaloriferin varlığı gibi donatıları içeren bir değerleme 

yapıldığı görülmektedir. Bu durum kentsel rant ile emlak vergisi arasındaki ilginin kopmasına yol açmakla kalmamakta, 

belediyelerin önemli bir gelir kaynağının efektif kullanımını engellemektedir. Bu konuda piyasa şartlarına daha uygun ve 

kentsel rantı daha iyi izleyen bir vergilendirme politikasına ihtiyaç bulunmaktadır.      
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ÖZET 

Türkiye’de emlak vergisinde yaşanan sorunlar; uygulamadan, idareden ve mükelleflerden kaynaklanmaktadır. 

Emlak vergisi’nde yaşanan sorunlara ilişkin mükelleflerin bakışını belirleyen faktörleri tespit etmek amacıyla 

İstanbul’da yüz yüze görüşme yöntemiyle 400 mükellefe anket uygulanmıştır. Toplam 32 sorudan oluşan 

ankette yer alan 7 soru demografik bilgiler ile ilgili iken, diğer 25 soru mükelleflerin bakışını ölçmeye 

yönelik 5’li Likert sorularıdır. Anket sorularının güvenilirliği Cronbach  katsayısı ile ölçülmüş ve değeri 

0,814 olarak hesaplanarak kullanılan ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür. Diğer taraftan 

veri setinin faktör analizine uygunluğu KMO örnekleme yeterliliği ölçüsü 0.815 olarak bulunmuştur. Verilere 

uygulanan Bartlett’in küresellik testi anlamlı çıkmıştır [χ2 = 2417.788, df = 210 (p = 0.000)]. SPSS 22.0 
programında faktörlerin elde edilmesi için önce “Communality” değeri 0,50 altında kaldığından V10, V27 ve 

V32 numaralı sorular silinmiştir. Daha sonra “Anti-image” değeri 0,50’nin altında olan V19 numaralı soru da 

analiz dışında bırakılmıştır. Sonuç olarak geriye kalan 21 değişkenin öz değerinin 1’den büyük 6 faktör 

altında toplandığı görülmüş ve bu değişkenlerin toplamı varyansın % 61,315’ini açıkladığı tespit edilmiştir. 

Mükelleflerin emlak vergisine bakışını belirleyen faktörlerinin her biri toplam varyansı sırasıyla %23,153, 

%11,534, %8,859, %7,584, %5,269 ve %4,917 olarak açıklamıştır. İlgili faktörleri açıklayan soruların faktör 

yükleri 0,482 ve 0,837 arasında değişmiştir. En düşük communal değeri 0,513 ve anti-image değeri ise 0,645 

olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular ülkemizde emlak vergisinde yaşanan sorunlar ile ilgili en önemli 

faktörün “Uygulama Sorunları” olduğunu göstermiştir. Ayrıca emlak vergisinde yaşanan sorunları belirleyen 

diğer faktörler sırasıyla; “vergi bilinci”, “ödeme isteği”, “vergide adalet”, “değer yargıları” ve “diğer 

nedenler” şeklinde belirlenmiştir. Buna göre emlak vergisinde yaşanan başlıca sorunlar; taşınmazların kayıt 

ve kontrol altına alınmasından, taşınmaz değer tespitinin doğru yapılmamasından, binaların metrekare normal 

inşaat maliyet bedellerinin piyasa şartlarını yansıtmamasından ve Belediye Emlak Vergisi Servisi’nden 

kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Emlak Vergisi, Uygulama Sorunları, Faktör Analizi. 

ABSTRACT 

Problems in the real estate tax in Turkey are due to the following: applications, institutions and taxpayers. A 
survey of 400 taxpayers was conducted in Istanbul with face-to-face interviews in order to determine the 
factors determining the taxpayers' views on the problems experienced in real estate tax. While the 7 questions 
in the questionnaire consisting of 32 questions are related to demographic information, the other 25 questions 
are 5 Likert questions aiming to measure the taxpayer's point of view. The reliability of the questionnaire was 
measured by the Cronbach  coefficient and the value was calculated as 0.814. This value indicates that the 
scale used is highly reliable. Furthermore, the suitability of the dataset for factor analysis was found to be 
0.815 for the sampling adequacy scale of KMO. Bartlett's sphericity test applied to the data was significant 
[χ2 = 2417.788, df = 210 (p = 0.000)]. In order to obtain the factors in the SPSS 22.0 program, the questions 
“V10, V27 and V32” were deleted because "Communality" value was below 0.50. Subsequently, the question 

V19, which is below the "Anti-image" value of 0.50, was left out of the analysis. As a result, the remaining 
21 variables explained 61.315% of the total variance and were collected under 6 factors which eigenvalues 
are greater than 1. Factors determining the taxpayers' view of the real estate tax are 23,153%, 11,534%, 
8,859%, 7,584%, 5,269% and 4,917%, respectively, of total variance. The factor loadings of the questions 
describing the relevant factors ranged from 0,482 to 0,837. The lowest communal value was found to be 
0,513 and the anti-image value was found to be 0,645. The findings show that the most important factor in the 
real estate tax problems in our country is "Implementation Problems". In addition, other factors determining 
the problems experienced in real estate tax are; "tax consciousness", "payment request", "tax justice", "value 
judgments" and "other reasons". Accordingly, the main problems experienced in real estate tax are; the real 
estate value is not determined accurately, the fact that the buildings do not reflect the market conditions of the 
normal construction cost of the square meters, and the Municipality Property Tax Service is responsible for 
the registration. 

Key Words: Real Estate Tax, Application Problems, Factor Analysis. 
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1. GİRİŞ 

Servet unsurları içinde ödeme gücü açısından en güçlü servet vergisi emlak vergisidir. Emlak vergisinin bu özelliği emlak 

vergisine geçmişten günümüze kadar vergi idareleri tarafından kesintisiz tercih edilen bir vergi olma özelliğini 

kazandırmıştır. Yerel bir özellik taşıyan emlak vergisinin uygulanmasında diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli 

sorunlar yaşanmaktdır. Türkiye’de emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında önemli sorunlar yaşanmakta olup, 

yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisnalar ciddi adaletsizliğe yol açmaktadır. 

Bu çalışmada emlak vergisinde yaşanan sorunların kaynağını belirlemek adına ilk olarak uygulamadan kaynaklanan 

sorunlar ele alınacak, sonra idareden kaynaklanan sorunlar açıklanacak ve en sonunda da mükelleften kaynaklanan 
sorunlara değinilecektir. Bu sorunların tespitinden sonra ülkemizde emlak vergisinde yaşanan sorunları belirleyen faktörleri 

tespit etmeye yönelik anket sonuçları değerlendirilecek ve öneriler geliştirilecektir. 

 

2. EMLAK VERGİSİNDE YAŞANAN SORUNLAR 

2.1. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar 

Günümüzde hali hazırda uygulanan, emlak vergisinin temelini meydana getiren ve 1972 mali yılı itibari ile yürürlüğe giren 

mevzuat günümüzde de pek çok yeniliklerle geçerliliğini korumaktadır. Ortalama kırk yıldır aktif olarak kullanılmakta olan 

Emlak Vergisi Kanunu üzerinde yapılan değişiklikler büyük bir oranda emlak vergisine matrah olacak taşınmaz değerinin 

belirlenmesine ilişkindir (Hacıköylü ve Heper, 2010:5). 

Uygulama kaynaklı sorunların başında, taşınmaz değerinin sağlıklı ve gerçekçi bir sistemle tespit edilememesidir. Bir başka 

sorun ise, emlak vergisinin tahsilat işlemi ve denetimi sırasında ortaya çıkan sıkıntılardır. Son sorun ise takdir 
komisyonlarını oluşturulması ile ilgili yaşanmaktadır (Hacıköylü ve Heper, 2010:3). 

2.1.1. Taşınmazın Gerçek Değerinin Belirlenememesine İlişkin Sorunlar 

Günümüzde kullanılmaya devam eden emlak vergisinde taşınmaz değerinin tespitine göre var olan sorunlardan ilki, 

taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik olan düzenlemeler gelmektedir. 2942 Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesi 
uyarınca: “Taşınmaz değerlemesinde ilgili mevzuatta ele alınan kriterler; taşınmaz malın cinsi ve nevi, yüzölçümü, değerini 

etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları, vergi beyanı, resmi makamlarca yapılmış değer takdirleri, bedelin tespitinde 

etkili olabilecek diğer objektif ölçütler” olarak belirtilmiştir (Yalpır ve Ünel, 2016:307). Kamulaştırılacak taşınmazın 

tarafların anlaşmaya giderek satışının yapılması benimsenmiştir. Bu yüzden idare tarafından bir takdir komisyonu kurulur, 

bu komisyon kamulaştırma yapılacak taşınmaza bir değer biçer. Bu takdir aşamasında asıl amaç rayiç bedeldir. Fakat 

idareler çok aşağılarda bir değer takdir etmekte ya da taşınmazı her halükarda devlet satın alacak düşüncesi ile taşınmaza 

yüksek değerler konulmakta bu da ortadaki anlaşmayı sıkıntıya sokmakta ve işlemler yargıya intikal etmektedir.  

Taşınmaz değerinin tespitine ilişkin diğer bir sorun ise değer tespit raporlarında emsal taşınmaz ile değerlemeye tabi 

taşınmaz üzerinde herhangi bir hesaplamaya ihtiyaç duyulmadan sadece objektif kriterlerden bahsedilerek konunun 

üstünkörü geçiştirilmesidir. Hâlbuki emsal taşınmazlar ve değerlemeye tabi taşınmazların eksik ya da üstün yanları ayrıntılı 

olarak karşılaştırılmalı ve kesin ve açık bir hesap tekniği ile taşınmazlar hesaplanmalıdır. Ülkemizde taşınmaz 

değerlemesine ilişkin bir standart getirilmemiştir. Taşınmaz değerlemesinde başka bir husus ise taşınmazın cinsinin 

belirlenmesine yönelik yapılan hatalardır. Taşınmazın arsa mı yoksa arazi niteliğinde mi değerlemeye tabi tutulacağı 
konusu net değildir.  

Taşınmaz değer tespiti olgusu ülkemizde şu ana kadar gerçek manasıyla işleyen bir sistemin mevcut olmamasından dolayı 

nesnel ölçütler kısmı ile ilgili net bir düzenleme mevcut değildir. Bu sebepledir ki, emlak vergisinde matrahı oluşturacak 

değerler bilimsel ölçütlerden ziyade, bilimsel olmayan ölçütlere endeksli tahminlerle tespit edilmektedir. Bu yüzden değişik 

durumlar sonucunda farklıklar oluşturan değerler meydana gelmekte ve bu değerlerin de ekonomik ve sosyal değişimler 

üzerinde olumsuz yanları olmaktadır (Yomralıoğlu ve Nişancı, 2006:3). Ülkemizde gayrimenkullerin değerinin tapuda 

gerçek değerinin çok aşağısında bir değerde işleminin yapılması sonucu gerçek değeri üzerinden alınması gereken emlak 

vergisi alınamamaktadır. “Emlak Birim Fiyat Cetvelinde” belirtilen birim fiyatların gayrimenkullerin rayiç bedeline göre 

aşırı derecede farklılık arz etmesi taşınmazın gerçek değerinin belirlenmesine ilişkin problemlerden biridir (Candaş, 

2012:17). 

Vergi alınan bir mülkün tüm faktörleriyle ele alınıp, esas anlamında değerlemesinin icra edilmesi, mevcut görünen 

uygulamada geçerli olan; kanun sayesinde netlik kazanmış taşınmaz varlığın piyasa değeri dikkate alınarak icra 

edilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, taşınmaz varlığın piyasa değeri dikkate alınarak matrahın tayin edilmesi için 

yürürlükte olan emlak vergisinde bunu gerçekleştirecek araçlara yer verilmediği ve ülkemiz kadastro sisteminin sağlıklı bir 

vergileme yapmaya uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Emlak vergisi sistemi üzerinde yapılan güncellemelerin taşınmaz 

varlığın esas değerini ve değer yükselişlerini vergilendirmeye dair düzenlemeleri barındırmadığı görülmektedir. Ülkemizde 
taşınmazın gerçek değerinin tespitine dair bir oto kontrol sisteminin mevcut bulunmaması ve taşınmaz varlıkların güncel 

değerlerini kayıt altında tutacak bir veri tabanı sisteminin mevcut olmaması gibi unsurlar emlak vergisinde taşınmaz 

değerinin tespitine dair problemler olarak karşımıza çıkmaktadır (Hacıköylü ve Heper, 2010:5). 
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Ülkemizde birden fazla kuruluş özelleştirme, kamulaştırma ve toplulaştırma gibi birbirinden farklı amaçlarla gayrimenkul 

değerlemesi yapmaktadırlar. Gayrimenkul değerlemesi işine el atmış kuruluş sayısının çok olması da taşınmaz değerlemesi 

uygulamasında yaşanan sorunlardan biridir (Candaş, 2012:23). 

2.1.2. Emlak Vergisinin Kontrol ve Tahsilinde Yaşanan Sorunlar  

Teorik olarak bakıldığında, yerel yönetim vergileri; belediye hudutları dâhilinde yerel yönetimlerin tarhiyatını ve tahsilatını 
yapmakta olduğu ve kendi mali sistemleri dâhilinde mevcut olan ve yine kanunlar eşliğinde tayin edilen sınırlar içinde 

yerel olan yönetim biçimlerinin üzerinde farklılık geliştirme hakkına sahip kılınan gelir kaynakları ismi ile 

tanımlanmaktadır (Güner, 2006:63). 

Emlak vergisi hususunda mülk sahibinden tahsil edilecek gelire yönelik yaşanan problemlerin doğru bir şekilde anlaşılması 

için ilgili yönetimler niteliğinde bazı istatistiki bilgilerin öğrenilmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 

bilhassa emlak vergisinin belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi türüne evirilmesi akabinde emlak vergisinin ilerleme 
kaydetmesi ve emlak vergisi üzerinden sahip olunan maddi gelirlerin toplam miktarları hususunda istatistiksel olarak done 
eksikliği gibi problemlerde yaşanmaktadır. Ülkemiz şartlarında belediyeler emlak vergisi alabilmek için, vatandaşın bizzat 

kendisinin gelmesi durumunda bildirimi almakta ve vergiyi ödenmesini talep etmektedirler. Fakat belediyeler, yerel 
yönetime bağlı bölgede mükelleflerin bizzat kendisinin bildirimde bulunmasına gerek duymadan mükellefleri belirlemesi 

daha mantıklı görünmektedir. Günümüz hükümleri gereği mükelleflerden yalnızca alımı ve satımı yapılacak taşınmaz 

varlıkların tapu kayıtları gereği emlak vergisi “borcu yoktur” ibareli bir yazı talep edilmekte bu işlemin haricinde emlak 

vergisinin denetimi üzerine herhangi bir işlem uygulanmamaktadır. Belediyelere emlak vergisi ile ilgili olarak vergi tahkik 

yetisinin icra edilmesi, zamanla tartışma konusunu da beraberinde getirmektedir. Lakin bu tartışmalar içinde atlamaması 

gerekli olan bir husus ki, vergi tahkik yetkisinin öncelikle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu ve bu konuyu da 

bölümünde iyi yetişmiş ve uzman kişiler tarafından icra edilmesi gerektiği hususudur (Hacıköylü ve Heper, 2010:6). 

Uygulama açısından baktığımızda emlak vergisinin tahsilatı ve kontrol edilmesi hususunda önemli sorunlar bulunmaktadır. 

Bu konuda kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması ve vergilendirilmesi en öncelikli çözüme kavuşturulması gereken 

bir sorundur. Bir ülkede etkin bir şekilde emlak vergisi tahsilatı yapabilmek için teknolojik altyapı, uzmanlaşmış nitelikli 

elemanlara ve vergi kaçakçılığını önlemede etkili olabilecek bir sisteme ihtiyaç vardır. Diğer bir husus, emlak vergisinin 

tahsilatında belediyeler emlak vergisi değerlemesinde güncel verileri kullanmalı, değerleme tespit komisyonu ile koordine 

olmalı ve mükelleflerin beyan ettikleri değerleri denetleyecek bir mekanizma oluşturmalıdır (Tarin, 2013:157). 

Taşınmazların tapuda normal değerlerinin çok aşağısında işlem görmesi ile tahsil edilmesi zorunlu olan vergi vb. kamu 

gelirleri tahsil edilememektedir. Ayrıca firmaların bilançolarının aktif tarafında rayiç değerin üzerinde bildirilen 
taşınmazlar dolayısıyla daha az vergi tahsil edilmektedir (Kırar, 2008:23). 

2.1.3. Takdir Komisyonlarindan Kaynaklanan Sorunlar 

Takdir komisyonlarının emlak vergi sisteminde yarattığı sorunları daha iyi anlayabilmek adına arsa ve arazilere ait takdir 

komisyonlarını bilmek yerinde olacaktır. Mevcut hükümlere göre arsaları takdir edecek komisyon şu üyelerden 

oluşmaktadır: 

“-Belediye başkanı veya komisyon başkanı olarak görevlendireceği bir memur başkanlığında ilgili 

belediyeden yetkili bir memur,  

-Defterdarın görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya görevlendireceği bir memur, 

-Ticaret odasından seçilmiş bir üye ile ilgili mahalle veya köy muhtarı ve organize sanayi bölgesi bulunan 

yerlerde yapılacak takdirlerle ilgili arsalara ilişkin komisyonlar açısından organize sanayi bölgesini temsil 

eden bir üye.  

Araziye ait değer tespit takdir komisyonu ise vali, defterdar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdür, 

il merkezlerindeki ticaret odasından seçilmiş bir üye ve il merkezlerindeki ziraat odasından seçilmiş bir 

üyenin katılımıyla oluşur” (Can ve Bülbül, 2013:878). 

Arsa ve arazilerin minimum metrekare bedelleri takdir komisyonları tarafından belirlenmektedir. Arsaların minimum 

bedelleri cadde ve sokaklar baz alınarak hesaplanmaktadır. Bahse konu olan değerleme çalışmalarında; arsanın yeri, 

konumu, ulaşım koşulları, belediye hizmetleri imkanları, çevre ve nüfus özellikleri dikkate alınmaktadır. Uygulama 

esnasında piyasa değeri baz değer olarak hesaba katılmadığından ötürü pek çok kriter göz ardı edilmektedir. Arazilerde, 

vergi değeri de hesaplanırken arazinin kuru ya da sulu olması durumuna göre takdir komisyonları tarafından 

belirlenmektedir (Taslak Geliştirme Raporu V02, 2016:15). 

03.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4751 sayılı Kanuna göre; 

“Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir 

yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlâk Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (8) 

numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce 

karara bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, 

ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki 

ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1464 
 

takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet 

vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci 

mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan 

merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları onbeş 

gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez 

komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerlerle ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir 

yapılmak suretiyle dikkate alınır”. 

Vergi amaçlı değerleme yapılırken taşınmaza ilişkin vergi tarhiyatı sırasında değerleme konusuna ilişkin öznel durumların 

öne çıktığı gözlenmektedir. Fakat değerlemeye konu olan asgari değerlerin tespit edilmesi sırasında objektif nitelikler ön 

plana çıkarılmakta ve bu doğrultuda belirli bölgelerde bulunan gayrimenkuller için daha önce tespit edilmiş asgari birim 
değeri işleme konulmaktadır (Can ve Bülbül, 2013:873). 

2.2. İdareden Kaynaklanan Sorunlar 

2.2.1. Belediyelerden Kaynaklanan Sorunlar 

Günümüzde hemen her yerde gözlemlenen hızlı şehirleşme durumu ile beraber özellikle şehir merkezlerinde emlak 

vergisine temel olan değerlerde yükselmeler görülmektedir. Bu durum ile beraber de, taşınmaz varlıkların değerleri üzerine 

alınacak emlak vergisi ile taşınmaz varlıkların getireceği gelirler üzerinden alınan toplam vergi miktarlarında yükselmelerin 
meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Lakin günümüzde seri şehirleşme nihayete erdiğinde taşınmaz mallarda meydana 

gelen değer yükselmesinin kayda değer bir miktarının ilgili belediyelere transfer edilmediği gözlemlenmektedir. Bu 

durumun en belirgin sebeplerinden biri taşınmaz varlıklar üzerinden alınan vergiler için uygulanan tarh, tahakkuk ve tahsil 

gibi vergileme sürecinde meydana gelen sorunlardır. Emlak vergisinin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçlerinde yaşanan 

sorunlar genellikle belediye kaynaklı sorunlardır. Emlak vergisinin vergi değerinin tespiti işlemine dair belediye kaynaklı 

sorunlar şu şekilde sırlanabilir: 

 Belediye vergileme sistemi bakımından belediyelerin vergileme ihtiyacını karşılayacak yeterliliğe haiz olmaması ve 

sonuç olarak da emlak vergisine gerekli ilgi ve önemin verilmemesi, 

 Takdir komisyonları tarafından belirlenen değerlerin belediyelerin aktif bir şekilde rol alması ile bilimsellikten uzak 

yeterli veriye ve işinde uzmanlaşmış personele danışılmadan tespit edilmesi, 

 Belediyelerin vergi uygulamalarında bilişim teknolojisinin günümüz koşullarına uyarlanması ve otomasyon 

sistemlerinden fayda sağlanamaması, bilhassa tapu ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler arasında karşılıklı olarak 

bilgi alış-verişini hızlandıracak olan teknolojik ve sistematik bir veri tabanın şuana kadar geliştirilememesi, 

 Daha etkin bir vergi tahsilatı sistemi için lazım olan kurumsal örgüt yapılanması, çalışan yönetimi ve izlenecek yol 

haritası gibi önemli unsurların belediyelerce inşa edilememesi, 

 Her seçim döneminde iş başına gelen başka bir belediye başkanının, belediyede çalışan personeli değiştirmesi, 

 Emlak vergisi ile ilgili vatandaşları ilgilendiren gerekli tüm bilgilerin belediyeler tarafından halka açıkça 

sunulmaması, emlak vergisinin tahakkuk ve tahsilat tutarlarını gösteren mali verilerin yayınlamaması, 

 Belediyeler bünyesindeki bazı gerekli meslek kollarının (bunlar; harita kadastro mühendisi, teknikeri, gayrimenkul 

değerleme uzmanı vb...) eksik veya hiç mevcut olmaması, 

 Belediye içinde çalışanlar arasında vergi haritalarının tercih edilmemesi ve coğrafi bilgi sistemlerinden fayda 

sağlanamamasıdır (Hacıköylü ve Heper, 2010:9). 

Belediyeler gayrimenkuller için değer tespiti işlemine yönelik olarak birden fazla kuruluşla iletişim sağlayarak gerekli 

bilgileri edinebilmektedir. Diğer yandan belediyeler tarafından, taşınmazlar ile ilgili bilgi sağlanamaması emlak vergisinde 

yaşanan problemlerden birini oluşturmaktadır (Çiftçi, 2014:156). 

2.2.2. Tapu Kadastro Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar 

Emlake konu olan bina, arsa ve arazinin istenilen şekilde denetiminin sağlanması, planlamasının yapılması ve 

vergilendirme sisteminin kusursuz olarak işlemesi taşınmaz idare sistemi ile mümkündür. Ülkemizde mevcut uygulamada 
olan taşınmaz idare sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı tapu kadastro ve tapu sicil müdürlükleri vasıtasıyla icra 

edilmektedir (Çağdaş vd., 2003:72). 

TKGM Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a göre, tapu kadastro müdürlüklerinin görevlerini şu şekilde sırlayabiliriz;  

bir bölgedeki bütün bina, arsa ve arazilerin haritası olan kadastral haritalardan destek alıp taşınmaz 

varlıkların hudutlarının tespitinin yapılması, taşınmazların hukuki hallerinin tespitinin yapılması ve kadastro 

işlemi gerçekleştikten sonra taşınmaz varlıklarda vukuu bulan değişikliklerin takibini yapmak. Tapu sicil 

müdürlüklerinin görevlerini ise şu şekilde sırlayabiliriz; taşınmaz mallar ile ilgili tescile dair tüm 

adımlarının yapılması, tapu sicilinin düzenli bir biçimde tutulması, taşınmazlarda oluşan farklılıkların 

takibinin yapılması, tapu ile ilgili sicil ve dokümanların muhafazasının yapılması.  
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Ülkemizde tapu ve kadastro yönünden emlak vergisinde yaşanan sorunlar irdelendiğinde, tapu kadastro sistemi kaynaklı 

ortaya çıkan ve emlak vergisindeki verim açısından etkisizliğe sebebiyet veren sorunlar; veri içeriği kaynaklı sorunlar, veri 

niteliğinden kaynaklanan sorunlar ve kurumlar arası bilgi alış-verişi uyumsuzluğundan kaynaklanan şeklinde sıralanabilir 
(Çağdaş vd., 2003:75). 

Taşınmaz cinsleri emlak vergisinde karışıklığa sebep olmayacak şekilde tanımlanmalı, taşınmazların cinsinde yapılan 

değişiklikler güncel tutulmalı, ve değişiklikler belediyelere zamanında aktarılmalıdır (Çağdaş vd., 2003:72). 

2.2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Maliye Bakanlığından Kaynaklanan Sorunlar 

Binaların değerlendirilmesi esnasında maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Maliyet yönteminde normal inşaat maliyetleri ve 

yıpranma paylarının bilinmesi önem arz etmektedir. Binaların metrekare normal inşaat bedelleri her sene yenilenmek üzere 
“Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” tarafından ortak bir çalışma yapılarak yayınlanmaktadır. Emlak 

vergisine tabi vergi değeri hesap edilirken bina değeri ve arsa değerinin toplamı alınmaktadır. Diğer bir ifade ile 

amortismanı düşülmek kaydıyla hesaplanan yeniden yapım maliyeti yöntemi uygulanmaktadır (Taslak Geliştirme Raporu 

V02, 2016:15). Burada hesaplanan maliyet ve vergi değerleri piyasa koşullarını tam olarak yansıtmaması ve binaların 

metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin piyasada oluşmuş olan maliyetlerin gerisinde kalması sebebi de sorun teşkil 

etmektedir. (Hacıköylü ve Heper, 2010:11). Bu sorun da Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na pay 

edilmektedir. 

2.3. Mükelleften Kaynaklanan Sorunlar 

Emlak vergisi mükellefleri ödemekle yükümlü oldukları, matrahı idarece belirlenen, emlak vergisine vergi oranlarının 

yüksekliği nedeniyle direnç gösterebilirler (Kırar, 2008:75). Emlak vergisi özelinde mükelleften kaynaklanan sorunlar 

yukarıda saydığımız diğer sorunlara göre daha az sayıda ve etkinlikte olduğu söylenebilir.  

 

3. ALAN ARAŞTIRMASI VE ELDE EDİLEN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Amacı ve Yöntemi 

Türkiye’de emlak vergisi uygulamasının değerlendirilmesi: sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemeye yönelik olarak 
İstanbul’da bir alan araştırması yapılmıştır. Daha önce Türkiye genelinde mükelleflerin emlak vergisine bakışını ölçmeyi 

amaçlayan ve emlak vergisinde var olan sorunların çözüm analizlerini ortaya koyan güncel bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Yapılan bu çalışma ile emlak vergisinde yaşanan sorunlar öne çıkartılmıştır. Ayrıca emlak vergisinde vergi bilinci 

konusunda yapılan tespitler de önemlidir. Anketin uygulanmasıyla ülkemizde emlak vergisi uyumu ve emlak vergisi ödeme 

isteği değerlendirilmiştir. Ayrıca bu sayede emlak vergisinde adalet konusu tartışılmıştır. Bununla birlikte emlak vergisine 
yönelik değer yargıları belirlenmiştir. Söz konusu anket ile emlak vergisinde yaşanan sorunların tespiti yapılmış olup, bu 
kapsamda emlak vergisini yönetenlere destek olacak yeni çözümler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Araştırma evrenini, İstanbul’da yaşayan ve en az bir gayrimenkulü olan vergiye tabi mükellefler oluşturmaktadır. 

İstanbul’da yaşayan 15 milyon kişiden 5 milyonu emlak vergisi mükellefi olduğundan % 5 hata payı ve % 95 güven 

aralığında örneklem büyüklüğü 385 emlak vergisi mükellefi olarak hesaplanmıştır. Söz konusu örneklem büyüklüğünün 

daha iyi sonuç vermesi için en az 385 olması gereken mükellef sayısı 400 olarak hedeflenmiş ve bu kadar mükellefe anket 

uygulanmıştır. Ancak SPSS programına anketlerin girişinde 9 adet anketin sağlıklı olmadığı görülerek bunlar analize dâhil 
edilmemiş ve neticede 391 anket değerlendirilmiştir. 

3.2. Verilerin Analizi 

Mükelleflere uygulanan anket sonucunda; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir türü, elde edilen yıllık gelir, sahip olunan 

gayrimenkul türü, ilk akla gelen belediye vergisi çeşidine yönelik bilgiler tespit edilmiştir Bu bilgilerin ayrıntılı istatistiksel 
sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Mükelleflerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde (%) 

Yaş 

18-30 103 26,3 

31-40 107 27,4 

41-50 84 21,5 

51-60 58 14,8 

61+ 39 10,0 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1466 
 

Toplam 391 100 

Cinsiyet 

Erkek 251 64,2 

Kadın 140 35,8 

Toplam 391 100 

Eğitim  

İlköğretim 88 22,5 

Lise 147 37,6 

Önlisans 82 21 

Lisans 61 15,6 

Lisansüstü 13 3,3 

Toplam 391 100 

Gelir Türü  

Ticari Kazanç 87 22,3 

Zirai Kazanç 34 8,7 

Serbest Meslek Kazancı 65 16,6 

Ücret 181 46,3 

Gayri Menkul Sermaye İradı 2 0,5 

Menkul Sermaye İradı 1 0,3 

Birden Fazla Kazanç 21 5,4 

Toplam 391 100 

Elde Edilen Gelir Türü 

0-15.000 TL 106 27,1 

15.000-35.000 TL 152 38,9 

35.000-80.000 TL 116 29,7 

80.000 TL ve üzeri 17 4,3 

Toplam 391 100 

Sahip Olunan 
Gayrimenkül Türü 

Arsa 32 8,2 

Daire 207 52,9 

İşyeri 40 10,2 

Müstakil ev 23 5,9 

Arazi 11 2,8 

Birden Fazla Gayrimenkul 78 19,9 

Toplam 391 100 

İlk Akla Gele Belediye Emlak Vergisi 265 67,8 
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Vergisi 
İlan ve Reklam Vergisi 29 7,4 

Çevre ve Temizlik Vergisi 58 14,8 

Haberleşme Vergisi 4 1,0 

Yangın ve Sigorta Vergisi 13 3,3 

Eğlence Vergisi 4 1,0 

TKVK Katkı Payı 1 0,3 

Elektrik ve Havagazı 

Tüketim Vergisi 
17 4,3 

Toplam 391 100,0 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere ankete katılan emlak vergisi mükelleflerinin; ağırlıklı olarak orta yaş grubunda (31-40 yaş), 

% 64,2’u erkek ve % 35,8’inin kadın, büyük bir kısmının (%37,6) lise mezunu, yine büyük bir kısmının (%46,3) ücret 

geliri elde ettiği, çok büyük bir kısmının (%38,9) 15.000-35.000 TL gelir elde ettiği, çok büyük bir kısmının (%52,9) daire 

sahibi olduğu ve ilk akla gelen belediye vergisinin emlak vergisi olduğu belirlenmiştir. 

Mükellefin emlak vergisinde yaşanan sorunlara bakışını belirlemeye yönelik anket sonuçları faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Faktör analizinden önce mükelleflere yöneltilen anket sorularının güvenilirliğini hesaplamak adına güvenilirlik 

katsayısı olarak Cronbach  katsayısı dikkate alınmıştır. Soru grupları için Cronbach  değeri 0,814 olarak hesaplanmıştır. 

Söz konusu veri değerinin 0,800 değerinden fazla çıkması kullanılan Cronbach  katsayısının yüksek derecede güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

Faktör analizi için veri setinin uygunluğunun denetlenmesi, “Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett” testleri ile tespiti 

yapılan katsayıların anlamlı olmasına bağlı olduğundan, faktör analizine başlamadan önce “Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve 
Bartlett” testleri uygulanmıştır. Yapılan anketin Kaiser-Mayer-Olkin örnekleme yeterliliği ölçüsü 0,815 olarak tespit 

edilmiştir. Diğer yandan Bartlett testi anlamlı diyeceğimiz bir sayıyı ortaya koymuştur [χ2 = 2417.788, df = 210 (p = 

0.000)]. Bu veri sonuçları değişkenler arasındaki korelasyonun varlığını ve faktör analizinin uygulanabilirliğini 
göstermektedir. 

Değişkenler arasındaki ilişkileri en yüksek katsayıda temsil eden az sayıda faktörü belirlemek, faktörlerin elde 

edilmesindeki temel amaçtır. Faktör analizinde değişkenlerin kaç faktör altında toplanacağı ile ilgili en önemli ölçütler 

olarak özdeğer istatistiği ve toplam varyansın yüzdesi yöntemi kullanılmaktadır. SPSS 22.0 programında gerçekçi ve 

sağlıklı faktörlerin tespit edilmesi için önce “Communality” değeri 0,50’nin altında kaldığından; 

V10 Emlak vergilerin uygulanması sırasında Belediyeler kişiye göre farklı işlem yapmaktadır. 

V27Emlak vergisinde yaşanan sorunlar Belediye Takdir Komisyonu’ndan kaynaklanmaktadır. 

V32 Birçok kişinin gayrimenkulünden emlak vergisi alınmaması adaletsizliğe yol açmaktadır. 

V19 Vergi ödemenin kutsal bir görev olduğuna inanıyorum.  

Soruları silinmiştir. 

Sonuç olarak geriye kalan 21 değişkenin öz değerinin 1’den büyük 6 faktör altında toplandığı görülmüş ve bu değişkenlerin 

toplamı varyansın % 61,315’ini açıkladığı tespit edilmiştir 

Tablo 2. Mükelleflerin Emlak Vergisine Bakışını Belirleyen Değişkenlerin Faktör Analizi Sonuçları Tablosu 

Faktör Total Variance (%) Load Communal Anti-image 

Uygulama Sorunları (%25,153)    

V30. “Emlak vergisinde yaşanan sorunlar taşınmazların kayıt ve kontrol altına 

alınmasından kaynaklanmaktadır”. 
,837 0,712 0,818 

V29. “Emlak vergisinde yaşanan sorunlar taşınmaz değer tespitinin doğru yapılmamasından 

kaynaklanmaktadır”. 
,834 0,726 0,806 

V31. “Emlak vergisinde yaşanan sorunlar binaların metrekare normal inşaat maliyet ,819 0,703 0,844 
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bedellerinin piyasa şartlarını yansıtmamasından kaynaklanmaktadır”.  

V28. “Emlak vergisinde yaşanan sorunlar Belediye Emlak Vergisi Servisi’nden 

kaynaklanmaktadır”. 
,748 0,653 0,824 

Vergi Bilinci (%11,534)    

V13. “Ülkemizde vatandaşların vergi bilincinin zayıf olduğunu düşünüyorum”. ,795 0,712 0,805 

V14. “Sık sık uygulanan vergi afları vergi ödeme kültürünü zedelemektedir”. ,767 0,627 0,811 

V12. “Vergi ödemenin öneminin vatandaşlara yeterince anlatılmadığını düşünüyorum”. ,731 0,606 0,818 

V15. “Maddi durumum yeterli olmasa bile imkânlarımı zorlayarak emlak vergimi 

zamanında öderim”. 
,622 0,513 0,886 

Vergi Ödeme İsteği (%8,859)    

V21. “Emlak vergisinin nereye harcandığının Belediyelerce bilgilendirilmesi vergi ödeme 

isteğimi artırır”. 
,733 0,568 0,827 

V23. “Belediyelerin TV, Gazete, Billboard gibi çeşitli iletişim araçlarıyla yaptıkları 

hatırlatmalar emlak vergisinin ödenmesini teşvik etmektedir”. 
,683 0,555 0,842 

V24. “Emlak vergisinin tahsilatında; ödeme noktaları, internet, taksit veya kredi kartıyla 

ödeme gibi imkânların sağlanması vergi ödeme isteğimi artırır”. 
,680 0,581 0,871 

V17. “Vergi ödeme konusunda kendimi sorumlu / dürüst bir vatandaş olarak görüyorum”. ,635 0,544 0,849 

V18. “Toplumumuzda vergi kaçıranlar, işini bilen / kurnaz kişiler olarak görülmektedir”. ,498 0,549 0,864 

Vergide Adalet (%7,584)    

V9. “Emlak Vergisi Kanunun adil olduğuna inanıyorum”. ,778 0,643 0,703 

V11. “Belediyelerce yapılan emlak değerlerinin tespiti ve takdirinin adil olduğunu 

düşünüyorum”. 
,748 0,652 0,741 

Değer Yargıları (%5,269)    

V16.” Bir kişi emlak vergisini ödemediğinde kendisini ayıplarım”. ,617 0,585 0,832 

V20. “Belediyelerce toplanan emlak vergisinin uygun yerlere harcandığına inanıyorum”. ,608 0,629 0,645 

V22. “Ödediğim emlak vergisi Belediyeden aldığım hizmetlerin bir karşılığıdır” ,482 0,569 0,687 

Diğer Nedenler (%4,917)    

V25. “Belediye personeli emlak vergisi konusunda vatandaşlara yardımcı olmaktadır”. ,673 0,589 0,797 

V26. “Emlak vergisinin bildirimi konusunda Tapu Kadastro Müdürlükleri’nden 

Belediye’ye bilgi aktarımı sağlanmalıdır”. 
,605 0,516 0,876 

V8. “Emlak vergisi oranları yüksektir”. ,534 0,644 0,746 

KMO: 0.815   Total variance explained: 61,315% 

Bartlett’s test of Sphericty: Chi-Square: 2417,788   df: 210   Sig 0,000 

Not: 1. Load = Factor loading, communal = communality, anti-image = anti-image correlation. 

2. V10, V19, V27 ve V32 numaralı sorular analize dahil edilmemiştir. 
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Tablo 2’de mükelleflerin emlak vergisine bakışını belirleyen faktörlerinin her biri toplam varyansı sırasıyla %23,153, 

%11,534, %8,859, %7,584, %5,269 ve %4,917 olarak açıklanmaktadır. Tabloda görülen faktörlerin açıklanmasına fayda 

sağlayan soruların faktör yükleri 0,482 ve 0,837 değer aralıklarında değişiklik göstermektedir. Sayısal değer olarak en 

küçük anti-image değeri 0,645, communal değeri ise 0,513’tür. 

Bu çerçevede Tablo 2 incelendiğinde en önemli faktörün “Uygulama Sorunları” faktörü olduğu ve varyansın %23,153 gibi 
büyük bir kısmını açıkladığı gözlemlenmektedir. Bu oran çerçevesinde uygulama sorunlarının anketin önemli bir kısmını 

açıkladığı, emlak vergisinde uygulama sorunlarının dört değişken altında şekillendiği görülmektedir. Bu kapsamda, emlak 

vergisinde yaşanan sorunların başında taşınmazların kayıt ve kontrol altına alınmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Uygulama ile ilgili ikinci önemli sorun kaynağı taşınmaz değer tespitinin doğru yapılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin piyasa şartlarını yansıtmaması da uygulama açısından önemli 

bir sorun olarak algılanmaktadır. Bunlara ilave olarak Belediye Emlak Vergisi Servisi’nin yaklaşımı ve uygulamaları da bir 

sorun kaynağı olarak görülmektedir. Anketten elde edilen bu bulgular, ülkemizde emlak vergisi uygulamasına ilişkin teorik 

olarak belirlenen sorunlarla örtüşmekte ve bunların halen devam ettiğini teyit etmektedir. 

Analiz kapsamında oluşan ikinci önemli faktör “vergi bilinci” olarak şekillenmiştir. Bu kapsamda mükellefler ülkemizde 

vatandaşların vergi bilincinin zayıf olduğunu düşünmektedirler. Özellikle seçim dönemlerinde uygulanan vergi afları 

mükelleflerin vergi ödeme kültürünü zedelemektedir. Ayrıca mükellefler vergi ödemenin öneminin vatandaşlara yeterince 

anlatılmadığını düşünmektedir. Buna karşılık mükelleflerin bir kısmı maddi durumu yeterli olmasa bile imkânlarını 

zorlayarak emlak vergisini zamanında ödediğini ifade etmektedir. Dolayısıyla ülkemizde genel olarak vergi bilincinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar emlak vergisinin ödenmesini de olumlu yönde etkileyebilecektir. 

Diğer bir faktör de “vergi ödeme isteği”dir. Emlak vergisinin nereye harcandığının Belediyelerce bilgilendirilmesi 

mükelleflerin vergi ödeme isteğini artırır. Ayrıca belediyelerin TV, Gazete, Billboard gibi çeşitli iletişim araçlarıyla 

yaptıkları hatırlatmalar emlak vergisinin ödenmesini teşvik etmektedir. Emlak vergisinin tahsilatında; ödeme noktaları, 

internet, taksit veya kredi kartıyla ödeme gibi imkânların sağlanması da mükelleflerin vergi ödeme isteğini artırır. Buna 

karşılık mükelleflerin önemli bir kısmı vergi ödeme konusunda kendilerini sorumlu ve dürüst bir vatandaş olarak görürken 

vergi kaçıranları işini bilen kurnaz kişiler olarak değerlendirmektedir. Bu durum da aslında toplumumuzda kendisini dürüst 

mükellef olarak gören kişilerin dahi imkanı olması halinde vergi kaçırma girişimine bulunabileceğini göstermektedir. 

Mükelleflerin Emlak Vergisine bakışını belirlemeye yönelik alan araştırması ve değerlendirilmesine yönelik faktörlerden 

bir diğeri “vergide adalet”dir. Mükellefler Belediyelerce yapılan emlak değerlerinin tespiti ve takdirinin adil olduğunu 

düşünmektedir ve Emlak Vergisi Kanunun adil olduğunda ise kararsız kalmaktadırlar. 

Analiz sonuçları çerçevesinde beşinci faktör “değer yargıları” olarak ortaya çıkmıştır. Bir kişi emlak vergisini 

ödemediğinde kendisi mükellefler tarafından ayıplanmaktadır. Mükellefler Belediyelerce toplanan emlak vergisinin uygun 

yerlere harcandığına inanmamaktadır. Ayrıca mükellefler ödedikleri Emlak Vergisinin Belediyeden aldıkları hizmetlerin 

bir karşılığı olarak görmektedir. Bu durum ise aslında emlak vergisi mükellef tarafından bir faydalanma vergisi gibi 

algılandığını göstermekte ve bu nedenle emlak vergisi ile ilgili yeni düzenlemelerde bu hususun da göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir.  

Altıncı ve son faktör ise “diğer nedenler” olarak ortaya çıkmıştır. Mükellefler Belediye personelinin emlak vergisi 

konusunda vatandaşlara yeterli düzeyde yardımcı olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan mükelleflere göre Emlak Vergisi 

oranları yüksek algılanmaktadır. Bu durum da ülkemizde emlak vergisi yükünün mükelleflerin genel vergi yükü algısından 

farklı olmadığını göstermektedir. Buna karşılık ülkemize mükellefler emlak vergisinin bildirimi konusunda Tapu Kadastro 
Müdürlükleri’nden Belediye’ye bilgi aktarımı sağlanması gerektiği ve bu durumun kendilerine çok büyük bir kolaylık 

sağlayacağını belirtmektedirler.  

3.3. Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Emlak vergisinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik alan araştırması ve değerlendirilmesi için yapılan anket 

çalışmasında emlak vergisi mükelleflerine yöneltilen anket sorularının güvenilirliğini hesaplamak adına güvenilirlik 

katsayısı olarak “Cronbach  Katsayısı” dikkate alınmıştır. Çalışmada faktör ve frekans analizinin kullanılması uygun 

görülmüş olup bu kapsamda frekans analizi yapılmış ve daha sonra faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan 

sonuçların kısa değerlendirmesi, sonuçların birbiriyle ilişkisi ve görüşler aşağıdaki gibidir: 

Ankete katılan 391 kişinin yaş dağılımına yönelik bilgileri incelendiğinde; orta yaş grubu denilen 31-40 yaş arası grubun 

çoğunlukta olduğu, cinsiyete yönelik bilgiler incelendiğinde; ankete katılanların ağırlıklı olarak 251 kişi ile erkek olduğu, 

eğitim durumu incelendiğinde; çoğunluk grubun 147 kişi ile lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Ankete katılan kişilerin gelir türüne göre dağılımı gözlemlendiğinde, bireylerin % 46,3’ü ücret, % 22,3’ü ticari kazanç, % 

16,6’sı serbest meslek kazancı, % 8,7’si zirai kazanç, %5,4 birden fazla kazanç, %0,5 gayrimenkul iradı, %0,3 menkul 

sermaye iradına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Ankete katılan emlak vergisi mükellefinin büyük çoğunluğu ücret geliri 

elde etmektedir. 

Ankete katılan kişilerin yıllık gelirlerine göre dağılımı incelendiğinde; 391 kişiden 106 kişinin 15.000 TL, 152 kişinin 

15.000 - 35.000 TL, 116 kişinin 35.000 - 80.000 TL ve 17 kişinin 80.000 TL ve üzeri gelir elde ettiği görülmüştür. Söz 
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konusu veri, emlak vergisi mükellefi olan bireylerin çoğunlukla yıllık 15.000 - 35.000 TL arası gelir elde ettiği tespit 

edilmiştir. 

Ankete katılan kişilerin sahip olduğu gayrimenkul türleri incelendiğinde, 391 kişiden 207 kişinin daire, 78 kişinin birden 

fazla gayrimenkul, 40 kişinin işyeri, 32 kişinin arsa, 23 kişini müstakil ev, 11 kişini arazi sahibi olduğu görülmüştür. Bu 

sonuca göre ankete katılan emlak vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğu daire sahibidir. 

Ankete katılan kişilere ilk aklınıza gelen belediye vergisi nedir diye sorulduğunda; ankete katılan 391 kişiden 265 kişinin 

emlak vergisi, 58 kişinin çevre ve temizlik vergisi, 29 kişinin ilan ve reklam vergisi, 17 kişinin elektrik ve havagazı tüketim 
vergisi, 13 kişinin yangın ve sigorta vergisi, 4 kişinin haberleşme vergisi, 4 kişinin eğlence vergisi ve 1 kişinin TKVK katkı 

payı ve cevabını verdiği tespit edilmiştir. Bu sonuca göre ankete katılan emlak vergisi mükelleflerinin büyük bir 

çoğunluğunun ilk aklına gelene belediye vergisi çeşidinin emlak vergisi olduğu görülmektedir. 

Ankete katılan kişilerin uygulama sorunlarına yönelik bakış açıları incelendiğinde; emlak vergisinde yaşanan sorunların 

taşınmazların kayıt ve kontrol altına alınmasından kaynaklandığı, emlak vergisinde yaşanan sorunların taşınmaz değer 

tespitinin doğru yapılmamasından kaynaklandığı, emlak vergisinde yaşanan sorunların binaların metrekare normal inşaat 

bedellerinin piyasa şartlarını yansıtmamasından kaynaklandığı, emlak vergisinde yaşanan sorunların Belediye Emlak 

Vergisi Servisi’nden kaynaklandığı öngörüsüne ankete katılan kişilerin çoğunun kararsız yönde görüş bildirmesi nedeniyle 

mükelleflerin bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. 

Ankete katılan kişilerin vergi bilincine yönelik bakış açıları incelendiğinde; ülkemizde vatandaşların vergi bilincinin zayıf 

olduğunu düşünüyorum ifadesine ankete katılanların büyük çoğunluğu olumlu görüş bildirmiştir. Sık sık uygulanan vergi 

afları vergi ödeme kültürünü zedelemektedir ifadesine mükelleflerin büyük çoğunluğu olumlu görüş bildirmiştir. Vergi 

ödemenin öneminin vatandaşlara yeterince anlatılmadığını düşünüyorum ifadesine büyük çoğunluk katılıyorum dediği ve 

bu sonuç ile vergi ödemenin öneminin vatandaşlara yeterince anlatılmadığı tespit edilmiştir. Maddi durumum yeterli 

olmasa bile imkânlarımı zorlayarak emlak vergimi zamanında öderim ifadesine mükelleflerin çoğu olumlu görüş 

bildirmiştir. 

Ankete katılan kişilerin vergi ödeme isteğine yönelik bakış açıları incelendiğinde; emlak vergisinin nereye harcandığının 

Belediyelerce bilgilendirilmesinin ankete katılan kişilerin vergi ödeme isteğini artıracağı tespit edilmiştir. Belediyelerin 

TV, Gazete, Billboard gibi çeşitli iletişim araçlarıyla yaptıkları hatırlatmalar ankete katılan mükelleflerin emlak vergisini 
ödemelerini teşvik etmektedir. Emlak vergisinin tahsilatında; ödeme noktaları, internet, taksit veya kredi kartıyla ödeme 

gibi imkânların sağlanması ankete katılan mükelleflerin vergi ödeme isteğini artırdığı tespit edilmiştir. Ankete katılan 

mükelleflerin büyük çoğunluğu vergi ödeme konusunda kendilerini sorumlu / dürüst bir vatandaş olarak görmektedirler. 

Ankete katılan mükelleflerin büyük çoğunluğu toplumumuzda vergi kaçıranları, işini bilen / kurnaz kişiler olarak 

görmektedirler. 

Ankete katılan kişilerin vergi adaletine yönelik bakış açıları incelendiğinde; ankete katılan mükelleflerin çoğunluğu Emlak 

Vergisi Kanunu’nun ve Belediyelerce yapılan emlak değerlerinin tespiti ve takdirinin adil olduğuna inanmakta tereddüt 

yaşamaktadırlar. 

Ankete katılan mükelleflerin değer yargılarına yönelik bakış açıları incelendiğinde; ankete katılanların çoğunluğu bir kişi 

emlak vergisini ödemediğinde kendisini ayıplarım ifadesine olumlu görüş bildirmişlerdir. Belediyelerce toplanan emlak 

vergisinin uygun yerlere harcandığına inanıyorum ifadesine çoğunluk kararsız görüş bildirerek bu konu hakkında 

bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Ödediğim emlak vergisi Belediyeden aldığım hizmetlerin bir karşılığıdır ifadesine 

ankete katılan mükelleflerin çoğunluğu olumlu yanıt vermiştir. 

Ankete katılan mükelleflerin emlak vergisine yönelik diğer bakış açıları incelendiğinde; ankete katılan mükelleflerin büyük 

çoğunluğu Belediye personeli emlak vergisi konusunda vatandaşlara yardımcı olmaktadır, emlak vergisinin bildirimi 

konusunda Tapu Kadastro Müdürlükleri’nden Belediye’ye bilgi aktarımı sağlanmalıdır, emlak vergisi oranları yüksektir 

ifadesine olumlu yanıt vermiştir.  

 

SONUÇ 

Türkiye’de emlak vergisi ise konut, konut dışı binalar, arsa ve araziler üzerinden büyükşehir sınırları içi ve diğer iller için 
belirlenen farklı oranlarda tahsil edilmektedir. Ülkemizde emlak vergisinin oranlarını merkezi yönetim tarafından 

belirlenmektedir. Emlak vergisi oranları emlak vergisi mükellefleri nezdinde yüksek görülmektedir. Emlak vergisinin 

oranlarını belirleme yetkisinin belediyelere devredilmesi konusu tartışılabilir bir durumdur. Emlak vergisinin 

hesaplanmasında taşınmazların piyasa değerinin belirlenmesi konusunda yaşanan belirsizlikler emlak vergisinin 

güvenilirliğine zarar vermektedir. Ülkemizde emlak vergisi sisteminde yaşanan sorunları genel olarak üçe ayırmak 

mümkündür. Bunlardan birincisi; emlak vergisinin uygulamadan kaynaklanan sorunlardır. Uygulamadan kaynaklanan 

sorunlar kendi içerisinde emlak vergisinin kontrol ve tahsilinde yaşanan, taşınmazın gerçek değerinin tespit 

edilememesinden, takdir komisyonlarından kaynaklanan sorunlar olmak üzere kendi içinde sınıflandırılmaktadır. İkinci 

sorun kaynağı, idareden kaynaklanan sorunlardır. İdareden kaynaklanan sorunlar belediyelerden, tapu kadastro 

sisteminden, ilgili bakanlıklardan kaynaklanan sorunlar olmak üzere kendi içinde sınıflandırılmaktadır. Son ve üçüncü 

sorun kaynağı ise mükelleften kaynaklanan sorunlar olarak belirlenmektedir. 
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Ülkemizde emlak vergisi değerlemesi ve hesaplanmasında bazı sorunlar yaşanmakta olup, bu sorunların kaynağını 

bulabilmek adına yaptığımız “Emlak Vergisinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Mükelleflerin Bakışını Ölçme Anketi” bizlere 

yol gösterici niteliktedir. Yapılan çalışmada emlak vergisinde yaşanan sorunların taşınmazların kayıt ve kontrol altına 

alınmasından kaynaklandığı öngörüsüne ankete katılan mükelleflerin büyük bir kısmının katılıyorum dediği görülmüştür. 

Emlak vergisinde yaşanan sorunlar taşınmaz değer tespitinin doğru yapılmamasından kaynaklandığı öngörüsüne ankete 

katılan mükelleflerin çoğu olumlu görüş bildirmiştir. Emlak vergisinde yaşanan sorunlar binaların metrekare normal inşaat 

bedellerinin piyasa şartlarını yansıtmamasından kaynaklandığı öngörüsüne ankete katılanların büyük kısmı olumlu yönde 

görüş bildirmiştir.  

Emlak vergisinde yaşanan sorunlar Belediye Emlak Vergisi Servisi’nden kaynaklandığı öngörüsüne ankete katılan 

mükelleflerin çoğu olumlu yönde görüş bildirmiştir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu sık sık uygulanan vergi afları 

vergi ödeme kültürünü zedelemektedir ifadesine katılıyorum demiştir. Mükelleflerin çoğunluğu Emlak Vergisi Kanunu’nun 

adil olduğuna inanmamaktadır. Belediyelerce toplanan emlak vergisinin uygun yerlere harcandığına emlak vergisi 

mükellefleri inanmamaktadır. Mükellefler, Tapu Kadastro Müdürlükleri’nden Belediye’ye bilgi aktarımı sağlanmalıdır 

ifadesine olumlu yanıt vermiştir. Mükelleflerin çoğunluğu emlak vergisi oranları yüksektir ifadesine olumlu yanıt vermiştir. 

Çalışma sonuçlarından yola çıkarak; emlak vergisinde yaygın olarak uygulanan muafiyet ve istisnalar ciddi adaletsizliğe 

yol açtığı söylenebilir.  

Mükellef açısından vergi ödeme isteğini zedeleyecek bu gibi sorunların giderilmesi için emlak vergisi değerlemesinin 

nitelikli uzman kişiler tarafından üstlenilmesi, vergi oranlarının standart hale getirilmesi, muafiyet ve istisnaların en aza 

indirilerek adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Emlak vergisinde yaşanan sorunların tespit edilip bunların çözüme 

kavuşturulmasına yönelik tavsiyeler şu şekilde belirtilebilir: 

 Emlak vergisinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı taşınmazların kayıt ve kontrol altına alınmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için mükelleflere bildirim ödevi verilmesi yerine Tapu Kadastro 

Müdürlükleri’nden Belediye’ye bilgi aktarımı sağlamaya yönelik iyi bir sistem geliştirilmelidir. Ayrıca Belediye 

Emlak Vergisi Servisi ile Tapu Kadastro Müdürlükleri uyum içinde çalışmalı ve bu birimlerin teknolojik alt yapıları 

geliştirilmelidir. Böylece bildirilme ile ilgili sorun çözülmüş ve kayıtdışı kalan birçok taşınmaz vergileme 

kapsamına alınmış olur. 

 Emlak vergisinde yaşanan sorunların bir kısmı taşınmaz değer tespitinin doğru yapılmamasından 

kaynaklanmaktadır. Taşınmaz değerinin tespitinde taşınmazın emsal piyasa değeri yerine gerçek değerinin tespit 

edilip uygulanması daha uygun olacaktır. Emlak vergisinde yaşanan bu sorunlar binaların metrekare normal inşaat 

bedellerinin piyasa şartlarını yansıtmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla taşınmazların gerçek değerinin 

tespit edilmesi açısından taşınmazların değerini belirleyen gayrimenkul değerleme uzmanlarından da bilgi 

alınmasında yarar vardır. 

 Emlak vergisi mükellefleri Belediyelerce yapılan emlak değerlerinin tespiti ve takdirinin adil olmadığını 

düşünmektedirler. Emlak vergisinin değerleme işlemlerini bu işin uzmanı olan profesyonel kişiler yapmalı ve 

taşınmazın değerine en yakın tespiti yapacak bir hesaplama modülü geliştirilmelidir. 

 Emlak vergisi mükellefleri belediye personelinin emlak vergisi konusunda kendilerine yeterince yardımcı 

olmadıklarından yakınmaktadırlar. Bu nedenle belediye personeli mükelleflere daha fazla yardımcı olabilmesi için 

seminer ve hizmet içi eğitimler ile profesyonel bilgi ile donatılmalı ve bilinçlendirilmelidir. 

 Ülkemizde vatandaşların vergi bilinci zayıftır. Vatandaşın vergi bilincini artıracak nitelikte politikalar geliştirilmeli 

ve vergi ödeme ahlakı ilkokuldan itibaren eğitim programına dahil edilmelidir. Bir kişi emlak vergisini 

ödemediğinde kendisini ayıplama faktörü toplum olarak bir tepki haline getirilmelidir. Ayrıca vergi kaçakçılığını 

önlemek adına daha kalıcı çözümler üretilmeli, vergi kaçırmanın ahlaki ve cezai boyutu üzerinde durulmalıdır. 

 Sık sık uygulanan vergi afları vergi ödeme kültürünü zedelemektedir. Vergi afları özellikle seçim dönemlerinde 

politik bir seçim hamlesi olarak kullanılmaktadır. Vergi afları en aza indirilmeli, maddi durumu yeterli olmasa bile 

imkânlarını zorlayarak emlak vergisini zamanında ödeyen vatandaşlar istismar edilmemelidir. 

 Emlak vergisi mükellefleri ödedikleri emlak vergisini Belediyeden aldıkları hizmetlerin bir karşılığı olarak 

görmektedirler. Bu yüzden, emlak vergisinin nereye harcandığının Belediyelerce bilgilendirilmesi emlak vergisi 

mükelleflerinin vergi ödeme isteğini artırmaktadır. Emlak vergisi mükellefleri Belediyelerce toplanan emlak 

vergisinin uygun yerlere harcandığına inanmamaktadır. Dolayısıyla Belediyeler bütçeleri konusunda şeffaf olması 

gerekmektedir. Ayrıca belediyeler sunmuş oldukları hizmetler sırasında batı ülkelerinde olduğu gibi “Burada bu iş 

sizin vergilerinizle yapılmaktadır” şeklinde afiş, billboard veya ilanlarla tanıtılmalıdır. Böylelikle emlak vergisi 

mükellefleri ödedikleri verginin nereye harcandığını kolayca öğrenebilecektir. Belediyeler TV, Gazete, Billboard 

gibi çeşitli iletişim araçlarıyla yapacakları hatırlatmalarla emlak vergisinin ödenmesini teşvik etmelidirler. İnternet 

ve kısa mesaj servisi kullanılarak bu gibi hatırlatmalar ile daha çok kişiye ulaşılmalıdır. 

 Emlak vergisinin tahsilatında; ödeme noktaları, internet, taksit veya kredi kartıyla ödeme gibi imkânların sağlanması 

vergi ödeme isteğimi artırır. Özellikle “İnternet Vergi Dairesi” internet üzerinden ödeme kolaylığı sağlayarak vergi 

mükelleflerinin ödeme isteğini artırmaktadır. İnternet üzerinden borç ödeme sistemi tüm vergileri kapsamamaktadır. 
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Bu nedenle emlak vergisi borçlarının bankalar ve internet üzerinden ödenebilir hale getirilmesine yönelik sistemler 

geliştirilmelidir. 

 Emlak vergisi mükellefleri emlak vergisi oranlarını yüksek bulmakta ve Emlak Vergisi Kanunun adil olduğuna 

inanmamaktadır. Avrupa yerel özerklik şartına uygun olarak emlak vergisi oranlarının belediyeler tarafından 

belirlenmesi yetkisinin önü açılmalı ve her belediye kendi meclisi tarafından emlak vergisi oranlarını belirlemelidir. 

Emlak Vergisi Kanunu daha adil hale getirilmeli, esnek, şeffaf ve istikrarlı bir sistem oluşturulmalıdır. 

Yukarıda yapılan önerilerin bazılarının hayata geçirilmesi Belediyeler ile ilgili kuruluşlar arasında bilgi işlem ve otomasyon 
sistemlerinin geliştirilmesine bağlı iken, bazıları yasal ve hatta anayasal düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla bu önerilerin hayata geçirilmesi bir taraftan teknolojik altyapı yatırımlarının yapılmasına, diğer taraftan da 

siyasi mekanizmanın bunları benimsemesine ve gerekli düzenlemeleri yapmasına bağlıdır. 
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ÖZET 

Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik hedefleri doğrultusunda Türk kamu mali yönetiminde yapılan en önemli 

reformlardan birisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan değişikliklerdir. Bu 

değişikliklerle kamu yönetiminde genel yönetim kapsamı genişletilmiş ve anlaşılır şekilde şematize 

edilmiştir. Kamu kaynaklarının kullanılmasında ve harcanmasında yetkili ve görevli olanların, verecekleri 
talimatlarda etkililik, ekonomiklik ve verimlilik gibi uluslararası kriterleri gözetecekleri, mali saydamlık ve 

hesap verebilirlik konularında gerekli tedbirleri alacakları da hüküm altına alınmıştır.Yapılan bu faaliyetlerin 

önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunun araştırılması ve ortaya çıkarılması ise mali yönetim reformunun 

denetim boyutunu oluşturmaktadır. Türk kamu mali yönetiminde denetim alanında yapılan en son reform 

olan Sayıştay Kanunu ise uluslararası genel kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde 2010 yılı 

sonunda yürürlüğe girmiş ve kamu idare hesapları bu kanuna göre denetlenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, 

Sayıştay Kanununun Türk kamu mali yönetim sistemine getirdiği yenilikler ile kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten sonraki dönemde belediyelerde yapılan denetimlerin bulgu sonuçları ve sayıştay denetimlerinin 

belediyelerde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Mali Yönetimi, Sayıştay, Belediyeler. 

 

ABSTRACT 

In line with the aims of our country's membership to the European Union, one of the most important reforms 
in Turkish public financial management is the amendments made by the Public Financial Management and 
Control Law No. 5018. With these changes, the scope of general management in public administration has 
been expanded and understood schematically. Those who are authorized and responsible for the use and 
expenditure of public resources, it is also stipulated that they will take the necessary precautions in terms of 
financial transparency and accountability, which will observe international criteria such as efficiency, 
economy and efficiency. These activities are investigation and discovery of compliance with predetermined 
criteria constitutes the control dimension of financial management reform. The Law on the Court of 
Accounts, which is called the most recent reform in the area of audit in the Turkish public financial 
management, was put into effect at the end of 2010 under the internationally accepted audit standards and the 
public administration accounts started to be audited according to this law. In this study, the findings of the 
audits carried out in the municipalities in the period after the enactment of the law by the Turkish Court of 
Accounts and the effects on the efficient, economical and efficient use of public resources in the 
municipalities were examined. 

Key Words: Public Financial Management, Court of Accounts, Municipalities. 
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1. GİRİŞ 

Devletlerin gelişme yolunda en önemli itici güçleri uygulamış oldukları mali ve mali olmayan politikalarıdır. Refah düzeyi 

yüksek ve gelişmiş ülkelere bakıldığında özellikle mali alanda bir disiplin sağladıkları ve kamu kaynaklarını kullanmada 

etkililik, ekonomiklik ve verimlilik prensiplerine bağlı kaldıkları gözlemlenmektedir. Bu konuda örnek sayılabilecek 

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin mali yapıları ve uyguladıkları mali politikalara bakıldığında kamu kaynaklarını 

kullanmada hesap verebilir bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir. Ülkemiz de AB'ne üyeliği bir hedef olarak belirlemiş 

ve buna uygun mevzuat düzenlemelerinden bazılarını hayata geçirmiştir. Türkiye'nin aday üyeliği AB'nin 1999 Aralık 

ayında yaptığı toplantıda resmen ilan edilmiş, 2004 yılı sonlarına kadar Kopenhag Kriterlerinin politik standartlarını 

karşılaması şartıyla üyelik görüşmelerinin başlatılacağı ilan edilmiştir. Bu amaçla üyelik kriterleri arasında yer alan mali 

alanda 2003 yılında önemli bir yapısal reform gerçekleştirilmiştir. Devam eden süreçte 2004 Ekim ayındaki toplantılarda 

Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin 2005 yılı içerisinde başlatılacağı konusunda karar alınmıştır (Andican, 

2006:33).  

Mali yönetim ve kontrol alanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan bu düzenlemeler hızlıca 

yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemeler kamuda kaynakların kullanımında etkililik, ekonomiklik 
ve tutumluluk prensipleri yanında mali şeffaflık ve hesap verme gibi kavramları da mevzuata eklemiştir. Yeni mali yönetim 

sistemi her ne kadar kamu idarelerine kaynak kullanımında bu kurallara uyma zorunluluğu getirse de kurallara uyulup 
uyulmadığının da önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde denetlenmesi gerekmektedir. Kanunla kendisine kamu 
kaynağı harcama yetkisi verilenler ile idarenin üst yöneticisi olarak hükümet politikaları, yatırım programları ve idarenin 

varoluş politika uygulayıcıları olarak görevlendirilenlerin aynı anlayışla hesap vermelerini sağlayacak mekanizmalar 
geliştirilmiş ve denetimleri sağlanmıştır.  

Mali Yönetim sisteminde reformlar ilk aşamada yetkili ve sorumlular ile sorumlulukların belirlenmesi noktasında yapılmış, 

daha sonra ise denetim alanında yapılan mevzuat düzenlemeleri ile sistem tamamlanmıştır. Ancak gelinen noktada bazı 

eksikliklerin olduğu da bir gerçektir. Sayıştay denetimi alanında ülkemizde bulunan kurumların sayısı ile sayıştay denetçisi 

sayısı arasında önemli farklılıklar vardır. Örneğin 2014 yılı verilerine göre ülkemizde 1397 belediye bulunurken (Türkiye 

Belediyeler Birliği, 2018) bunun 2016 yılında sadece 136 tanesi denetlenebilmiştir. Çalışmamızda Sayıştayın 2016 yılında 
örneklem metoduyla seçtiği 136 adet belediye, büyükşehir belediye ve bağlı genel müdürlüklerin bulgu sonuçlarından yola 

çıkılarak Sayıştay denetimlerinin belediyelerde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. 

 

2. YENİ KAMU MALİ YÖNETİMİ 

Yönetim Latince bir kavram olup, yürütme, hizmet etme, uygulama anlamında kullanılmaktadır (Ağcakaya, 2017:3). 
Yönetim kavramı çok yönlü bir olgudur. Bazen faaliyet, bazen örgüt, bazen kamusal iş ve işlemlerin sevk ve idaresi 

anlamlarında da kullanılabilir (Eryılmaz, 2015:3). Yönetim kavramını hayatın her alanında görmek mümkündür. Toplumlar 

aile denilen küçük yapılardan oluşmaktadır ve çekirdek ailede baba, ailenin yöneticisi gözüyle tanımlanmaktadır. Aileden 

başlayarak devletler de bir yönetim biçimine sahiptir. Diğer taraftan yönetimde insan unsuru özellikle ön plandadır. Belli 

bir hedefin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir araya gelme ve işbirliği yapmakta yönetimin bir parçasıdır. Bu anlamda 

yönetimi, örgütlenmenin yanında, örgütün devamlılığını sağlayacak yönetsel faaliyetlerde eşgüdümün sağlanmasını, 

izlenecek yöntemleri ve bunların denetimini de içine alan bir etkinlik olarak tanımlamak mümkündür (Gözübüyük, 2016:3). 
Kamu yönetimi kavramı ise bürokrasiyi ve onun hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve onu geliştirmeye 

yönelik pratik ve teoriden gelen bir disiplindir (Eryılmaz, 2015:12). İdari bir faaliyet olan kamu yönetimi yasama organınca 

çıkarılan mevzuat düzenlemelerinin yürütme organı tarafından uygulanması ve vergilerin kaynağı olan halka hesap verme 

sorumluluğunun da barındıran geniş bir anlam taşımaktadır.  

Kamu yönetimi kavramını geleneksel ve yeni kamu yönetimi anlayışı olmak üzere iki biçimde incelemek mümkündür. 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışının 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığı ve 20. yüzyılın sonlarına kadar devam ettiği 

kabul edilir. Bu yaklaşımda temel ilke bürokratik yapının katı kurallara dayanmasıdır. Devletin hiyerarşik yapısının güçlü 

bir biçimde belirgin olması, bürokratların egemen olmak istemeleri, müdaheleci devlet yaklaşımı biçimlerinde ortaya çıkan 

geleneksel kamu yönetimi anlayışı, varlığını 21. yüzyıl başlarına kadar devam ettirmiştir. Ancak toplumsal değişim ihtiyacı 

beraberinde gelişme ve yenileşme ihtiyaçlarını da ortaya çıkarmıştır. Kamu yönetiminde iyileşme gereksinimlerine neden 
olarak, demokratikleşme, ekonomideki gerileme ve bağımlılık, küreselleşme, kamu hizmetlerinin kalite problemi ve pazar 

yönelimli yaklaşımlar sayılabilir (Peker, 2000:3).  

1980'li yılların sonlarına doğru gelişmiş ülkelerde ve özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde kamu sektörünün yönetiminde 

yeni bir yaklaşım olarak işletmecilik ve yeni kamu yönetimi işletmeciliği ve "piyasa temelli kamu yönetimi" gibi kavramlar 
ortaya çıkmıştır (Eryılmaz, 2015:48). Geleneksel kamu yönetiminden işletmeci kamu yönetimine evriliş süreci tüm 

ülkelerde genel kabul görmüş ve ilerlemenin temel sebebi olarak görülmeye başlanmıştır. Kamu mali yönetimlerini reforme 

etme hedefiyle ortaya çıkan ülkelerin başında İsveç, İngiltere, Kanada, ABD, Fransa, Yeni Zelanda ve Hollanda gibi 
ülkeler gelmektedir (Ergen, 2016:97). AB'ne aday ülke statüsüyle Türkiye bu yeni kamu yönetimi yaklaşımından uzak 

kalmamış ve değişim sürecinde yeni kamu yönetimi sistemine geçiş işlemleri başlamıştır. Ancak Türkiye açısından bu 
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değişim süreci mali yönetim ve kontrol sistemlerinde daha belirgindir. Bu amaçla eski 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ilga1 edilmiş, yerine 2003 yılında kabul edilen ve 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 uygulamaya konulmuştur. Bir anlamda geleneksel kamu mali yönetimi, yerini işletmeci 

anlayışa sahip bir mali yönetime bırakmıştır. Tüm dünyada kabul edilen planlama, kontrol, hesap verme, şeffaflık ve 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı gibi kavramlar Türk kamu mali yönetimine de girmiştir. 

2.1. Yeni Kamu Mali Yönetimin Kapsamı 

Kamu sektörünü kamusal mal ve hizmetler sunan birimler olarak tanımlamak mümkündür. Ancak bunun yanında geniş 

anlamda serbest piyasada faaliyet gösteren kamu işletmelerini de kamu sektöründen ayırmak olanaksızdır. Esas olarak 

kamu hizmeti sunan idarelerin tamamına "genel yönetim", piyasaya dönük faaliyette bulunan birimlere ise "kamu 
işletmeleri" adı verilmektedir (Arslan, 2014:5).  

Kamu mali yönetim sisteminde birçok aktör bulunmaktadır. Aşağıdaki şema 1'de bu aktörler şu şekilde sıralanmıştır. 

Şema 1. Kamu Mali Yönetim Sisteminin Önemli Kurumsal Aktörleri
3 

Kamu Mali Yönetim Sisteminin Önemli Kurumsal Aktörleri 

Parlamento ve Diğer Siyasi Aktörler (TBMM, Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu) 

Düzenleyici Merkezi Aktörler (Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı) 

Genel Yönetim Kapsamındaki Harcamacı Kamu İdareleri (Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler, 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Mahalli İdareler 

Sayıştay (Harcama Sonrası Dış Denetim) 

Kaynakça: Demirbaş ve Çetinkaya, 2018:17. 

5018 sayılı Kanun, genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar olan merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlikle ilgili kurumlar ve belediyeler ile il özel idarelerinden oluşan mahallî 

idarelerin malî yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan 

kaynakların kullanımı ve kontrolü de kapsam içerisindedir.  

Kapsamda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki idareler, genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici 

kurumlardır. Genel bütçeli kurumlar kanun ekinde I sayılı cetvelde yer alırlar. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Bakanlıklar gibi kurumlar ve bazı genel müdürlükler bu cetvelde yer 

almaktadır. Özel bütçe kapsamındaki kurumlar ise II sayılı cetvelde sayılmışlardır. Yükseköğretim Kurumu ve ÖSYM 

başta olmak üzere üniversiteler bu kısımda yer alırlar. III sayılı cetvelde ise Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi 10 adet düzenleyici ve denetleyici kurum yer almaktadır. IV sayılı cetvel Sosyal 

Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu gibi idarelerin bulunduğu cetveldir. Genel yönetimin son kısmında ise belediyeler 

ve il özel idarelerinin yer aldığı mahalli idareler yer almaktadır. 

2.2. Yeni Kamu Mali Yönetiminde Sorumluluk Kavramı 

Demokrasilerde, yönetimin meşruluğu, yönetilenlerin rızasına dayanmaktadır. Seçilenlerin halka karşı bir sorumluluk 
taşımaları en önemli ilkedir (Eryılmaz, 2015:368). Bununla birlikte halkın vergileriyle finanse edilen kamu harcamalarını 

gerçekleştirmekle görevli olan yöneticilerin ve yetkililerin seçilmiş siyasi iradeye hesap vermeleri gerekmektedir. Bu 

anlamda kamu yönetiminde bulunanların en önemli sorumlulukları, belirlenmiş bir otoriteye açıklama yapma 

zorunluluğudur. Burada belirtilen açıklama yapma zorunluluğu, yasal bir zorunluluktan kaynaklanabileceği gibi tarafları 

bilgilendirmeye dönük informel bir durumu da gösterebilir (Kılınç, 2012:4).  

5018 sayılı kanunda ülkenin kalkınma planları ve yıllık programlarında yer alan politika ve amaçlar doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî şeffaflığı 
sağlamak temel sorumluluk alanlarıdır. Bunun yanında kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin kanunda 
belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanmasını, yılı içerisinde uygulanmasını, malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, 

çıktılarının raporlanmasını ve iç kontrolü düzenlemek temel amaç olarak belirlenmiştir. Kanuna göre her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve harcanmasında görevli ve yetkili olanlar, bu kaynakların etkili, ekonomik, tutumlu ve hukuka 
uygun olarak elde edilmesinden, bunların yasalar ölçüsünde harcanmasından, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına 

uygun bir biçimde muhasebeleştirilmesinden, mevzuatına uygun raporlanmasından ve kamu zararı için gerekli önlemlerin 

                                                 
1  İlga: Ortadan kaldırma, yürürlükten kaldırma anlamlarında kullanılır. Yürürlükten kaldırılmış kanun metni mülga olarak adlandırılır. 
2    24.12.2003 tarih ve 35326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
3  10 Temmuz 2018 ve sonrasında yayımlanan Resmi Gazetelerdeki Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Bakanlıklarda ve bağlı 

kuruluşlarda isim ve görev değişiklikleri meydana gelmiştir. 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1476 
 

alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. Yeni kamu mali yönetim sistemindeki 

sorumlular aşağıda belirtilmiştir. 

2.2.1. Bakanlar 

5018 sayılı Kanuna göre bakanlar, son yapılan düzenlemelerle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların 

uygulanması ile kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçelerinin ülke kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun 

olarak hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. 

Buna göre bakanların hem planlama hem de planlamaya uygun bir şekilde faaliyetlerde bulunma gibi sorumlulukları 

bulunmaktadır. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda 

Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Yine sorumlu bulundukları idarelerin, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 

yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirme gibi 

yükümlülükler de bakana verilmiştir (Mevzuat, 2018). 

2.2.2. Üst Yöneticiler 

Son düzenlemeler çerçevesinde kamu idarelerinde en üst yönetici, mahalli idareler kapsamındaki il özel idarelerinde vali ve 

belediyelerde belediye başkanı üst yönetici olarak belirlenmiştir.  

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik 

plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları 

altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 

kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı 

sorumludurlar.Bu sorumluluk mahallî idarelerde meclislerine karşıdır. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini 

mevzuatla belirlenen harcama yetkilileri, idarelerin malî hizmetlerle ilgili birimleri ve kurum içinde görev yapan iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirirler (Mevzuat, 2018). 

2.2.3. Harcama Yetkilileri 

Kanunla üst yöneticiye verilmiş görevlerin çok çeşitli ve karmaşık olduğu izlenimi olsa da, üst yönetici bu görevleri bazı 

aktörler vasıtasıyla yerine getirmektedir. Üst yöneticilerin kamu idaresini yönetirken en önemli yardımcılarından birisi 

harcama yetkilileridir (Demirbaş ve Çetinkaya, 2018:196). Bütçeyle ödenek verilen her bir harcama biriminin en üst 

yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar kamu harcaması yapabilirler. 
Ödenek üstü bir harcama yapılırsa belirli bir cezaya katlanmak zorundadırlar.  

Bütçelerden kamu harcaması yapılabilmesi, harcama yetkilisinin talimat vermesiyle mümkündür. Bu talimatlar sözlü olarak 

değil mevzuatında belirlenmiş standart bir belge ile yazılı olarak verilir. Talimatlarda gerekçe, işin konusu, ne kadar sürede 

yapılacağı, kullanılabilir durumda ödeneği, gerçekleştirme usulü ile bu iş için görevlendirilenlerin bilgileri yer alır. 

Harcama yetkilileri, verecekleri talimatların bütçe esaslarına, kanunlara ve diğer mevzuata uygun olmasından 
sorumludurlar. Ayrıca bütçe ile verilen ödeneklerin kullanılmasından ve kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer 

işlemlerden sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. 

2.2.4. Kamu Zararı Kavramı 

Kamu zararı kavramının ilk defa 5018 sayılı Kanun ile mevzuatımıza girdiği söylenebilir (Özen, 2017:147). Kamu zararı; 

kamu görevlilerinin yaptıkları iş ve işlemlerde kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan kanunlara aykırı karar, işlem 

veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması hallerinde oluşur. Kamu 
kaynağında artışa engel olmak, tarh ve tahakkuku yapılarak tebliğ edilmiş bir kamu alacağının tahsil edilmemesidir. Diğer 

taraftan eksilmeye sebep olmak ise mevzuatında öngörülmediği halde yapılan bir kamu harcaması sonucu kaynakta 

eksilmedir.  

Kamu zararının belirlenmesinde idare ile firmalar arasında mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan daha fazla 
ödeme yapılması, herhangi bir iş gerçekleşmeden ödeme yapılması, iş, mal veya hizmetin piyasa fiyatından daha yüksek bir 
bedelle alınması veya yaptırılması, kamu gelirlerinin tahsil işlemlerinin eksik yapılması, kanunlarda karşılığı olmamasına 

rağmen ödeme yapılması esas alınmaktadır
4. 

 

 

 

 

 

                                                 

4  Kamu zararlarının tahsili için yayımlanan yönetmelikte kamu zararlarının doğuşu, alınacak faiz ve tahsil yolları ile izlenecek 

prosedürler geniş bir şekilde anlatılmıştır. Detaylı bilgi için bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006.10.20061019-13.htm 
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2.3. Yeni Kamu Mali Yönetiminde Denetim 

Denetim sözcüğünün karşılığı "rabk" ve "rükub" kökünden gelen murakabedir. Bu deyim; bakma gözetim altında 

bulundurma, gözetleme, sansür anlamlarına gelmektedir (Atay, 1999:18). Teftiş, kontrol gibi kelimeler de denetim 

kelimesiyle birlikte kullanılmaktadır. Oysa ki kontrol denetimden önceki bir faaliyettir. Denetim kontrolden sonra gelir.  

Denetimin temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Demirbaş ve Çetinkaya, 2018:38); 

a)  Denetim, iktisadi bir birime ilişkin bilgiler üzerinden yapılır. 

b)  Denetim, olan ile olması gereken arasında bir karşılaştırmadır. 

c)  Denetim, bir kanıt toplama ve değerlendirmeyi içerir. 

d)  Denetim, bir hesap verme sorumluluğu ilişkisine hizmet eder. 

e)  Denetim, uzman kişi ya da kurumlar tarafından yapılır. 

f)  Denetim, bağımsız ve tarafsız bir faaliyettir. 

g)  Denetim, sistematik bir süreçtir. 

5018 sayılı kanunda denetim iç ve dış denetim olarak iki şekilde tanımlanmıştır.  

2.3.1. İç Denetim 

İç denetim esas itibariyle hiyerarşik biçimde yapılan bir denetimdir. Bu denetimde yetkililerin kimler olduğu kurumun 

statüsüne ve işleyişine göre belirlenebilir (Atay, 1999:27). 5018 sayılı kanunda ise iç denetim, kamu idaresinin 
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve tutumluluk esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bir faaliyettir. 

Bu faaliyetler, idarede risk yönetimi, yönetim ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. İç 

denetim idarede kurulması gereken iç kontrolün gözetim standardının da karşılığıdır. Kamu idarelerinde iç denetim 
sertifikalı iç denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. 

2.3.2. Dış Denetim 

Örgütsel bir yapının kendisi dışında ve kendisinden bağımsız denetim elemanlarınca denetlenmesi dış denetim olarak ifade 

edilmektedir (Köse, 2007:16). Özel sektörde bunun karşılığı bağımsız denetimdir. Kamuda özellikle 2000'li yıllardan sonra 

ortaya çıkan yenilenme ve reform hareketleri kapsamında kamu işletmeciliği tanımına uygun bir şekilde Sayıştay 
kanunununda da dış denetim bir tür bağımsız denetim çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır. 

Dış denetimin 5018 sayılı kanunun 68 inci maddesinde çerçevesi çizilmiştir. Sayıştay tarafından yapılacak dış denetimin 

amacı, hemen hemen tüm kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin faaliyet, karar ve 

işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi sürecidir. İnceleme sonuçları 
ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor şeklinde sunulur. 

Dış denetim; kamu idaresinin hesapları ve bunlara ilişkin kanıt ve belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin denetimi ile kamu idarelerinin gelirleri, giderleri ve mallarına ilişkin işlemlerinin kanunlara ve diğer 

hukuki düzenlemelere uygunluğunun tespiti ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve tutumlu olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle 

gerçekleştirilir.  

Herhangi bir kamu kurumunda yapılacak dış denetim esnasında kurum tarafından iç denetim kapsamında önceden 

hazırlanmış raporlarda istemesi halinde Sayıştay Denetçisine sunulabilir. Denetimler sonucunda düzenlenen raporlar, 

idareler itibarıyla birleştirilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılması istenir. 
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak dış denetim genel değerlendirme raporunu hazırlar 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun 

olup olmadığına karar verilmesi kesin hükme bağlama işlemi olarak adlandırılır (www.mevzuat.gov.tr). 
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3. SAYIŞTAY DENETİMİ 

Anayasalarımızda yeralan ve mali bir denetim organı olan Sayıştay ilk defa 19.yüzyılın ikinci yarısında “Divan-ı 
Muhasebat Nizamnamesi” ile kurulmuştur. Kurulduğunda Maliye Nezarethanesine bağlı olan Sayıştay daha sonra 1876 

anayasasıyla yeniden düzenlenerek herhangi bir bakanlığa bağlı olmadan teşkilatlanmıştır (Gözübüyük, 2014:303). 

Cumhuriyet döneminde ise 2514 sayılı “Divan-ı Muhasebat Kanunu” ile tekrar düzenlenen Sayıştay 2000’li yıllara kadar 

832 sayılı Kanunla gelmiştir. Günümüzde ise yeni kamu mali yönetimi anlayışı ile birlikte 6085 sayılı Kanunla
5 nihai 

haline ulaşmıştır. 

Sayıştayın yargısal yetkisi ve bir yüksek mahkeme olup olmadığı konularında tartışmalar bulunmaktadır. Ancak 1982 

Anayasına bakıldığında III. Bölümde ve Yargı başlığında yer aldığı görülmektedir. Bu haliyle Sayıştay hem yüksek 

denetim organı hem de yargı mekanizması içinde yeralan bir kurum olarak değerlendirilebilir. 

Anayasanın 160. maddesinde Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 

kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve 

işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 

görevlendirilmiştir.  

3.1. Türk Sayıştay Kanunu ve Getirdiği Yenilikler 

Sayıştayları değişime yönelten faktörlerin başında, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, demokratikleşme sürecinin 

güçlenmesi, kamu yönetiminde ve kamu mali yönetim sisteminde hemen her ülkede gerçekleştirilen reformları saymak 
mümkündür (Karamazakcadik, 2007:45). 

Mali yönetim alanında 2000’li yıllarda başlayan reform ve iyileştirme çabalarının tamamlanma aşaması 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu ile olmuştur. 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile Sayıştay denetimlerinin raporlama odaklı 

olması amaçlanmıştır (Görgün, 2011:88). 

Yeni Sayıştay Kanununun getirdiği en temel yeniliklerden birisi uluslar arası genel kabul görmüş denetim standartları 

tanımını denetim sistemimize getirmiş olmasıdır. Bu haliye tüm dünya ile entegre bir denetim sistemine sahip olunması, 

denetimlerim önceden belirlenmiş standart ve kurallara göre yürütülmesi, denetçilerin sahip olması gereken standartlar ve 

ilgililer ile yararlanıcılara sunulacak raporların açık, anlaşılır ve yine standartlara uygun olması temel amaçlardandır. 

Denetimlerde uygulanacak standartlar ilk olarak 1948 yılında ABD’de AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountant’s Committee) kuruluşu tarafından belirlenmiştir. 1953 yılında ise Küba’da 34 ülkenin katılımıyla ülkemiz 

Sayıştayının da üye olduğu INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) kurulmuştur. Yüksek 

denetimin ilkeleri bu organizasyon tarafından belirlenmektedir (Görgün, 2011:26). 

Meksika’da Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının yapmış olduğu (INTOSAI) XIX. kongre toplantısında; 

 kamu kaynaklarının usulüne uygun ve verimli kullanılmasının, kamu finansmanının sağlıklı bir şekilde ele alınması 

ve sorumlu merciler tarafından alınan kararların etkinliği için vazgeçilmez ön koşullardan biri olduğu, 

 Yüksek denetim kurumlarının görevlerini, yalnızca denetlenen kurumdan bağımsız olmaları ve dışarıdan gelecek 

etkilere karşı korunmaları halinde yerine getireceklerinin ifade edilmiş olduğu, 

 Hedeflere ulaşılmasında, sağlıklı bir demokrasi için her ülkenin bağımsızlığı yasayla güvence altına alınmış bir 

Yüksek Denetim Kurumuna (YDK)’ya sahip olmasının zaruri olduğu, 

konuları teminat altına alınmıştır (Sayıştay, 2018). 

3.1.1. Sayıştay Kanununun Amacı ve Kapsamı 

6085 sayılı Kanunda amaç açık olarak belirlenmiştir. Buna göre, hesap verme sorumluluğu ve mali şeffaflık esasları 

çerçevesinde, idarelerin, kamu kaynaklarının önceden belirlenmiş amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygun olarak elde edilmesi, muhafazası ve ihtiyaç olduğunda kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 
yapmak Sayıştayın temel amacıdır. Sayıştay yapacağı denetimlerde sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme 

bağlanmasını ve inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yerine getirir.  

Bununla birlikte Sayıştayın kurulması, işleyişini, denetim usullerini, denetçilerin niteliklerini ve atanmalarını, görev ve 

yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, başkan ve üyelerinin seçilme usulllerini düzenlemek 
Kanunun diğer amaçları olarak karşımıza çıkmaktadır (Sayıştay, 2018). 

 

 

 

                                                 
5    19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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3.1.2. Sayıştayın Denetim Süreci 

Sayıştay denetimlerinin uluslararası genel kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde yürütülmesi esastır. 6085 sayılı 

Kanunda denetim süreci bu standartlar esas alınarak düzenlenmiştir. Kanunun 37. maddesinde denetimler;  

a)   Planlama,  

b)   Denetim programının hazırlanması ve uygulanması,  

c)   Ortaya çıkacak sonuçların ve önerilerin raporlanması,  

ç)   Raporların Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi,  

d)   Denetim raporlarının izlenmesi şeklinde gerçekleşir. 

Denetim sürecinde yapılacak iş ve işlemler, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından yararlanmak suretiyle 
hazırlanacak yönetmelik ve rehberlerde detaylı olarak belirtilir. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetimler düzenlilik 
denetimi ve performans denetimini kapsamaktadır.    

3.1.2.1. Düzenlilik Denetimi 

Sayıştayca yapılacak düzenlilik denetimlerinde idarelerinin tüm gelir, gider ve sahip olduğu malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığının tespiti yapılmaktadır. Kanunun 35. maddesine göre, idarelerin finansal 
rapor ve mali tablolarının, bunlara kanıt oluşturan ve denetçilerce ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, 

bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi ile mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin 
değerlendirilmesi suretiyle düzenlilik denetimleri gerçekleştirilmektedir. 

Sayıştay tarafından yapılacak düzenlilik denetiminin amacı kamu idaresinin hesap ve işlemleri ile finansal rapor ve mali 
tablolarının, mali raporlama standartları doğrultusunda tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bir biçimde gösterip 

göstermediği hakkında bir denetim görüşü oluşturmaktır (Sayıştay, 2018).  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde yargılamaya esas olmak üzere düzenlilik denetimleri sırasında kamu 

zararına yola açan bir durum ortaya çıktığında bir rapor düzenlenir. Yargılamaya esas rapor adı verilen bu raporla 

sorumlular hakkında yargılama işlemleri yapılır.  

3.1.2.2. Performans Denetimi 

Türkiye’de Sayıştay’a performans denetimi yapma yetkisi resmen 1996 yılında verilmiş olsa da bu denetim türüne yönelik 

tartışmalar, performans denetiminin tüm dünyada yeni bir denetim anlayışı olarak kabul edildiği 1970'li yıllara kadar 
uzanmaktadır (Avci, 2012:267). Buna rağmen Sayıştay kanununun yayınlanmasının üzerinden 8 yıla yakın bir süre 

geçmesine rağmen kamu idarelerinde henüz istenilen seviyede bir performans denetimi gerçekleştirilememiştir.   

6085 sayılı Sayıştay Kanununda performans denetimi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilen bir denetim 

türüdür. Bu denetimle idarelerin önceden belirlenmiş misyon, vizyon ve hedeflerle ilgili faaliyet sonuçları ölçülür. İdare 

tarafından hazırlanmış Stratejik Plan, Performans Programı ve yayımlanan Faaliyet Raporları denetim kapsamına alınarak 
ölçülebilir amaç ve hedefler konulup konulmadığı, bu hedeflere ulaşabilmek için belirlenen strateji ve faaliyetlerin 

yeterliliği gibi açılardan değerlendirilir. 

Performans denetimi, planlama, ugulama, raporlama ve izleme gibi aşamalar yürütülerek gerçekleştirilir. İdarenin Stratejik 

Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu, zamanlılık, mevcudiyet, ilgililik, sunum, ölçülebilirlik, tanımlama, 

tutarlılık, teyit edilebilirlik, geçerlilik, güvenilirlik gibi kriterlerden geçirilerek görüş bildirilir (Sayıştay, 2018). 

 

4. LİTERATÜR TARAMASI 

Özer (2005) makalesinde yeni kamu yönetimi anlayışının gerek teoride gerek pratikte tüm dünyada etki alanını ve 

kapsamını genişlettiğini ve artık kamu işletmeciliği kavramının konuşulmaya başlandığını belirtmiştir. Artık her kademede 

kamu yöneticileri yönetim kavramını yeniden keşfetmekte ve girişimci olmaya çalışmaktadırlar. Bu süreçte müşterilerine 

daha iyi hizmet vermeye çalışmakta ve risk almaktadırlar. 

Christensen ve Legreid (2002) çalışmasında yeni kamu yönetimi anlayışında kamu otoritelerine halkın etkisi ve katılımına 

ilişkin kanalların açılması gerektiğinden bahsetmiştir. Egemenlik modeli karşısında tüccar devlet olmanın önemine 
değinmiştir. Vatandaş terimi karşısında tüketici terimi önemlidir ve insanlar tüketiciler gibi müşteri ve vatandaş olmalıdır. 

Önen ve Özmen (2011) makalesinde kamu kesiminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 1980’li yılların 

sonrasında hızlı bir dönüşüm ve değişim süreci içerisine girdiğini belirtmiştir. Bir yandan uluslararası konjonktürün 

getirdiği ve küreselleşme süreci ile hemen her ülkenin yönetim yapısı üzerinde etkili olan baskılar, öte yandan etkinsizlik, 
verimsizlik, yolsuzluk, savurganlık gibi kamu yönetiminin kendi iç yapısında görülen hastalık ve başarısızlıkların değişimi 

zorunlu kıldığından bahsetmiştir. 
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INTOSAI (2013) tarafından yayımlanan yüksek denetim kurumları aracılığıyla kamu hesap verebilirliği için vatandaş 

katılımının yenilikçi uygulamalarına ilişkin özet bildirisinde dünya Sayıştaylarının tüm çabalarında kapsayıcı fikirlere sahip 
olmaları ve hükümetleri de hesaba katarak Parlamento ve vatandaşların etkinliğini güvence altına almak için vatandaşları 

bilgilendirmeleri gerektiğini belirtmiştir. 

Kuluçlu (2011)'ya göre ülkemizde, Sayıştay hesap yargısının konusunun ne olduğu hususunda biri geniş diğeri dar anlamda 

olmak üzere iki farklı kavram ortaya çıkmaktadır. Geniş anlamda “hesap ve işlemler”, dar anlamda ise, “kamu zararı” 

Sayıştay yargılamasına konu olmaktadır. Yeni Sayıştay Kanununda, Sayıştay hesap yargısının konusu olarak “sorumluların 

hesap ve işlemleri” ifadesi ile birlikte “kamu idarelerinin hesap ve işlemleri” ifadesi de geçmektedir. Bu düzenlemeler 

geniş anlamda Sayıştay hesap yargısının konusunu oluşturmaktadır. 

İpek (2017), makalesinde yerel yönetimler üzerinde TBMM adına yapılan denetim yetkisinin tartışılması da yerel 

yönetimlerin faaliyet hacmine, parlamentonun yasama fonksiyonu ile karar vermesi açısından ve yerel yönetim bütçe 

gelirleri içerisinde yerel idarelerden toplanan vergi gelirlerine kıyasla genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların 

oransal büyüklüğü dikkate alındığında önem arz ettiğini belirtmiştir.  

Doğanyiğit (1997)'e göre önemli ölçüde kamu kaynağının harcandığı yerel yönetimlerde vatandaşların bütçe ve denetim 

hakkının doğduğunu ve bu hakkın yerine getirilmesinin de millet adına veya milletin temsilcileri adına denetim yapan 

Sayıştay'a ait olmasının gerekliliği tartışmasızdır. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki anayasal vesayetin gereğine de uygun 

düşecektir. 

Söyler (2012), çalışmasında Sayıştay'ın denetim teknik ve süreçleri açısından çok hayati roller üstlendiğini ve Sayıştay'ın 

söz konusu rollerini genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun, tarafsız, objektif, nesnel bir anlayışla 

yerine getirmesi ölçüsünde başarısını kanıtlamış olacağından bahsetmiştir. Öyle ki, kamu idarelerinin performansını 

ölçmeye çalışan bir Sayıştayın, önce kendi performansını kamuoyu ile paylaşması gerekir. Aksi halde yaptığı denetim 

faaliyetleri toplumda yeterli ilgiyi göremeyecektir. 

 

5. UYGULAMA 

5.1. Amaç  

Bu çalışmamızda 2010 yılı sonunda yürürlüğe giren yeni Sayıştay Kanununun kamu mali yönetim ve denetim sistemine 

getirdiği yenilikler ve fiili olarak belediyelerde yapılan denetimlerin gerçekte istenilen neticeleri verip vermediği, 

belediyelerde kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve harcanmasında görevli ve yetkili olanların Sayıştay denetimleri 

neticesinde kendilerine çeki düzen verip vermedikleri araştırılmıştır.  

5.2. Yöntem 

Bu çalışmamızda yöntem olarak Sayıştay’ın kurumsal sitesinden kamuoyuna açıklanmış 2016 yılı mahalli idareler denetim 

raporlarından 136 adet belediye ve bağlı kuruluşların raporları taranmıştır. Her bir belediye adına düzenlenmiş raporlar 

bulgu sayısı itibariyle incelenmiş, Sayıştay tarafından ilgili belediye adına tespit edilmiş bulgulara, belediye tarafından 

verilmiş cevaplar tetkik edilmiştir. Sayıştay’ın mevzuata aykırılık iddiası ile tespit ettiği bulgu sayısı ile buna karşılık 

belediyelerin iştirak ettiği (desteklediği) bulgu sayısı Sayıştay’ın kamu kaynakları üzerinde etkililik ve verimliliği ile 

Sayıştay denetimlerinin performansını ortaya koyacaktır.    

5.3. Bulgular 

İncelenen 136 adet belediyenin 1860 adet bulgusundan yola çıkılmıştır. Belediye tarafından cevaplanarak iştirak edilen 

bulgu sayısı bize Sayıştay’ın performansını verecektir. Tablodaki “etkilemeyen” kısmı belediye tarafından iştirak edilen 

bulgu, etkileyen kısmı ise belediye tarafından iştirak edilmeyen bulgu anlamlarına gelmektedir.  

Tablo 1. Durum İşleme Özeti 

 

Örneklem Sayısı 

Analize Dahil Olan Analizden Hariç Tutulan Total 

N Yüzde N Yüzde N Yüzde 

Etkileyen  * Belediye 136 100,0% 0 0,0% 136 100,0% 

Etkilemeyen  * Belediye 136 100,0% 0 0,0% 136 100,0% 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1’e bakıldığında incelenen 136 belediyenin tamamının analize dahil edildiği görülmüştür. 
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Tablo 2. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Standartlaştırılmış Öğelere Dayalı Cronbach's Alpha Grup Sayısı 

,690 ,719 2 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 2’de verilerin güvenilir olup olmadığının tespit edilebilmesi için Güvenilirlik Analizi (Reability Analyses) 
yapılmıştır. Belediyelere ve denetim görüşlerini destekleyen ve desteklemeyen görüşler olarak 2 grupta incelenen verilerin 

yaklaşık % 70 güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu da sosyal bilimler için uygun kabul edilmiştir (Büyüköztürk, 

2014:183). 

Tablo 3. Verilere Ait İstatistikler 

 Belediye Etkileyen Etkilemeyen 

N 
Geçerli 136 136 136 

Hata 0 0 0 

Ortalama 68,5000 3,1544 10,4118 

Medyan 68,5000 2,5000 9,0000 

Mod 1,00a ,00 7,00 

Çarpıklık ,000 1,627 1,701 

Çarpıklığa Ait St.Sapma ,208 ,208 ,208 

Basıklık -1,200 ,-348 -1,241 

Basıklığa Ait St.Sapma ,413 ,413 ,413 

Toplam 9316,00 429,00 1416,00 

a. Bir çok Model mevcuttur. Değerlerden en küçük olan 

gösterilmektedir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3’te de çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında (Skewness ve Kurtosis values) değerlerin -2 ile +2  arasında 

değişim göstermesi verilerin normal dağılım gösterdiğini ifade etmektedir (Demir vd., 2016:133). 

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

 

N Sıra Minimum Maximum Ortalama Std. Sapma Varyans Çarpıklık Basıklık 
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Belediye 136 135,00 1,00 136,00 68,5000 39,40389 1552,667 ,000 ,208 -1,200 ,413 

Etkilemeyen 136 48,00 ,00 48,00 10,4118 7,81496 61,074 1,701 ,208 -0,348 ,413 

Etkileyen 136 17,00 ,00 17,00 3,1544 3,25207 10,576 1,627 ,208 -1,241 ,413 

Valid N (listwise) 136           

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 4’te belediyelere ait yapılan Sayıştay denetimlerinde denetim görüşünü destekleyen ve desteklemeyen unsurlara ait 

istatistikler verilmiştir. Bakıldığında, 136 belediye içerisinden ortalama 10,4 denetimi destekleyen görüş veya unsur mevcut 

iken ortalama 3,15 denetimi desteklemeyen görüş veya unsurun mevcut olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Tekli Örneklem Test Sonuçları 

 

Test Değeri = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Ortalama 

Farklılık 

% 95 Güven Aralığında 

Düşük Yüksek 

Etkileyen 11,312 135 ,000 3,15441 2,6029 3,7059 

Etkilemeyen 20,273 135 ,000 10,411 9,0865 11,737 

Belediye 20,273 135 ,000 68,50000 61,8177 75,1823 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

H0: Denetimi destekleyen görüşler açısından belediyeler arasında anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 5’te sig. değerlerine bakıldığında sig. değerleri % 5’in altında olduğu için H0 hipotezi kabul edilmektedir. Yani 
denetimi destekleyen görüşler açısından belediyeler arasında anlamlı farklılık vardır. Anlamlı farklılığın hangi gruplar yani 

destekleyen veya desteklemeyen gruplardan hangisinde daha fazla anlamlı farklılık oluşturulduğunu görmek için ortalama 

değerlerine bakıldığında ortalama değeri yüksek olan grup anlamlı farklılığı daha fazla etkilemektedir. Tablo 5’ten 
görüldüğü gibi denetimi etkilemeyen görüşlerin ortalama farklılık değeri daha yüksek olduğu için anlamlı farklılık denetimi 

desteklemeyen görüşten kaynaklanmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeni kamu mali yönetimi geleneksel anlamdaki kamu mali yönetimine nazaran oldukça farklı uygulamalar içermektedir. 

En önemli farkı harcama süreçlerinin açık bir şekilde tanımlanmasıdır. Kamu kaynaklarının elde edilmesi ile başlayan 

harcama süreci, giderin hak sahibine ödenmesine kadar devam eder. 2000’li yıllara kadar bu süreç içerisinde denetim 
açısından sadece harcamaya ilişkin belgeler üzerinde yoğunlaşılırken günümüzdeki yeni kamu mali yönetiminde risk odaklı 

yönetim, önceden belirlenmiş kriterler ve iç kontrol unsurları bulunmaktadır. Denetim bu süreçler içerisinde hem harcama 

öncesi hem harcama sonrası olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Kurum içerisinde yapılan iç denetim faaliyeti aynı 

zamanda Sayıştay tarafından yapılan dış denetime bir hazırlık mahiyeti de taşımaktadır. Amaç, kamu kaynaklarının mali 

saydamlık ve hesap verebilirlik ölçüleri çerçevesinde etkili, ekonomik ve tutumlu bir şekilde harcanmasıdır. Kullanım 

kriterleri önceden belirlenmiş harcamaların gerçekte bu kriterlere uygun olup olmadığı, idarelerin mali tablolarının gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığı, harcama yetkisi verilenlerin mevzuata uygun hareket edip etmediği yeni kamu mali yönetiminin 

harcama boyutunda en çok sorulan sorulardır. Bir kamu idaresi olarak kamu mali yönetim sistemi çerisinde bulunan 
belediyeler ölçeğinde Sayıştay’ın dış denetim sonuçları irdelenmiş ve analiz edilmiştir. 2016 yılında belediyelerde yapılan 

denetim sonuçlarında Sayıştay’ın performansının olumlu olduğu ve kaynakların kullanımı noktasında belediyelerin gerekli 
tedbirleri aldıkları sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte Türkiye’deki toplam belediye sayısına oranla denetlenen belediye 

sayısı oldukça düşüktür. Bu yüzden Sayıştay denetçisi sayısının artırılması, denetlenen belediye sayısında artış getirecektir. 
Bununda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkısı sağlayacağı kanaatindeyiz.      
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ÖZET 

Denetim, örgütün amaçlarına ne ölçü de eriştiğini görmek için yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Yerel 

yönetimlerin denetimi, yerel yönetim kurumların eylem ve işlemlerin hukuka uygunluk yerindelik ve mali 

açılardan çeşitli yöntemler kullanılarak denetlenmesidir. Denetim yönetim başarısı için vazgeçilmez bir 

olgudur. Yönetimin etkinliği büyük ölçüde denetleme gücüne bağlıdır. Denetleme yönetme olgusunun ve 

unsurlarının tamamlayıcısıdır. İstenilen bir şeyi, bir amacı istenilen biçime uygun olarak gerçekleştirmeye 

yardım etmektir. Ancak denetleme sayesinde, yapılması uygun olmayan ve yapılmasında sakınca görülen 

işlerin yapılmasına engel olabilmekte ve amaçların saptanan doğrultuda gerçekleştirebilme olanağı 

doğmaktadır. Birlikte yaşamın bir gereği olarak insanlara kendi aralarında oluşturdukları kuralları kamu 

yararı ve kamu düzeninin vazgeçilmez ölçütüdür. İdari iş ve eylemlerde hukuk standartlarının yanı sıra bu 

ölçütlerde alınmalıdır. Hizmetlerde verimlilik ve düzenlilik için, yerel yönetim çalışmalarında hukuk 

düzenine uygun olup olmadığı, kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ve yöntemlerinin verimliliği; 

ekonomiye etkinliği ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığı gibi konuların da denetime tabi 

tutulması gerekir. Çalışmada literatür yöntemi kullanılarak, denetimin tanımı yapılacak ve yerel yönetimlerde 

Belediyelerin Denetiminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Yerel Yönetimlerde Denetim, Belediyelerde Denetim. 

 

ABSTRACT 

Supervision is the whole of the activities undertaken to see how the organization has met it’s objectives. 

Supervision of local governments is the control of the actions and transaction of local government institutions 
by means of various methods from the lagality and fınancial aspects of the law. Auditing is an indispensable 
event for management success. The effectivenemss of the management depends largely on the control power. 
Supervision is the complement of the managing phenomenon and its elements. It is to help achieve something 
that is desired in accordance with the desired style. However, thanks to the supervision, it is possible to 
prevent the works which are not suitable to be done and the works which are deemed inconvenient to be 
done, and it is possible to realize the aims in the determined direction. As a necessity of life together, the rules 
that they establish among themselves are an indispensable measure of public good and public order. These 
criteria must be taken in additition to legal standards in administrative work and actions. For effıciency and 

regularity in services, whether local governments are in compliance whit legal regulations in their work, the 
effıciency of the methods used, the working places and the management; whether it is suffıcient to ensure the 

quality of the economy and the guality of the service. In the study, by using the literature method, the 
definition of the audit will be made and it is aimed to evaluate the audit of the municipalities in the local 
administrations. 

Key Words: Audit, Local Government Audit, Municipal Audit. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler, ülkeden ülkeye yasal, kurumsal ve uygulama bağlamında farklılıklar gösterse de, genel manada, belli bir 

coğrafya üzerinde anayasayla belirlenmiş yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyet gösteren idari ve mali 

özerkliğe sahip, seçilmiş organlar eliyle yönetilen mahalli boyutta konumlanan kamu idareleri şeklinde ifade edilebilir. 

1982 Anayasasının 127.maddesinde yerel yönetimler, mahalli idareler adı altında şu şekilde ifade edilir: Mahalli idareler, il, 
belediye ve köy halkının ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuş ve  kanunda gösterilen ve karar 

organları, kanunda belirtilen, vatandaşlar tarafından seçilerek oluşan kamu tüzel kişileridir. 

Türkiye’de uzun zamandır gündemde var olan Mahalli İdareler Reformu, çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun ile yeni ve önemli bir yer kazanmıştır. 

Mevzuata yapılan değişiklikler ile Yeni Kamu Yönetimi anlayışı da değişme göstermiş, kamu ekonomisinin yerini piyasa 

ekonomisi, merkeziyetçi yapının da yerini önemli olan adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışına bırakmıştır. Bu 

değişikliklere mütabık olan Kamu Yönetimin de hesap verebilirlik, verimlilik, etkinlik şeffaflık, ekonomiklik, stratejik 
yapı, performans yönetimi ve denetimi, gibi özellikler ve hususlar ortaya çıkmış ve önemli bir yer edinmiştir. Küreselleşme 

ve yerelleşme söylemlerinde olan değişiklikler de önemli ve belirleyici olduğu kanaatine varmıştır. Başka bir ifade ile 
küreselleşme  merkezi yönetimde görev ve faaliyetlerinde önemli değişiklikleri de kendisiyle getirmiş, erkezi yönetim alanı 

daralmış. Bu nedenle merkezi yönetim birimi bazı görevlerde icra alanı küçük, bazı görevleri icra etmekte büyük önem arz 

eder. Bundan dolayı merkezi yönetim görev ve yetkilerini yerel yönetimlere ve ulus üstü varlıklara bırakmıştır (Alıcı, 

2007:2 ). Şüphesiz ülkemizde bu değişimlerden yerel yönetimler de etkilenmiştir. 

Küreselleşme ve yerelleşme ile görev, yetki ve sorumlukları artan belediyelere idari ve mali özerklik tanıması da önemli bir 

değişimdir. Böylece belediyelerin ortak görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynakların daha etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde kullanılması gereği doğmuştur (Alıcı, 2007:2). Bu şekilde denetim, vazgeçilmez bir yönetim ilkesi olma 

konumuna gelmiştir. 

Bu çalışmada ilk başta yerel yönetimlerin denetimi, daha sonra da belediyelerin denetimi hakkında değerlendirme 

yapılacak, yaşanan ve oluşan değişiklikler sonrasında yerel yönetimlerde ve belediyelerdeki mevcut denetim teşkilatı, 

denetimin içeriği, denetimin amacı ve çeşitleriyle birlikte açıklanmaya çalışılacak; denetim sisteminin işleyişinde ortaya 

çıkacak sakıncalara ve sorunlara değinilmiştir. 

 

2. GENEL OLARAK DENETİM KAVRAMI VE YEREL YÖNETİMLERİN DENETİMİ 

2.1. Genel Olarak Denetim Kavramı 

Denetim; idari faaliyet, mali ve iktisadi işlemlerle ilgili iddiaların önceden tespit edilmiş olan ölçütlere uygunluğunu 

araştırmak ve sonuçları yetkililere bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bunları değerlendirip hazırlayan, rapor 

haline getirilen sistematik bir süreçtir (bumko.gov.tr, 2006). Denetim bir kurumun, bir işletmenin veya bir örgütün olmazsa 

olmaz en önemli unsurudur. Bir kurumda bir işletmede denetim ne kadar çok baskınsa, yapılan iş, işlem ve eylemler o 

kadar düzenli ve sağlıklı olur. Denetimin temel amacı ve gayesi, bir örgütün amaçlarına ulaşmasında doğru yol, yöntem ve 

işlemlerin kullanıp kullanılmadığını tespit etmesidir. 

Denetim olması gereken ile olan arasındaki farkı ve inceliği araştırma yöntemidir. Bu doğrultuda denetim; örgütün, kurum 

veya kuruluşların amaçlarına ve hedeflerine ne ölçüde eriştiğini görmek için yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilir.  

Genel olarak denetimin üç unsurundan söz edilebilir. Birincisi belli amaçların bulunması (bu amaçlar örgütün veya 

kurumların ana amaçlarıdır). İkincisi verimliliktir. Belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmada gereğinden fazla emek, 

zaman, araç gereç ve malzeme, sermaye v.b. harcamadan en az zararla ulaşmak önemlidir. Üçüncüsü ise zamandır. 

Belirlenen amaca etkin ve  verimli bir çalışma ile ama mutlaka zamanında ulaşmak önemlidir (Derdiman ve Uysal, 

2015:3).  Etkili bir denetimin birçok faydasından bahsedebiliriz; örneğin denetim ile denetlenen birinin kayıt, işlem ve 

belgelerine dayalı olarak yürürlükteki mevzuata yönelik düzenlenen mali ve finansal tablolar ile tahakkuk eden gelirlerin ve 

giderlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptamasına yardımcı olan en önemli unsurdur. Bunun dışında faaliyetlerin yasal 

düzenlemeler çerçevesinde yapılıp yapılmadığının araştırılması ve tespiti sağlar. Örgüt, işletme ve kamu kurum ve 

kuruluşların yönetimi ile personelinin işinde ve kariyerinde usulsüzlük, sahtekarlık ve hile eğilimlerinin kısıtlanmasında, 

azaltılmasında ve önlenmesinde büyük etki sağlar. Bu nedenle denetimden geçmiş bir kişinin işlerine duyulan güven ile 

kurum personellerinin motivasyon ve kendilerine olan inanç ve güvenleri de artmaktadır. Denetim biriminin güvenini 

yerine getirirken şeffaflık, verimlilik ve etkililik, hesap verebilirlik gibi değer ve ilkelere uygun olarak hareket etmelerini 

sağlar ve kişiyi bu değer ve ilkelere göre hareket etmeye teşvik eder. 

Denetimin yapılmasını gerektiren önemli husus ve esaslar şu şekilde sıralayabiliriz; 

a. Daha iyiyi ve yararlıyı aramak ve bulmaya çalışmak ve ortaya çıkan yanlışlıkları, eksiklikleri gidermek 

b. Uygulamalarda ve ortaya çıkan yanlışlıkları, eksiklikleri  tespit etmek ve gidermek, 
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c. Yolsuzluk, hile gibi tutumları ortaya koymak ve bunları önlemeye çalışmak ( Yüzgün, 1984: 22 ). 

d. Kamu idaresinin, yaptığı işle orantısız bir şekilde genişleme gösteren eğilimlerine engel olmak, 

e. Bürokratların, bulundukları makamları ve mevkileri kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda, kullanmasını   

engellemek , 

f. Bürokratların, devlet yönetim de tek başlarına söz sahibi olmasını otoriter boyuta gelmelerini engellemek, 

g. Devlet memurlarının kanun, mevzuat ve yönetmenlik gibi hukuki önem taşıyan  metinleri keyfi bir şekilde 

yorumlamalarını önlemektir (Tortop vd., 1999:157). 

2.2. Yerel Yönetimlerin Denetim 

Yerel yönetimlerin denetimi, iş, eylem ve işlemlerinin hukuka, yasaya, kanuna ve yönetmenliğe uygunluk, yerindelik ve 

mali açılardan çeşitli yöntem ve kural kullanılarak denetlenmesidir. Yerel yönetimler şu alanlarda denetlenir; 

1. Yerel yönetim birimlerinin yaptıkları iş, eylem ve işlemlerin mevzuata, yönetmenliğe ve hukuka uygunluğunun 

denetlenmesi 

2. Yerel yönetim birimlerinin yaptıkları iş, eylem ve işlemlerin milli plan ve politikaya, verimlilik esaslarına 

uygunluğunun denetlenmesi  

3. Kaynakların verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uyulup uyulmadığı ve bu ilkelerce yönetilip 

yönetilmediğinin mali sorumluluğun gereklerinin makul ölçüde karşılanıp karşılanmadığının denetlenmesi 

4. Kamu idarelerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol 

sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tabloların güvenirliği ve doğruluğunun denetimi 

hususunda (Derdiman ve Uysal, 2015:3-4). 

1982 anayasasında yerel yönetimlerin denetimi konusunda temel hususlara yer verilmiş, konu ile ilgili çerçeveyi 

belirtmiştir. Temel hususların başında 125. maddede yargısal denetimi ifade eden, idarenin her türlü iş, eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu ifade etmektedir. 127. maddede ise merkezi yönetimin yerel yönetimler 

üzerindeki vesayet denetimi düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, merkezi idare, mahalli idareler üzerinde kanunda belirtilen esas 

ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Denetimin amacı mahalli idare hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 

uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçları 

gereği gibi karşılanmasıdır. 

2.3. Yerel Yönetimlerin Denetim Türleri 

Yerel yönetimlerin denetlenmesin de farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu denetim  türlerine aşağıda kısaca değinilmiştir. 

Aşağıda değinilecek olan denetim yöntemleri, sadece yerel yönetimlerin değil, hizmet yönünden yerinden yönetim 

kuruluşları ve vesayet denetimi hariç olmak üzere merkezi yönetim gibi ‘idare’ kavramının içinde değerlendirilebilecek 

diğer kuruluşlar için geçerli olan denetim yöntemleridir. Yerel yönetim türleri aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

Tablo 1. Denetim Türleri 

Yargısal 

Denetim 
Siyasal 

Denetim 

İdari 

Denetim 

İç Denetim 

Dış Denetim 

Hiyerarşik 

Denetim 

Ombudsman 
Denetimi 

Kamuoyu 
Denetimi 

Kaynak: Derdiman ve Uysal,  2015:4 

2.3.1. Yargısal Denetim 

Yargısal denetim idare üzerinde en etkili denetim yollarından biridir. Sadece vatandaşların değil hem kanun koyucunun 

hem de kanunları uygulayan idarenin hukuki kuralları ile bağlı olduğu bir yönetim anlayışını ifade eder. Hukuk devletinin 

en önemli  unsuru olan yargısal denetim, anayasanın 125.maddesinde idarenin her türlü iş, eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolu açıktır hükmü ile ifade edilmiştir. 

Ülkemizde bu durumda istisnalar mevcuttur. Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri kadrosuzluk nedeniyle emekliye 
sevketme işlemleri kararları, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemleri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun 

meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki tüm kararları ve Sıkıyönetim komutanının işlemleri yargı denetiminin 

dışında bırakılmıştır. Bu kararlar aleyhine yargı mercilerine başvuru yapılamaz.  İdarenin yargısal denetiminin hangi yargı 
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yerleri tarafından yerine getirileceği sorunu, temel olarak iki yargı sisteminin oluşmasına neden olmuştur. Anglo-sakson  
hukuk sisteminde idare tarafından hakları ihlal edilenler uyuşmazlığın taraflardan birinin idare olmasına bakılmaksızın, 

yargı birliği sistemi içinde yetkili mahkemede dava açılabilir. Kıta Avrupa’sında ve Türkiye’de ise söz konusu 

uyuşmazlığın taraflardan birinin idare olması, davaya bakacak olan yargı yerini değiştirmektedir (Derdiman ve Uysal, 

2015:5). 

Türkiye’de, idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklar, idari yargı denilen ve kendisine özgü özellikleri, yargılama yöntemleri ve 

mahkemeleri olan bir yargı yolu içerisinde yapılır. Bu yargı yolu da ilk derece mahkemeleri olarak, idare mahkemeleri, 

vergi mahkemeleri ve Danıştay dava daireleri vardır. Temyiz merci olarak bölge idare mahkemeleri ve Danıştay görev 

yapar.    

Türkiye’de idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklara genel olarak idari yargı yolu içerisinde kalan mahkemelerde bakılmakla 

birlikte, sadece idari yargı değil, kendi görev alanındaki idari eylem ve işlemlerinde diğer yargı kollarındaki mahkemeler de 
uyuşmazlıklara bakarlar. İdarenin kiralama, satın alma gibi özel hukuk alanındaki iş, eylem ve işlemlerindeki 

uyuşmazlıklar, adli yargının görev alanına girmektedir. Yargı yetkisinin kullanılmasına yönelik anayasanın 125. maddesi 

temel olan bir kural koymuştur. Buna göre; "Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 
sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılmayacaktır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil 

ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde yargı kararı verilemez" (Derdiman ve Uysal, 2015:5). 

Hükümden anlaşılacakları gibi yargı yerleri, idari makamların eylemleri, işlemleri ve kararları aleyhine açılan davalara 

sadece idari eylem, işlem veya kararın hukuka uygunluğu noktasından değerlendirme yapabilecekler, hukuk kuralının kabul 

edilebilir gördüğü alanda kalan fiil veya işlemin yerinde olup olmadığı noktasında denetim yapamayacaklardır (Derdiman 

ve Uysal, 2015:5). Burada mahkemelerin üzerinde durmak mükellef oldukları hukuka uygunluk denetimi, esas alarak 
hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan denetimdir. 

2.3.2. İdari Denetim  

İdari denetim, idarenin yine idari makamlar tarafından denetlenmesi şeklinde ifade edilebilir. İdari denetim iki şekilde 

uygulanmaktadır. Birincisi, bir kamu kurum ve kuruluşunun, kendi iç bünyesinde kurulmuş olan denetim birimlerince veya 

kurumun kendi içinde sıralı amirler tarafından gerçekleştirilen iç denetim, diğeri ise kurumun kendi dışındaki başka bir 

kurum tarafından denetlenmesi olarak gerçekleştirilen dış denetimdir. İl özel idarelerinin denetimi, 22.03.2005 Tarihli ve 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 37’den 41’e kadar olan maddelerinde ve kanunun diğer bazı maddelerindeki 

hükümlerle düzenlenmiştir. Belediyelerin denetimi ise 03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda 54’ten 58’e 

kadar olan maddelerinde ve kanunun diğer bazı maddelerindeki hükümlerle düzenlenmiştir (Derdiman ve Uysal, 2015:7). 

Buradan anlaşılacağı üzere il özel idarelerinin ve belediyelerin denetiminin en önemli amacı, faaliyet ve işlemlerinde 

hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve il özel idaresi ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve 

kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine yardımcı olmaktır. 

İl özel idarelerin ve belediyelerin denetiminden bahsedilmek istenen asıl durum,  yapılan hizmetlerin süreç ve sonuçların 

mevzuata, yönetmenliğe önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre 

objektif bir biçimde incelemek ve analiz etmek, önceden belirlenmiş olan plan ve hedeflerle karşılaştırmak ve ölçmek; 

kanıtlara dayalı olarak değerlendirme ve elde edilen sonuçları rapor haline getirip ilgililere duyurmaktır.  

Yukarıda belirtilen ilgili kanunlara göre, il özel idarelerin ve belediyelerin denetimi iç ve dış denetim olarak yapılır. 

Yapılan bu denetimler, iş, eylem ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsamaktadır. İç ve dış 

denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Belediyenin ve il özel idarenin 

mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı 

tarafından da denetlenir. Ve ilişkin sonuçlar incelenip kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur (Derdiman ve 
Uysal, 2015:7).  

2.3.3. İç Denetim 

İç Denetim: kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kamu idarelerin kaynaklarını daha etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilip yönetilmediğini araştırmak, değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel çalışmalarına güvence sağlama ve danışmanlık yapma faaliyetleridir. Yapılan tanım doğrultusunda iç 

denetimin icrai bir denetim olmadığı, tespit edici ve danışma niteliği ağır basan bir denetim süreci olduğu söylenebilir 
(Alıcı, 2006:48). İç denetimin temel gayesi örgütün, kamu kurum ve kuruluşlardaki iş, eylem ve işlemlerin daha verimli, 

daha etkili ve tutarlı, daha sağlıklı yürütülmesi, gelişmesi açısından üstlerin astlarına yönelik uyguladıkları denetim türü 

olarak ta açıklanabilir. İç denetim esas itibarı ile gelecek odaklı bir denetimdir.  

Yerel yönetimlerde iç denetim iki farklı şekilde açıklık gösterir. Bunun bir yönünü, hiyerarşik denetim denilen iç bünyedeki 

sıralı amirlerin denetimi oluşturur. Hiyerarşik denetim, merkezden yönetim sisteminin bir sonucu olarak doğup büyümüş 

ise de her kamu tüzel kişisinin iç bünyesinde bir hiyerarşik denetimin varlığından söz edilebilir. Diğer yönünü de yerel 

yönetim birimi içinde örgütlenmiş teftiş kurullarınca veya denetim komisyonlarınca yapılan denetimler oluşturur. Bu 

denetimler, gerçek/dar anlamda veya mali anlamda denetim olarak da adlandırılabilir. İç denetimin birinci şekli olan 

hiyerarşik denetim, ast-üst biçiminde örgütlenme sonucu ortaya çıkan yapıda sıralı üstlerin astlarını atama, sicil verme, 
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yükseltme, disiplin cezası uygulama ve hizmet yerini değiştirme gibi yöntemler kullanılarak denetlenmesi biçiminde 

yapılan denetim türüdür. Hiyerarşik denetimin önemli bir diğer özelliği ise, bir yasaya dayanmak zorunda olmadan, üstlerin 

denetleme yetkisine sahip olmalarıdır. Üst makamdakiler, bulundukları konum gereğince, üst olmanın bir gereği olarak 

astları ve onların fiil ve işlemleri üzerinde hiyerarşik denetim yetkisine sahip olurlar (Derdiman ve Uysal, 2015:7). 

Hiyerarşik denetim, kişiler ve işlemler üzerinde işleyen eden bir denetimdir. Bu anlamda ilk olarak üst, astın özlük işlemleri 

üzerinde yetkiler kullanabilir. Örn: atama, görevlendirme, görev yerini değiştirme gibi: üst ve ast üzerinde disiplin 

yetkilerine sahiptir. Örn: astın hukuka aykırı fiileri karşısında soruşturma başlatması gibi. İkinci olarak üst astların teşkilat 

faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili iş, eylem ve işlemleri üzerinde genel bir denetim yetkisine sahiptirler. Üçüncü olarak 
hiyerarşik denetim üste, astlarının fiil ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi yetkisi verir. Ancak üst, astın hukuka 

aykırı fiileri kaldırabilir, geri alabilir veya değiştirebilir. Fakat üst, kanunla açıkça yetkilendirilmedikçe astın yerine geçip 

karar alamaz.  

Eğer  bir yetki kanunla veya yetki devri yolu ile açık bir şekilde asta verilmiş ise hiyerarşik üst astının yerine geçerek onun 

yetkili olduğu işlemi yapamaz. Örn: herhangi bir konuda ruhsat verme yetkisi valiye tanınmış ise bakan valinin yerine 

geçerek ruhsat veremez. 

Yerel yönetim birimleri olan il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, köylerde ise muhtar, kurumların en 

üstünde bulunan hiyerarşik amirlerdir. Hiyerarşik denetim, bu amirlerden başlayarak kurumun kendi yapısı içinde daha üst 

makamda olan amirin astlarının iş, eylem ve işlemlerinin hukukiliğini, yerindeliği, performans üzerinde denetimi şeklinde 

gerçekleşir. Yerel yönetim birimlerinde hiyerarşik denetim, sadece hiyerarşik üstler tarafından değil, ilgili yerel yönetim 

organlarının meclis, encümen gibi organlar tarafından gerçekleştirilen bir denetim türüdür.     

İç denetimin ikinci şekli, denetim kurulunca veya kurumun kendi iç denetçileri tarafından yapılan denetimdir. 12.07.2006 

Tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile iç 

denetim sistemi ayrıntılı ve açık olarak düzenlenmiştir. Buna göre iç denetimin amacı, kamu idareleri ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının faaliyet ve çalışmalarının amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans 

programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını; bilgilerin güvenirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edebilirliğini sağlamayı amaçlar (Derdiman ve 

Uysal, 2015:8). 

İlgili yönetmeliğin 7. maddesine göre iç denetim, şu alanları içerir (Derdiman ve Uysal, 2015:8); 

a. Kamu idaresinde, iç kontrol sisteminde yeterlilik ve etkinlik hususların incelenmesi ve değerlendirmesi, 

b. Riskler için öneriler geliştirmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin 

incelenmesi, 

c. Kaynaklarda etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri kullanılmaya yönelik performans değerlendirmelerinin 

yapılması ve idarelere öneriler sunması 

ç. İdarenin çalışma, faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, yönetmenlikte belirtilen hedef ve   politikalara   uygunluğunun 

denetlenmesidir. 

d.  Muhasebe kayıtlarında mali tablolardaki, doğruluk ve güvenilirliğinin saptanması 

e. Üretilen bilgilerin kamuoyuna sunulan ve açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların  doğruluk 

derecesinin saptanması, güvenilirliği sağlaması ve zamandalığının sınanması, 

f. Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinde yönetim ve sistemdeki güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, 

alanlarını içerir.   

Söz konusu yönetmeliğin 8. maddesine göre ise, iç denetim, Uygunluk denetimi, Performans denetimi, Mali denetim, Bilgi 

teknolojisi denetimi ve Sistem denetimi uygulamalarını kapsar. Belediye teşkilatının en üst amiri olan belediye başkanın ve 

sıralı amirlerin kendi astlarının iş ve işlemleri üzerindeki yapacakları hiyerarşik denetimi, belediye teşkilatında iç denetim 
yöntemlerinden biridir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 

in üzerindeki belediyelerde, her yıl ocak ayında belediye meclisi denetim komisyonu toplantısında belediyenin bir önceki 

yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimini yapar. Komisyon üyeleri, gizli oyla seçilir ve 

üye sayısı üçten az beşten çok olamaz. Oluşturulan denetim Komisyonu her siyasi parti grubundaki ve bağımsız üyelerin 

meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Çalışmasını kırk beş işgünü içerisinde 

tamamlayan komisyon, çalışmalarına ilişkin raporu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. 
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2.3.4. Dış Denetim 

Anayasanın 160. maddesine göre merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının 

bütün gelir ve gider ile malları TBMM adına denetlemek ve oluşan sorunları hesap ve işlemlerin kesin hükme bağlanması 

ve kanun kapsamında verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlanma nedeniyle görevli olan Sayıştay tarafından yapılan 

denetime dış denetim denir.. Yerel yönetimlerde hesap ve işlemlerin denetlenmesi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay’ın 

kontrolündedir. Sayıştay yapmış olduğu yapılacak dış denetime tabi olacakları hususu 5018 sayılı kanunda ifade edilmiştir. 

Bu kanunun 3.maddesi, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden 

oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerin mali yönetimi ve kontrolü belirtilen kanun hükümleri dahilinde 

yapılması karara  bağlamıştır. 

5018 sayılı Kanunun 68.  maddesine göre, harcama sonrası yapılan dış denetim  Sayıştay’ın kontrolünde yapılır. Dış 

denetimdeki amaç yönetim çerçevesindeki kamu idarelerinin hesap verme işlemlerinin yönetimin mali faaliyet, karar ve 

işlemlerin; kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk açısından incelenmek ve çıkan sonuçların  Türkiye Büyük Millet 

Meclisine raporlanması amacı gütmektedir ( Derdiman ve Uysal, 2015:9). 

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; kamu idaresi hesapları ver bunlara 

ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir 

ve  gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet ve çalışmalarının 

sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir (Derdiman ve Uysal, 2015:9). 

Yapılan bu denetimler sonucunda kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata, 

yönetmenliğe aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması 

şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verilmesi durumunda zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre 

hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsis edilir. Sayıştay’ın yargısal denetimin olması, denetim yetkisinin TBMM 

adına yapması ve sonuçları yine TBMM’ye sunması gibi faktörler göz önünde alındığında Sayıştay denetiminin kendine 
has bir denetim biçimi olduğu söylenebilir. Aşağıda belirtilen vesayet denetimi, kamu tüzel kişiliği olan bir birimin yine 

kamu tüzel kişiliği olan bir başka birinin denetimine sahip olmasını ifade etmekte olduğundan ve Sayıştay’ın kamu tüzel 

kişiliği olmadığından Sayıştay denetimi tam bir vesayet denetimi olarak tanımlanamaz. Daha önce bahsedilmeyen denetim 

türlerinin hiçbirisine tam olarak benzemeyen bu denetim, ‘ vesayet benzeri denetim’ olarak adlandırılabilir.  

2.3.5. Vesayet Denetimi    

Anayasanın 123.maddesinde ve 127.maddesinde sözü edilen ‘idarenin bütünlüğü’, merkezi yönetim, hizmet yönünden veya 

yer yönünden yerel yönetimler gibi idari yapılarla parçalanmış bir görüntü arz eden idarenin, aslında bir bütün olduğunu 

ifade eden bir kavramdır. İdarenin bütünlüğü, hiyerarşi ve idari vesayet olarak bilinen iki hukuki araç ile 

gerçekleşmektedir. ‘Hiyerarşi’, idare içinde görevlerin aşağıdan yukarı doğru basamak basamak, derece derece birbirlerine 

bağlanarak baştaki yetkililere tabi olmalarını ifade etmektedir, ‘idari vesayet’ kanunda belirtilen durumda merkezi idarenin 

yerinden yönetim kuruluşlarındaki eylem ve işlemleri üzerinde sahip olduğu sınırlı bir denetim yetkisidir. Vesayet 

denetimin temel özelliği, merkezi yönetim birimlerinin yerel yönetim birimleri üzerindeki denetimi olmasına karşın, iki 

yerel yönetim birimi arasında da vesayet denetimi söz konusu olur. Örn: büyükşehir belediyeleri, en son yürürlüğe giren 

6360 sayılı kanunla birlikte düşünüldüğünde en az 3 ilçe belediyesinin bulunduğu yerde, bu belediyeler üzerinde vesayet 

denetimi yetkilerine sahip özel bir konumu bulunmaktadır (Derdiman ve Uysal, 2015:10). 

Vesayet denetim yetkisi, hiyerarşik denetime göre istisnai bir yetkidir. Hiyerarşik denetimde denetimsizlik istisnai olduğu 

halde vesayet denetiminde denetimsizlik asıldır. Yani hiyerarşik denetimde üst, astın eylem ve işlemlerinin mevzuata, 

yönetmenliğe ve hukuka uygunluk ve performans ölçütlerine göre sürekli olarak denetlemek yetkisine sahip olduğu halde, 

vesayet denetiminde sadece kanundaki yetki verilen konularda ve yetki verilen şekillerle denetim yapabilmesi asıldır.  

Vesayet yetkisini kullanan makamlarının denetim yetkilerini kullandıkları konularda yerel yönetim kurumlarının aksi 

durumdaki işlemleri aleyhine dava açması mümkündür. Bu yolla vesayet denetimi sonucunun yeni bir yargısal denetim 

sürecini başlatması mümkün olabilmektedir. Bir diğer ifadeyle vesayet denetimindeki araçlardan biri, yargısal denetimi 

harekete geçirmektir. Buna karşın yerel yönetimlerin de işlemlerinin vesayet denetimine yetkili kamu tüzel kişilerince 

değiştirilmesine karşın iptal davası açabilmeleri olanaklıdır. Örn: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı 

Belediye Kanununa göre ilçe veya ilk kademe belediyeleri büyükşehir belediyelerine gönderdikleri bütçede büyükşehir 

belediyesince yapılan değişikliklere karşı iptal davası açma yetkileri vardır. 

İdare hukukunun temel prensiplerinden olan vesayet denetimi, önceki kanunlarda düzenlendiği şekilleri ile 

karşılaştırıldığında, 5302 sayılı kanunun öngördüğü vesayet denetimin "performans ölmeye ve rehberlik yapma" hedefini 

dikkate aldığı ve daha çağdaş bir denetim şeklini ortaya koyduğu söylenebilir. 

 5302 sayılı kanunun denetim konusundaki bu farklı anlayışı, yapılmış olan ihmal ve kusurların cezalandırılmasından 

ziyade hata veya kusur önleme amacı üzerine bir denetim anlayışına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Vesayet 

denetimi, merkezi yönetim birimlerinin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimi şeklinde düşünüldüğünde, il özel 
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idareleri, idari açıdan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki temsilcisi konumunda olan valiler tarafından denetlenmektedir 

(Derdiman ve Uysal, 2015:10). 

2.3.6. Siyasal Denetim 

İdarenin bir diğer denetim şekli de siyasal denetimdir. Her ülkede yasama organı, bütçe kanunu görüşmeleri, soru 

araştırma, soruşturma, genel görüşme ve gensoru önergeleri gibi yöntemler kullanarak ve yasa tasarısı ile tekliflerinin 

görüşülmesi esnasında bürokrasiyi ve yerel yönetimleri, yani idareyi denetler. Bu denetimin idarenin ve yerel yönetimlerin 

üzerinde doğrudan bir denetim olduğunu söylemek güç olsa bile yasama organın başbakan, bakanlar kurulu veya 

bakanlıklar aracılığıyla idare üzerinde dolaylı bir denetim yetkisine sahip olduğu söylenebilir.  

1982 Anayasası da TBMM idareyi denetleme ve bilgi alma yöntemlerini sayılmıştır. Bu denetleme ve bilgi alma 

yöntemleri kısaca şöyle sıralanabilir; 

Soru: Bakanlar Kurulu adına, sözlü ve yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan ve Bakanlardan bilgi istemek 

şeklindeki bilgi edinme yöntemidir (Anayasa m.98). 

Genel görüşme: toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulda görüşülmesidir (Anayasa m. 98). 

Meclis araştırması: belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir (Anayasa m. 98 ). 

Meclis soruşturması: Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 

onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenilebilir. Soruşturma komisyonu raporunun mecliste 

görüşülmesinden sonra gerek görüldüğü takdirde üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla ilgilinin Yüce 

Divana sevkine karar verilebilir (Anayasa m. 100). 

Gensoru; TBMM’de yer alan bir siyasi parti grubu adına en az yirmi milletvekili imzasıyla verilen  önerge ile 

başlatılabilen, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi 

sonucunu doğuran meclisin en yetkili denetim yöntemidir (Anayasa m. 99). 

Tüm bu bilgi alma ve denetleme yöntemlerinden başka, yasama organının yerel yönetimler üzerindeki geniş anlamda 

denetim yetkisi sayılabilecek bir fonksiyonu da, gelişen ve değişen yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yasal 

düzenlemeler yapmasıdır.  

Yasa yapma yetkisi TBMM’nin asli görevi olduğundan bu yetki, denetimden ziyade asli düzenleme yetkisi olarak 

adlandırılabilir. Yasama organının yasa yapma veya değiştirme yetkisi, öyle önemli bir yetkidir ki, yasama organı bu 

yetkisiyle yerel yönetimler veya başka bir alanda var olan bir sistemi, yapıyı ve anlayışı tamamen değiştirebilecek 

düzenlemeler yapabilmektedir. Anayasaya aykırı olmadan yapılması gereken bu düzenlemelere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gibi düzenlemeler örnek verilebilir. Bu 

yasaların yerel yönetim anlayışına yeni bir anlayış ve vizyon getirdiği söylenebilir (Derdiman ve Uysal 2015:14-15). Ancak 
yerel yönetimlerin siyasi denetimi, sadece yasama organı tarafından yapılan denetimle  sınırlı değildir. Yerel yönetimlerin 

seçimle iş başına  gelen organları da yerel yönetimler üzerinde siyasi denetim yapabilir. İl genel meclisi ve belediye meclisi 
gibi yerel yönetim meclisleri, ilgili yerel yönetimleri hem hukuksal açıdan hem de yerindelik açısından ve gerek 

kendiliklerinden gerekse de başvuru üzerine denetleme hakkına sahiptirler. Yerel yönetim meclisleri, kendi yerel yönetim 

bütçesine ve kesin hesaplar görüşerek kabul eder ve bu görüşler sırasında yerel yönetimlerin çalışmalarını denetlenir. Örn: 

belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisinin faaliyet raporunu değerlendirmende, denetim komisyonun, soru, genel 

görüşme ve gensoru yollarını kullanır. Örnek bir denetim uygulaması olarak, belediye meclisinin üye tam sayısının en az 

üçte biri oranındaki üyelerin imzası ve kararıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verebileceği açıklanmıştır. 

2.3.7. Kamuoyu Denetimi 

Sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, yerel veya ulusal basının kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yaptıkları 

faaliyetler ve çalışmalar da idare üzerinde bir baskı unsuru olarak kendisini hissettirmekte ve kamuoyu denetimi olarak 

adlandırılmaktadır. Çağdaş yönetimin ilkeleri arasında yer alan şeffaflaşma ve hesap verebilirlik kavramaları da etkili bir 

kamuoyu denetimi için zemin hazırlamaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak kitle iletişim 

araçlarındaki gelişmeler, toplumsal olaylarda eğilimlerin oluşma sürecini hızlandırmakta olup toplum açısından olumlu 

veya olumsuz gelişmeler kamuoyunda eskiye oranla daha çabuk karşılık bulmaktadır (Derdiman ve Uysal, 2015:16). Yine 

teknolojik gelişmeler ve diğer bazı faktörlerin etkisiyle bilgiye ve habere ulaşmak kolaylaşmış, kamuoyu dünyanın her 

tarafındaki olayları anında öğrenip bu olaylar karşısında kendi tavrını belirleyecek bilinç seviyesine ulaşmıştır. Tüm bu 

faktörler dikkate alındığında merkezi ve yerel yönetimler üzerindeki denetim türlerinden bir diğeri de kamuoyu denetimi 

olduğu ve her geçen gün bu denetimin arttığını görebiliriz. 
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2.3.8. Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu) Denetimi 

İdare üzerindeki denetim türlerinin bir diğeri, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) denetimidir. Ülkemizde 6328 sayılı 

ve 14.06.2012 Tarihli Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak, idarenin her 

türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, hukuka ve hakkaniyete uygunluk açısından incelemek, araştırmak ve 

idareye önerilerde bulunmakla yükümlü olarak Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. Görev tanımından da anlaşacağı 

gibi Kurumun yargısal bir denetim yetkisi yoktur. İdare lehine yapılmış olan şikayetleri inceleyerek, şikayet sahibine takip 

edeceği yasal yol ve yöntemler hakkında bilgi vermek, kamu kurumlarına da tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş bir 

kurumdur. Bu açıdan bakıldığında Kurumun, organik ve fonksiyonel anlamda, suigeneris bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. Çünkü TBMM Başkanlığına bağlı olmasına rağmen idarenin eylem ve işlemleri üzerinde denetim işlemini 
sürdürmekte ve yürütmektedir. Ve denetimde doğrudan bir yaptırım gücüne sahip değildir (Derdiman ve Uysal,  2015:15-
16). Bu nedenle, idare karşısında vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacına yönelik hizmet eden Kurumun, 

yürütmekte olduğu denetim, yargısal denetim olarak nitelendirilemez. Bu denetim şeklinin ancak ‘yargı benzeri’ bir 

denetim olarak değerlendirilmesi doğrusallığını açığa çıkarır. 

Kurumun görevleri yerel yönetimler açısından değerlendirildiğinde yerel yönetim birimlerinin uygulamaları sonucu 

haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler, yasal müracaat mercilerini bitirdikten sonra Kamu Denetçiliği Kurumuna 

başvurabilirler. Kurum faaliyet yılı sonunda bir rapor hazırlayarak TBMM’ye sunar. Kamu denetçiliği hukuk devletinde 

karşılıklı ilişkilerde önemli boşluğu doldurabilecek, halk ile yönetim arasındaki sorunlar yargı yolu ile çözüm ararken 

karşılaşabilecek gecikmeye meydan vermeden daha hızlı çözüm bulabilecek, duruma göre arabuluculuk yapabilecek, 

vatandaşların, halkın haklarından mahrum olmalarının önüne geçilecek ve kişi güvenliğini tesis edecek bir denetim 

mekanizmasına sahiptir. 

 

3. YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE YAPILAN DENETİMLERİN KAPSAMI 

3.1. Hukuka Uygunluk Denetimi 

Hukuka uygunluk denetimi, idarelerin, iş, eylem ve işlemleri ile uygulamalarının tabi oldukları mevzuata uygunluğunun 

denetlenmesidir. Bu denetim iş, eylem ve işlemler bittikten sonra geçmişe yönelik olarak evrak üzerinden yapılmaktadır. 

Kamu idaresi olarak yerel yönetimler üzerindeki hukuka uygunluk denetimi, hem yargı denetiminde, hem vesayet 

denetimde, hem de hiyerarşik denetimde dikkate alınan ve alınması gereken çok önemli bir denetimdir. Çünkü birer kamu 

tüzel kişisi olan bu kurumların faaliyet, çalışmalarını ve uygulamalarını anayasa, kanunlar ve diğer düzenleyici işlemleri 

esas alarak gerçekleştirip gerçekleştiremediklerinin denetlenmesi, hukuk devleti, idarenin kanuniliği ve kamu hizmetlerinin 

devamlılığı gibi birçok yönlerden bir zorunluluk halini almıştır. 

Merkezi yönetim organlarının yerel yönetimlerin eylem ve işlemleri üzerinde yaptıkları vesayet denetiminde ‘hukuka 

uygunluk’ ilk olarak değerlendirilecek kıstaslardan biridir. Anayasa Mahkemesi bir kararında vesayet denetiminin kanunda 

belirtilen hallerde ve yine kanunun öngördüğü usul ve esaslara göre yapılacağını ve bu denetimin genellikle hukuka 

uygunluk ve bazen de yerindelik bakımından yapılan bir denetim niteliğinde olduğu belirtilmiştir. 

3.2. Yerindelik Denetimi 

Yerindelik denetimi, yerel yönetimlerin iş, eylem ve işlemlerinin yerel plan ve politikaya, verimlilik veya standartlara 
uygunluğunun araştırılması işlemidir. Yerel yönetimlerin işlerinde, eylemlerinde ve işlemleri yerindelik denetimleri, 

merkezi yönetim tarafından gerçekleşeceği gibi yerel yönetim birimleri içerisinde, hiyerarşik üstler tarafından astların 

eylem ve işlemleri üzerinde de gerçekleştirilebilmektedir. Bu denetim türü hiyerarşik denetim türüyle benzerlik gösterir: 

1982 Anayasasının 125.maddesinde, mahkemeler tarafından kullanılan yargı yetkisinin, idari iş, eylem ve işlemlerin 

hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacağı, bu yetkinin hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılmayacağı 

kesin olarak hükme bağlanmıştır. Ayrıca 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 35.maddesinde Sayıştay’ın yerindelik yapamayacağı 

ve idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak kararlar alamayacağı ifade edilmiştir. Buradan hareketle 

yerel yönetimler üzerindeki yerindelik denetiminin, hiyerarşik üstler ile yerel yönetim kuruluşu bünyesinde kurulmuş 

denetim komisyonları veya idari vesayet makamları tarafından yapılabileceği yargı yerleri tarafından yerindelik denetimi 

yapılamayacağı açıkça anlaşılmaktadır (Derdiman ve Uysal, 2015:17). 
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3.3. Performans Denetimi 

Performans denetimi, kaynakların tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği ve mali 

sorumluluğun gereklerinin gereken ölçüde karşılanmadığını görmek için herhangi bir kurumun faaliyet değerlendirilmesi 

şeklinde açıklanabilir. Sayıştay Kanununa göre ise performans denetimi, hesap verme sorumluğu çerçevesinde idarelerce 

belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade eder.  

Performans denetimin üç unsuru vardır. Var olan kaynaklarla mümkün olduğunca çok ürün elde edilmek veya belirli 

sayıdaki girdilerle azami çıktı sağlamasını belirten verimlilik, organizasyonun tespit ettiği politika, proje ve önceden 

saptanan amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirdiğini ve başarı düzeyini gösteren etkilik ve belirlenen amaçlar da göz önünde 

bulundurularak, kaynakların uygun miktar ve kalitede, uygun zamanda ve uygun  yerde en az maliyetle elde edilmesi 
anlamına gelen tutumluluk, performans denetimin unsurları olarak sayabiliriz (Derdiman ve Uysal, 2015:17). 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi Kanununa göre Sayıştay’ın yapacağı performans denetimi, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli olarak kullanıp kullanılmadığının araştırılması, faaliyet ve çalışma sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşir. 

3.4. Mali Denetim 

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 2.maddesine göre, mali denetim, kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, 

mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin denetim sistemidir. 5018 sayılı kanunun 8.maddesine göre mali denetim kapsamında her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 

uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasında, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması 

için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır (Derdiman ve 

Uysal, 2015:17). Harcamaların yapılmasında ve gelirlerin toplanmasında bütçe kurallarına uyulması ve finansal 

raporlarının standartlara uygun yapılması olarak tanımlanabilecek mali denetim, Sayıştay denetimlerinin konusu olacağı 

gibi iç denetçilerin de konularından birini teşkil etmektedir. Yerel yönetimlerin üzerindeki mali denetimi, kamu idarelerinin 
gelir-giderlerini TBMM adına denetleme yetkisine sahip olan Sayıştay, inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama 

yöntemleriyle yapmaktadır. 

 

4. YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE YAPILACAK DENETİM ÖZNELERİ 

4.1. Teşkilat 

Yerel yönetimlerin temel iki biriminden biri olan il özel idareleri ile ilgili olarak yapılan  son yasal düzenleme 2005 yılında 

yapılan 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunudur. 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu da yerel 

yönetimlerin diğer temel birimi olanDört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 14 tane daha büyükşehir belediyesi kurulmuş ve 

toplamda 30 büyükşehir belediyesine ulaşılırken büyükşehir olan yerlerde il özel idareleri kaldırıldı (Derdiman ve Uysal, 

2015:18). Bu iki kanunla yapısal olarak da bazı değişikliklere uğrayan il özel idaresi organları, il genel meclisi, vali ve il 
encümenidir. İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri 

birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme düzeyleri göz 

önünde bulundurarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya 

birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve 

müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur (Derdiman ve Uysal, 2015:18).  

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat  ve yönetmenlik hükümlerine, il 

genel meclisi ve il encümenin vereceği kararlar, il özel idaresinin amaç politikalar stratejik plan ve yıllık çalışma 

programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlar gereken emirleri verir ve bunların uygulamasını 

gözetir sağlar. 

Belediyelerin organları, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Belediye teşkilatı hiyerarşiye göre; 

yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, 

sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke, usul, esas ve standartlarına uygun 

olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturabilir. 
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4.2.Eylem ve İşlemler 

Yerel yönetimlerin eylem ve işlemleri, Anayasanın 127.maddesinde belirtilen yerel yönetimlerin temel görevi olan ‘il, 

belediye veya köy halkının müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasını’ gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerdir. Bu temel 

amacın gerçekleştirilmesi için 5302 ve 5393 sayılı kanunlar il özel idarelerine ve belediyelere çok geniş ve çok farklı 

alanlarda eylemler ve işlemler yapma yükümlülüğü getirmiştir. İl özel idareleri, mahalli müşterek nitelikte olmak koşuluyla 

(Derdiman ve Uysal, 2015:18). 

a. Gençlik ve spor, tarım, sağlık, sanayi ve ticaret; belediye sınırları, il sınırları içinde olan büyükşehir belediyeleri 

hariç ilin çevre düzeni plan, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun vb afetlerin önlenmesi, kültür, 

sanat, turizm, sosyal hizmetler ve yardımlar, yoksullara makro kredi vermek, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, 

ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binaların yapımı ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik hizmetleri il sınırı içinde, 

b. Yol, imar, kanalizasyon, su, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, orman köylerinin 

desteklenmesi, park bahçe tesisine ilişkin faaliyet ve hizmetleri belediye sınırları dışında yapmak görevli ve 

yetkilidir. 

Belediyeler de bunlara benzer şekilde mahalli müşterek nitelikte olmak koşuluyla su, kanalizasyon, imar ve iskan, ulaşım 

gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent sistemleri; çevre ve çevre sağlığı ve güvenliği, temizlik katı atık; itfaiye, zabıta, 

kurtarma ve ambulans, acil yardım, şehir içi trafik denetimi vb. gibi insanın ihtiyaç duyduğu tüm sorun ve sıkıntıları hal 

etmesiyle mükelleftir.  

Birer yerel yönetim birimi olan il özel idaresi ve belediyelerin bu alanlarda yürüttükleri faaliyet ve çalışmaların denetimi, 

yukarıda bahsedilen şekilde yapılmakta ve istenilmeyen veya mevzuata ve aykırı bir durumla karşılaşıldığı zaman gerekli 

yatırımlar uygulamaktadır. Bunlar dışında yukarıda bahsi geçen alanlarda bazı hizmetlerin yakın gözetimi altında olan 

birimlerce yürütülmektedir. Bu hizmeti yürüten birimlerde çeşitli yollarla denetime tabi tutulur ve gerektiği durumlarda da 

yaptırıma tabi tutulacaktır. Buradaki denetimi, vesayet denetimi veya hiyerarşik denetim olarak adlandırmak mümkün 

değildir. Bu denetim türü ancak kendine has bir denetim olarak adlandırılabilir. 

4.3.Personel 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve 

işçiler eliyle yürütüleceği belirtilmiştir. Bu hüküm merkezi idare için de geçerli olup yerel yönetim kurumları için de 

geçerli olan bir hükümdür. 

Yerel yönetim birimlerinin yerel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla kurulmasına ve bu birimlerden hizmet almayı bekleyen 

nüfusun artış göstermesine rağmen, istihdam artış hızı oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Bunun nedeni yerel yönetim 

birimlerinin geçici veya sürekli olarak üstlendikleri işleri, mevzuat yoluyla ve taşeronlar kullanarak ya da şirket kurarak 

kurum dışı istihdamla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu olay belediyelere, büyükşehir belediyelerinde ve il özel idarelerinde 

kamu personeli rejimi açısından bazı sorunlara neden olmakta olup, hangi görevlerin memurlarca, hangi görevlerin işçilerce 

veya diğer personeller tarafından görüleceği durumunda karmaşaya yol açmaktadır (Derdiman ve Uysal, 2015:18-19). 
Hangi şekilde istihdam sağlanırsa sağlansın yerel yönetim birimlerince istihdam edilen personeller yukarıda bahsedilen 

denetim türleri ile denetlenmekte olup, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde hukuka uygunluk, etkililik, yerindelik gibi 
denetimlere tabi tutulmaktadırlar. 

 

5. YEREL YÖNETİMLERİN DENETİM SONUÇLARI 

5.1. Teşkilat, Eylem Ve İşlemler Ve Personel Açılarından 

Sayıştay, devlet denetleme kurumu, mülki amirler, kamuoyu, kendi görev alanlarıyla ilgili olmak şartı ile bazı kurum ve 

bakanlıkların denetimi gibi denetim türleri göz önüne bulundurulduğunda, yargısal denetim ve kendi iç denetimleri 

sayılmadan bile yerel yönetim birimleri üzerinde yapılan denetimin oldukça çok ve değişik kurumlar tarafından yapıldığı 

bilinmektedir. Yerel yönetimleri denetleyen pek çok kamu kurum ve kuruluşu bulunduğundan yerel yönetimlerin parçalı ve 

dağınık bir görünüm sergilemektedir. Her kurum kendi denetimini ilgilendiren boyutları ve açılarıyla gerçekleştirmektedir. 

Yerel yönetimlerin denetimlerinin bu kadar parçalı ve çeşitli olmasına rağmen vesayet denetimi olarak bilinen dış idari 

denetimin, yerel yönetimlerin eylem ve işlemleri üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerel yönetimlerin idari 

vesayet denetimi, tasarrufları onaylama, kaldırma veya erteleme gibi hukuki işlemlerle yapılmasına rağmen eylem ve 

işlemler ve personeller üzerinde idari vesayet şekli, teftiş yani fiili denetim suretiyle gerçekleştirilmektedir. Diğer bir 
denetim yöntemine tabi olan hukuki tasarruflar bu fiili denetimin tamamen dışında kalmaktadır. Yani yerel yönetimlerin 

eylem ve işlemleri ile personelli üzerindeki vesayet denetimi, teftiş ile yapılırken, idari tasarruflar ise onaylama, kaldırma, 
erteleme şeklinde olmaktadır. 

Yerel yönetimlerin eylem ve işlemleri üzerin de yargısal denetim, yapılan eylem ve işlemin yürürlükteki mevzuat 

hükümlerine aykırılığından kısmen veya tamamen iptal edilmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Yerel yönetim personel ve 
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organlarının görevleri ile ilgili konusu suç oluşturan eylem ve işlemlerinden dolayı gerekli yargılanmayı yapmak, suçun 

tespiti halinde cezai müeyyide uygulamak aksi halde beraat kararıyla yapılan işin, mevzuat hükümlerine göre suç 

oluşturmadığına karar vermek yargısal denetimin bir parçasıdır.  

5.2. Mali Yönden 

1982 anayasanın 127.maddesinde mahalli müşterek ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılamak üzere kurulan yerel 

yönetimlere görevleri ile orantılı olacak şekilde gelir kaynağı sağlayacağı belirtilmiştir. Bu hükme istinaden yerel 

yönetimlerin gelirleri hem yerel kaynaklardan hem de merkezi idarelerden sağlanmaktadır. Bu gelirleri bütçe 

uygulamalarına ve mevzuata uygun olarak harcanıp harcanmayacağının denetimi birçok yönden önem arz eder. Mali 

denetim olarak belirtilen bu denetimle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 57. maddesinde belirtildiği 

üzere mesleğin gerektirdiği değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmalı, mali yetki ve sorumluluklar bilgili, 

tecrübeli ve yetenekli yöneticilere personele verilmeli, belirlenmiş usul, esas ve standartlara uyulması kolaylaşacak, 

mevzuata ve yönetmenliğe aykırı faaliyet ve eylemlerin önlenmesi  kapsamlı ve geniş bir yönetim anlayışı ile uygun bir 

çalışma ortamı ve saydamlık sağlanacaktır (Derdiman ve Uysal, 2015:20). 

Mali denetim, kamu idarelerinin mali karar ve işlemlerin bütçe uygulamalarına ve mevzuata uygunluğunun denetimidir. 

Yerel yönetimler ve diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri gelir-gider ve borç ilişkileri ile her türlü mal ve değerle ilişkin 

işlem ve tasarrufları, muhasebe düzeni içerisinde kayıt altına alır. Yerel yönetimler, mali denetim, bu veriler üzerinden 

gerçekleştirilir. Bu yönüyle mali denetim muhasebe denetimi olarak da bilinir. Mali denetim genel olarak mali nitelikteki  
işlem ve olayların yönetmenliğe, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bildirilen mali raporların 

gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı ve denetlenen kurumun belirlenen ilke ve kurallara ne ölçüde uyduğunu saptamaya yönelik 

olarak, bağımsız denetçilere yapılan inceleme ve değerlendirmeleri kapsamaktadır. Mali denetimle, yerel yönetimlerin ve 

hizmetlerinin, harcamalarının, gelirlerin ve malvarlıkların mali mevzuatın ve maliye biliminin önceden belirlediği amaç, 

kural ve prensiplere uygunluğunu araştırmasıyla mükellef olan denetim türüdür. 

 

6. BELEDİYELERDE DENETİM 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde iç denetim  sistemi ilk defa ortaya çıkmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde belediyeler  iç ve dış denetim olmak üzere iki şekilde denetleneceği 

belirtilmiştir. İş ve işlemlerin hukuka, mevzuata ve yöçnetmenliğe uygunluğu, mali ve performans denetimini 

kapsamaktadır. Belirtilen bu denetim 5018 sayılı kanun kapsamında yapılacak iç ve dış mali denetim şeklindedir. Belediye 

Kanununun 55. maddesinde belediyelerin yaptığı mali işlemler dışında kalan idari işlemlerin hukuka, mezuata, 

yönetmenliğe  uygunluğu ve idarenin bütünlüğü içine alacak şekilde İçişleri Bakanlığıyla, belediye başkanı veya 

görevlendirmiş ya da görevlendireceği başka kişilerce de denetleneceği belirtilmiştir (Eryılmaz, 2014:65). Bu kapsam 

dahilinde yapılacak olan denetim iç ve dış yönetsel denetim olacaktır. Yapılan bu  mali ve idari denetimler yalnızca 

belediye ile sınırlı kalmayıp belediyeye bağlı kuruluş ve işletmeleri de kapsamaktadır. Belediyelerdeki denetim de idari 

denetim kapsamında  iç ve dış denetim şeklinde iki farklı açıdan denetime tabi tutulmaktadır. 

6.1. İç Denetim 

Kamu idarelerinin faaliyetlerine, çalışmalarına değer katmak ve onları geliştirmek için kamu idarelerinin kaynaklarını daha 

verimli, daha ekonomik ve daha verimli bir şekilde yönetilip yönetilmediğini araştırmak, değerlendirmek ve bunlara 

rehberlik etmek amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel çalışmalarına güvence sağlamak ve danışmanlık yapma faaliyetidir. 

Bu tanım doğrultusunda iç denetimin icrai bir denetim amacı gütmediği danışma niteliği ve tespit edici yönü baskın olan bir 

denetim süreci olduğu söylenebilir. Gelecek odaklı bir denetimdir. 

5018 sayılı Kanunun 57. madeddesinde belirttildiği üzere,  mali yönetim ve kontrol süreci;, muhasebe ve mali hizmetleri 

birimi, ön mali kontro, harcamöa birimleri ve iç denetimden oluşmaktadır. İç denetime ilişkin uluslararası ilkelere, esaslara 
ve hususlara göre iç denetim, iç kontrol süreçleri dışında tasarlanmalıdır. İç denetim, iç kontrolün yerindeliğinin denetimi 

olduğu için iç kontrolün ikamesi olarak da algılanmamalı ve görülmemelidir. 

İç denetim süreci ile iç denetimin planlaması, iç denetimin yürütülmesi, sonuçların raporlanması üst yöneticiye sunulması 

ve iç denetimin takibinden oluşmaktadır. 

Belediyelerde belediye başkanı tarafından atanacak olan iç denetimciler, iç denetim süreci içerisinde bağımsızdırlar. Lakin 

bu bağımsızlık sadece denetimin amaca ulaşılması için tasarlanmış olup, idareden bağımsız değildir. İç denetçilerin mahalli 

seçimlerde göreve gelen belediye başkanları tarafından atanır ve belirtilen şarlar gerçekleştiğinde görevden alınmalar, iç 

denetçinin hukuka, yönetmenliğe ve mevzuata uygunluk, aykırı suç teşkil eden durumlarla ilgili olarak yargısal mercilere 

başvurmaması, gelişmeleri raporlayıp belediye başkanına bildirilmesi iç denetçilerin tam manasıyla bir bağımsız yapıya 

sahip  olmadığını gösterir (Alıcı, 2006:48).  

İç denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmenliğin 24.maddesine göre, iç denetçi kendi rızasıyla görevden 

ayrılırsa, başka bir göreve atanır veya seçilirse,  iç denetçinin iç denetçilikle uyuşmayan hareketlerde bulunması halinde İç 
Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından sertifikanın iptali halinde  görevden uzaklaştırılır veya ayrılır. Belirtilen  

yönetmenliğin 27.maddesi  sertifikayı iptali dışında iç denetçinin kendi rızası olmadan görevden alınamayacağı hüküm 
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altına alınmıştır. Bu husus bir güvence maddesi olmakla beraber tam bir güvence teşkil edememektedir. Çünkü ‘’iç 

denetimle uyuşmayacak hareketler’’ göreceli olup, bu hareketlerin ayrıntılı bir biçimde açıklanması görülmektedir (Alıcı, 

2007:82-83). İç denetim amaca ve hedeflere ulaşabilmesi için verilebilecek bir güvence de belediyelerde ve diğer kamu 

kurum ve kuruluş idarelerinde iç denetçi atama durumlarında İç Denetim Koordinasyon Kurulunun onayının alınmasıdır. 

6.1.1.Belediyelerde İç Denetim Faaliyetlerinin Amacı 

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmenliğinin 5.maddesinde belirtildiği üzere, iç denetim faaliyeti; 

kamu idarelerinin amaç ve politikaya, kalkınma planına, programa, stratejik plana, performans programına ve mevzuata, 

yönetmenliğe uygun olarak planlanması; yürütülmesi; kaynakların etkili bir biçimde, ekonomik ve verimli kullanılması; 

bilgilerin güvenliği ve zamanında elde etmeyi sağlama amaçı gütmektedir. 

İç denetimdeki amac, belediyelere gelecek odaklı bir yönetim anlayışı ekseninde, iç kontrol mekanizmalarında etkinlik ve 

riskleri minimuma indirilmek için belediyenin faaliyetlerini, çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek risklerin 

belirlenmesi, ve tüm bunlara yönelik gerekli tedbirlerin alınması, sık sık gözden geçirilmesi ve yönetime gerekli konularda 

önerilerde bulunmayı da kapsamaktadır. 

İç denetimden, nesnel güvence sağlamanın dışında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirme 

noktasında  idarelere yardımcı olmak üzere  objektif  bir danışma hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarede hedefl 

gerçekleştirmede, prosedür ve prensip uygulanmaları sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilme ve gerçekleştirmeye 

yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunulması yoluyla gerçekleşir.  

Nesnel bir güvence sağlanması, kurum içinde etkin bir iç denetim sisteminin var olmasına,   kurumda risk yönetiminin, iç 

kontrol sisteminin ve yönetsel süreçlerin etkin ve verimli şekilde işlemesine,  üretilen ve toplanılan bilgilerin doğruluk 

derecesine, gerçeklik ve tamlığına, aktivitelerin ve prensiplerin korunması, işlemlerin ekonomik, verimli ve etkili bir 
şekilde ve ilgili mevzuat ve yönetmenliğe uygun bir şekilde gerçekleştirmesine dair, kurum içinde ve kurum dışında yeterli 

  güvencenin sağlanmasıdır (Alıcı, 2007:72). 

6.2.Dış Denetim 

Dış denetim, kurumun kendi personeli dışındaki denetçilerden oluşan, organik bağı olayan tarafsız ve farklı bir tüzel kişiliği 

olan denetim organı, grub ve kişiler tarafından denetlenmesidir (Apan, 2012:28-38). Kamunu mali yapısındaki değişim 

günümüzde yaşanan değişim ve gelişmelere bağlı olarak değişim göstermiştir. 5018 sayılı Kanunla 832 sayılı Sayıştay 

Kanunu mevcut yapıya yetemez hale gelmiştir. Bu nedenle Sayıştay Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanma yoluna gidilmiştir. 

Bu değişimlerin ön hazırlığı olarak Sayıştay ‘ın ve hükümetin girişimleri ile Anayasa’nın 160.maddesinin 29.10.2005 

tarihinde 5428 sayılı kanunla bir değişiklik yapılmış ve mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve bunların kesin 

hükme bağlanması görevi Sayıştay’a verilmiştir (Aytaç, 2006:5). Yapılan bu değişikle ve 5018 sayılı Kanunun 
77.maddesinde belirtildiği gibi ‘’ zarara uğrayan maliyönetim ve kontrol sistemi, kamu zararına ve belirgin yolsuzluk 

emarelerin ortaya çıkması’’ istisnaları dışında, İçişleri Bakanlığının belediyenin üzerindeki mali denetim yetkisi kalkmıştır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gündeme getirilen mali sistemin temeli olan hesap verme sorumluluğu, 

saydamlık kamu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanma gibi kavramların hayata geçirilmesi dış denetim yolu ile 

TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın temel ve ana işlevi haline getirilmiştir (Damar, 2005:14). 5018 sayılı Kanunla 

Sayıştay, harcama sonrası dış denetim yapan tek denetim kurumu haline getirilmiş ve vize-tescil gibi görevler kamu 

idarelerine verilmiştir. Maddi ve hukuki denetime ağırlık veren Sayıştay, 832 sayılı Sayıştay Kanununa "verimlilik ve 

etkinlik değerlendirmesi", başlığı altında eklenen ve uygulanması planlanan performans denetimi hala yaygın olarak 

uygulanamamaktadır (Ekici ve Toker, 2005:16-17). Denetimin çevresel ilkeler çerçevesinde uygulanması ve iç denetimden 

beklenen performansın gerçekleşebilmesi ile dış denetim açısından Sayıştay’da performans denetimi alanındaki eksiklileri 

giderebilmektedir. 

6.2.1. Belediyelerde Dış Denetimin Amacı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 68.maddesine göre Sayıştay tarafından yapılan harcama sonrası, dış denetimdeki 

amac, genel yönetim kapsamında olan kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu ekseninde, yönetimindeki mali faaliyet, 

karar incelenmesi ve sonuçların TBMM’ ye raporlanması amacı gütmektedir. 

Dış denetim, kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; 

a. Kamu idaresinin hesapları ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak, mali tabloların güvenliliği ve 

doğrululuğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir-gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerin mevzuata, 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun tespiti  

b.  Kamu Kaynaklarını verimli, ekonomik ve etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet 

sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi sebebiyle  gerçekleşir.  

Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlara göre düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla 
konsolide edilerek bir örneği ilgili kamu kurum kuruluş ve idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılması 

gerekmektedir.Sayıştay denetim raporları ve bunlara ilişkin verilen cevaplar dikkate alınarak düzenlenilen dış denetim 

genel değerlendirme raporu TBMM’ ye sunulur. Sayıştay tarafından hesapların hükme, karara bağlanması da; genel 
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yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir-gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal 

düzenlemelere uyguluğuna  karar verilmesidir. 

Belediyelerde Sayıştay tarafından yapılan dış denetim etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi ve belirlenen 

amaçların iyi ve sağlıklı sonuç verebilmesi için iyi ve etkili bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda 

Sayıştay’ ın daha fazla iş yükü ile karşı karşılaşmasına neden ve olacak genel manada denetiminden beklenen fayda ve 
karların gerçekleşebilmesini önlemiş olacaktır. 5018  sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belediyelerde 

Sayıştay denetimi ile ilgili olarak, Sayıştay’ın belediyeler üzerindeki denetim etkisi ve yargılama olan, genişletilmiş, 

denetim saydamlık hesabı denetimi olmaktan çıkıp belediyelerin mali faaliyet, kara, işlem ve kaynaklarının denetlenmesine 

dönüşüp, sorumluluk halleri genişletilmiş, Sayıştay denetiminde genel kabul görülen uluslararası denetim standartlarına 

uyumlu hale getirilmiş ve Sayıştay dış mali denetim anlamında tek dış denetim kurumu halini almıştır. 

Yapılan tüm bu değişiklikler belediyelerde hesap verme sorumluluğunun gerçekleşmesine ve şeffaflığa katkıda 

bulunmasını sağlamıştır. Daha farklı bir bakış açısı ile Sayıştay denetimi, bağımsızlığı tarafsızlığı, yol gösterici (rehberlik 

eden) ve içtihat oluşturucu özelliği ile belediyeler için önemli bir güvence arz etmektedir. 

6.3. İç Yönetsel Denetim 

Kurum ve kuruluşların mali işlemleri ve faaliyetleri dışında kalan idari işlemlerinin hukuka uygunluk, performans programı 

ile idarenin bütünlüğü açısından kendisine bağlı denetim elemanlarınca denetlenmesidir (Ekici ve Toker, 2005:7). İç 

yönetsel denetim genellikle belediye teftiş kurulu olarak faaliyet gösteren ve belediye başkanının emri ve onayı ile belediye 

mücavir alanları içerisinde belediyenin yaptığı her türlü çalışma, faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve 
soruşturma işlemleri ve işleri belediye başkanın adına yürütmekle görevlendirilen belediye müfettişlerince yapılır. 

İç denetçi atamaları sonrasında belediye müfettişleri daha icrai ve daha geniş yetkilere sahip olmuştur. Müfettişlere gerekli 
durumlarda yargısal mercilere, birimlere de başvurma hakkı da tanınmıştır.    

6.3.1. Yönetsel Denetim 

Kamu idarelerin kendi tüzel kişilikleri dışında kalan makamlarca idari işlemlerin hukuka uygunluk, performans programı, 

kamu düzeni ve kamu yararı ile idarenin bütünlüğü açısından denetlenmesine dış yönetsel denetim denir. Anayasaya göre 

yerel yönetimler merkezi yönetimin vesayet denetimine bağıdır. İçişleri Bakanlığı belediyeler ve bağlı olduğu idareler 

üzerinde mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri aracılığıyla idari denetim yetkisi kullanmaktadır. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu, İçişleri Bakanlığına belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerini, hukuka uygunluk ve 

idarenin bütünlüğü açısından denetleme yetkisi vermiştir. İçişleri Bakanlığı belediyeler üzerinde yıllık programlarını 

kullanarak  ve gerekli gördüğü durumlarda özel denetim şeklinde idari denetim yetkisini kullanmaktadır. 5393 sayılı 

Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle vali ve kaymakamların belediye üzerinde teftiş yetkilerinin uygulama olanağı kalmamıştır. 

Ancak vali ve kaymakamlar, 4483 sayılı Yasa hükmü gereği görevleri ile ilgili bir suç işleyen belediye memurları belediye 

başkan ve meclis üyeleri hakkında ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verebilirler (bumko.gov.tr, 2015).   

Önemli bir denetim türü ise istisnai olarak yapılan hizmetlerdeki ciddi aksama durumlarıdır. 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 57.maddesine göre, belediye hizmetlerinde ciddi bir aksamanın olduğu ve oluşan bu aksama sonucu halkın 

sağlık, huzur, ve refahı olumsuz etkilendiği durumda İçişleri Bakanlığının talebi ve isteği üzerine yetkili sulh hukuk hakimi 

tarafından belirlenmesi halinde İçişleri Bakanı, söz konusu aksamanın ve eksikliğin giderilmesi için hizmetin niteliğine 

göre belediye başkanına belli bir süre verir. Sulh hukuk hakiminin kararına karşı ilgili belediye yürüttüğü ve yaptığı idari 

faaliyet ve hizmetlerde aksamanın olup olmadığı, adli yargı yerine idari yargı mercileri ve kurumları tarafından daha iyi ve 

daha sağlıklı bir şekilde tespit edileceği ileri sürülebilir. Aksayan hizmet bu süre içerisinde giderilmezse bu hizmetin yerine 
getirilmesi ilin valisine verilir veya ilin valisinden istenebilir. Bu hizmet belediyenin araç-gereç, gereçleri, personel vb. 

diğer kaynakları ile giderilir. Hizmetler bu şekilde yürütülmezse diğer kurum ve kuruluşların imkânları kullanılabilir. Bu 

durumda ortaya çıkan maliyet valinin iller bankasına yazacağı ve bildireceği bir yazı ile belediyenin müteakip ay genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paylardan ve bütçeden kesilerek valilik emrine 

gönderilmesi ile giderilir (Ekici ve Toker, 2005:9-10). Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, hizmette aksamanın 

yetkili ve görevli mahkemece tespit edilmesindeki amaç, merkezi hükümetin siyasi sebeplerle belediyelere müdahalesinin 

önlenmesidir. Bu çerçevede olan hizmette aksama, yargısal tespit koşuluna dayanan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 

idari bir denetimdir (Alıcı, 2007:16).  
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SONUÇ 

Mahalli İdareler reformu ile yetki, görev ve sorumlulukları artan belediyeler araç- gereç, kaynakları daha verimli, daha 
ekonomik ve daha etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu kapsamla yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamunun 

mali yapısı sabitleşmiş ve iç denetim ile iç denetçilik kurumu ortaya çıkmıştır. İç denetim alanlarda belediyelerde ortaya 

çıkan temel sorunlar ve sakıncalar iç denetçilerin güvencesi ve bağımsızlığı üzerin de yoğunluk kazanmaktadır. Belediye ve 

diğer kamu kurum ve kuruluş idarelerinde iç denetçilere verilebilecek en iyi ve sağlıklı güvence iç denetçilerin atanmasında 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun onayının alınması ve iç denetçilikle bağdaşmayan ve uyuşmayan hareketlerin daha 

ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesidir. Belediye iç denetçileri belediye müfettişleri gibi hukuka aykırılık suç teşkil eden 

durum ve hususlarda yargısal mercilere ve kurumlara başvurmaları uygun görülmüştür. Bu durumda yapılacak bir 

düzenleme iç denetçileri daha da bağımsız bir duruma getirmiştir. Dış denetim Sayıştay Denetçileri tarafından yapılacak 

olup, dış denetimin amacı; genel yönetim dahilindeki kamu idarelerin ve kurumların hesap verme sorumluluğu bünyesinde, 

yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, yasalara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden 

incelenmesi ve sonuçların TBMM’ ye raporlanmasıdır. Merkezi yönetimin yerel üzerinde ‘hizmette aksama’ durumunda 

kullanılacağı vesayet yetkisinin kullanılmasının yargısal bir tespite dayandırılması da yerel üzerindeki keyfi uygulamaları 

engeller durumdadır. Bu kapsamda belediyelerde; belediye müfettişleri iç yönetsel denetimi, belediye iç denetçileri iç mali 

denetimi, İçişleri Bakanlığı görevlileri ve personelleri dış yönetsel denetimi, Sayıştay denetçileri de dış mali denetimi 

yapmaktadır.     
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ÖZET 

Türk idari tarihinde belediye kurumu ve hizmetleri Batı dünyasındaki kadar eskilere gitmez. Modern 
anlamda olmasa da belediye hizmetlerinin Tanzimat öncesi de var olduğu yapılan uygulamalardan 

görülür. Örgütlerin içinde yapı, işleyiş, kontrol sistemleri açısından farklılaşan birimler bulunmaktadır. 

Belediye içerisinde Belediye Zabıtası, kolluk olarak nitelendirilen kendine özgü, norm, değer ve tutumları 

olan bu tür birimlerdendir. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ve Cumhuriyetin ilk yılları, belediye 

zabıtası ile polis örgütünün görev ve rol açısından birbirleriyle özdeşleştirildiği dönemler olmuş ve 

günümüzde zabıtanın yapmış olduğu denetime ilişkin birçok görev polis ve jandarmanın da vazifeleri 

içerisinde yer almaktadır. Kanunda Belediye Zabıtasının görevleri “beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili 

görevleri”, “imar ile ilgili görevleri”, “sağlık ile ilgili görevleri”, “trafik ile ilgili görevleri” ve “yardım 

görevleri” şeklinde beş kategori olarak düzenlenmiştir. Örgütlerin hedeflerine ulaşması elbette ki sahip 

olduğu insan kaynağını etkin ve verimli kullanabilmesiyle yakından ilgilidir. Öte yandan benzer 

hizmetleri yerine getiren kurumların olması çekişme, bilgi saklama ve görev çatışmasını da beraberinde 

getirmektedir. Ayrıca içinde yaşadığımız bilgi toplumunun getirdiği ölçülerden biri de değişen koşulların 

uzmanlaşmayı önemli bir yeterlik faktörü olarak benimsemiş olmasıdır. Araştırmanın amacı, belediye 

zabıtasının göreve alınma süreçleri ve vazifesini yerine getirirken karşılaştığı problemleri tespit ederek 

çözüm önerileri ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmış, verilerin 

çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemine başvurulmuştur. Bu bağlamda çalışmada 

Belediye Zabıtasının tarihsel süreçteki gelişimi, çalışma esas ve ilkeleri, denetim problemleri, görev 

çatışmasından doğan sorunlar, eğitim hususundaki eksiklikleri konu edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediye, Zabıta. 

 

ABSTRACT 

In the Turkish administrative history, the municipal institution and its services do not date back to as far 
as the Western world. The municipal services, not in the modern sense, can be seen in the 
implementations before the Tanzimat Era. There are some diversifying units within the organizations in 
terms of structure, operation and control systems. Within the municipality, the Municipality Constabulary 
is such a unit with its own norm, value and attitude, which is described as law enforcement departments. 
There have been periods in which the duties and roles of the municipal constabulary and the police 
organization were identified each other in the last years of the Ottoman Empire and the first years of the 
Republic and today several duties of the constabulary related to control and monitoring are also included 
within the duties of the police and gendarmes. The functions of the constabulary have been classified in 
five categories according to the law as the “duties related to order and well-being of the town”, “duties 

related to reconstruction”, “duties related to health”, “duties related to traffic” and “duties related to 

relief”. The achievement of the organizational goals is, of course, closely related to the effective and 
efficient use of available human resources. On the other hand, the existence of institutions that fulfill 
similar services brings about contention, confidentiality of information and conflict of duty. Moreover, 
one of the measures of the information society we live in is that changing circumstances has taken 
specialization as an important competence factor. The aim of the study is to explain the recruitment of the 
municipality constabulary and suggest solutions regarding the problems they encounter while fulfilling 
their duty. Interview was used as a data collection tool and content analysis and descriptive analysis 
method were applied in the analysis of the data. In this context, the development of the Municipal 
Constabulary in historical context, principles of work, supervision problems, problems arising from 
conflict of duty, deficiencies in education will be covered. 

Key Words: Local Administrations, Municipality, Constabulary. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de Tanzimat dönemi, yönetimde modernleşme sürecinin başlangıcı sayılmaktadır. Tarihsel olarak yerel 

yönetimlerin ortaya çıkışı da bu döneme rastlar. Tanzimat öncesinde yerel nitelikli hizmetler, merkezi yönetimin 

temsilcisi olan kadı ve geleneksel kurumlar olan vakıf ve loncalar eliyle yürütülmekteydi. 

Klasik Osmanlı döneminde Kadı’ya hukuki, idari ve mali görevler verilmişti. Yetkili olduğu sahada mahalli hizmetleri 

subaşı, imam, muhtesip, mimarbaşı gibi görevliler yerine getirmekteydi (Şengül, 2015:25). Kentsel hizmetler bu 
görevlilerin yanı sıra vakıflar ve esnaf ve mahallelinin avarız sandıkları vasıtasıyla icra ediliyordu (Ortaylı, 2005a:14). 

Ancak belediye zabıtasının görevleri bu dönemde bütünüyle muhtesibe bırakılmıştı (Eryılmaz, 2006:203). Muhtesib 
kavramının kökeni olan ihtisab, terk edildiği görülen iyiyi emretmek, kötülüğü yasaklamak vazifesi hakkında kullanılan 

bir tabir olarak hesap sorma, sorumluluk; eskiden belediye memurunun işi ve dairesi; ihtisab dairesinin aldığı vergi 

anlamlarını içermektedir (Erdoğdu, 2000:132). Bu bağlamda Kadı ile muhtesib arasında yetki farkı olduğu 

görülmektedir (Ergin, 1995’ten akt. Erdoğdu, 2000:134-135): 

"Muhtesib de kadı gibi umur-ı belediyye ile meşgul bir memurdur. Aralarında şu farklar vardır ki; kadı 

bir davada ancak beyyine ile hükmettiği halde muhtesib, bilrı beyyine ile yani delilü isbat etmeksizin örfi 

ve idari surette hükmedebilir. Bir de kadı,umur-u mülkiyye ve belediyyenin hemen kaffesiyle beraber, 

asayiş-ü inzibata da baktığı halde muhtesib, bilhassa Osmanlı teşkilatında yalnız zabıta-i belediyye ile 
meşguldür. Bu gibi hususta adeta kadının icra memurudur". 

1826 yılında yerel hizmetlerin yerine getirilmesi için II. Mahmut tarafından İhtisab Nazırlığı ve İhtisab Müdürlükleri 

kurulmuştu. Söz konusu kurumlar modern belediye teşkilatı oluşturuluncaya kadar hizmet vermiş ve bu kapsamda 
merkezi yönetimin kolluk kuvvetleri, belediye kolluğu olarak görev yapmıştır (Seyitdanlıoğlu, 1997:125). Ancak 
İhtisab Nazırlığının teşkilat yapısı, 19. yüzyılın büyüyen şehirlerinin imarı, alt yapı tesisi, inşaat kontrolü gibi 

görevlerinin yerine getirilmesinde yeterli olmadığından, aktif ve yapıcı işleri fonksiyonel olarak yürütecek ve sürekli 

çalışacak bir kurum ihtiyacı ortaya çıkmaktaydı (Ortaylı, 2005b:70). Bu bağlamda 1854 yılında Batılı anlamda 

belediyecilik anlayışına geçiş olarak kabul edilen Şehremaneti kurulmuş ve ardından belediye kolluğu ile genel kolluk 

ayrımı yürürlük bulmaya başlamıştır (Seyitdanlıoğlu, 1997:126).   

Osmanlı belediyecilik anlayışı, modern kent oluşturma yolunda ilerlemek için yeni bir kamu personeli sınıfına ihtiyaç 

duymuştur. Bu amaçla teknik yönü ağır basan meslekler olan mühendislik, mimarlık, şehir planlamacılığı gibi 

görevlilerin istihdamı sağlanmıştır. Kentsel yaşamı düzenleyecek ve belediye ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri 

yönetecek bir kadro olan günümüz zabıta teşkilatının ilk kurumu belediye çavuşluğu ihdas edilmiştir (Seyitdanlıoğlu, 

1997:126). Belediye hizmetlerinin ve bu anlamda kolluk görevlerinin yerine getirilmesi 1862 yılında kurulmuş olan 

Belediye Çavuşluğu vasıtasıyla öngörülmüştür (Seyitdanlıoğlu, 1998:133). 

Belediye zabıtası ile polis teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine doğru birbirlerinin görev alanına 

girmeye başlamıştır. İlk dönemler eğitimli zabıta personeli bulunmadığından polis teşkilatının personeli bu görevlere 

getirilmişti. 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu ile belediye çavuşlarının görev ve çalışma usulleri yasal zemine 
kavuşturulmuştur. Eğitim alacağı bir kurum olmayan belediye zabıtası için 1909 yılında Şehremaneti Belediye Mektebi 

kurulmuştur. 1912 yılında çıkarılan Dersaadet Teşkilat-ı Belediyyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat’le belediye zabıta 

işlerinin polis tarafından yerine getirileceği hükmü getirilmiştir. 1913 yılında ise, çıkarılan Zabıta Talimatnamesi ile 
merkezi yönetimden belediye hizmetlerine iki yüz kişilik polis personeli kadrosu oluşturması söz konusu olmuştur. Bu 
kadroların dörtte üçünün belediyede görevli kavaslardan (kolluk görevlisi) seçilmesi öngörülmüştür (Aslan vd., 
2002:16-19). 

1924 yılında kabul edilen 417 sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu ile bazı belediye hizmetleri polis teşkilatına bırakılmış 

(Şengül, 2015:73), böylece belediye zabıtasının görevleri merkezi idare kolluğu olan polise aktarılmıştır. 1930 tarih ve 
1580 sayılı Belediye Kanunu ilk dönemleri itibariyle tek parti yönetimi etkisi altında kabul edildiğinden Ankara ve 

İstanbul’da belediye başkanlığı ve valilik görevleri birleştirilmiş, diğer belediyelerde de merkezi yönetimin sıkı 

denetimi söz konusu olmuştur. Belediye Zabıta Hizmetleri, Ankara’da 1580 sayılı Kanun gereğince, 1930 tarih ve 1024 

sayılı Kararname ile polis teşkilatı tarafından 4. Şube Müdürlüğü olarak yürütülmüş, daha sonra bu durum 1949 yılında 

9642 sayılı Kararname ile polis teşkilatına devir kararnamesi ile kaldırılarak aynı yıl fiilen zabıta teşkilatı kurulmuştur 
(Balta, 1977:48). İstanbul’da ise, 1930 tarih ve 9813 sayılı Kararname gereğince polis teşkilatı tarafından yürütülen 

zabıta görevleri, 1955 tarih ve 6499 sayılı Kanun’la 1956 yılında zabıta teşkilatı kurularak bu kuruma devredilmiştir 

(odunpazari.bel.tr, 2018). 

Zabıta personeli halen, 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu kapsamında 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğine bağlı 

olarak görevlerini sürdürmektedirler. 
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2. HUKUKİ MEVZUATTA ZABITA TEŞKİLATI 

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye teşkilâtı başlıklı 48. maddesi, Belediye teşkilâtının hangi birimlerden 
oluşacağını düzenlemiş ve bu kapsamda, yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinin norm kadroya 
uygun olarak kurulması öngörülmektedir. Zabıta biriminin kurulması, kanun tarafından nüfus, ekonomi, kamu 

hizmetlerinin gereği gibi herhangi bir kıstas belirtilmeksizin açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunun 7. maddesinde de, Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları sayılmakta olup “k” 

bendinde Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek şeklinde 

zabıta birimine yönelik bir genel yetki eklenmiştir. Dolayısıyla zabıta kurumunun yerel yönetimlerde gördüğü 

fonksiyonlar itibariyle geçmişten gelen anlayış çerçevesinde belediyenin bir parçası olması felsefesi devam ettirilmiştir. 

Zabıtanın görev ve yetkileri aynı kanunun 51. maddesinde, zabıtanın beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin 

sağlanmasıyla görevli olduğu ve bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan emir ve yasak kararlarına uymayanlar 
hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunda Zabıtanın 

göreve alınma, yetki, çalışma esasları, eğitim, yükselme, disiplin gibi vazife ve uygulamaların İçişleri Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu çerçevede belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları, zabıta memurlarının nitelikleri, görevde yükselme ve mesleki eğitimleri, kıyafetleri ile 

çalışma usul ve esasları 11.04.2007 tarihinde 26490 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta 

Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. 

Yönetmelikte Belediye zabıtası, beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, 

yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvveti olarak tanımlanmaktadır. Görevlerinin de 

bu madde kapsamında temel başlıklar şeklinde ifade edilecek olursa; beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri, 

imar ile ilgili görevleri, sağlık ile ilgili görevleri, trafikle ilgili görevleri ve yardım görevleri şeklinde düzenlendiği 

görülmektedir. 

Belediye zabıtasının söz konusu görevler çerçevesinde uzmanlık alanlarına göre kendi içerisinde çeşitli birimler 

oluşturabileceği yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında, “Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, 

imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.” denilerek belirtilmiştir. Geçmiş dönemlerde yapılan 

çalışmalarda (Yeter, 1996:53), belli alanlarda yapılan zabıta denetimlerinde ortaya çıkan bilgi eksikliğinden kaynaklı 

sorunlardan dolayı uzmanlaşmanın gerekliliği üzerine yapılan vurguların, yönetmelikte dikkate alındığı görülmektedir. 
Uygulamada bazı belediyelerin Turizm Zabıtası (Örneğin, Fatih- Alaşehir- Kepez İlçe Belediyeleri, İstanbul- Şanlıurfa- 
Van- Gaziantep- Antalya- Diyarbakır- Trabzon- Konya Büyükşehir Belediyeleri),  Çevre Zabıtası (Serdivan- Sincan- 
Sultanbeyli Altınordu İlçe Belediyeleri, İstanbul- Ankara- İzmir Büyükşehir Belediyeleri) gibi birimler oluşturarak 

görevlerini bu kapsamda daha bilinçli ve mevzuata hâkim bir şekilde yerine getirdikleri anlaşılmaktadır
1.  

Zabıta birimi, belediye teşkilatı içerisinde belediye başkanına bağlıdır. Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen bu ilişki 

çerçevesinde Belediye başkanının, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde 

genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Zabıtanın görev yapacağı mahal, yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmiş olup belediye sınırları içerisinde görevli ve 

yetkili olduğu; ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından 

da vazifelendirildiği ifade edilmektedir. 

Zabıtanın çalışma düzeni genel kolluk personelinin çalışma gün ve saatleriyle benzerlik göstermektedir. Yönetmeliğin 

9. maddesinde çalışma düzeni açısından belediye zabıta hizmetlerinin resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 

saati aksatılmadan sürdürüleceği ve çalışma saatlerinin vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat 

istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebileceği öngörülmüştür. “Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar” 
ana başlıklı dördüncü bölümde sınava kabul ön şartlarına bakıldığında zabıta meslek bilgisine yönelik bir madde 
bulunmamaktadır. Öğrenim olarak lise veya dengi okul mezunu olmak ve KPSS’den belirtilmiş olan asgari puanı almış 

olma şartı aranmaktadır. Sınav konuları olarak da Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konuları ile kadro unvanına 

ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi yer almaktadır. Göreve ilişkin önceden hiçbir bilgisi 

olmayan adayların mesleğe kabul edilirken bilgi ve uygulama üzerinden sınava tabii tutulması ve bundan başarı 

bekleme durumu söz konusudur. 

Eğitim başlıklı 28. Maddesinde,  genel kültür, meslek bilgisi ve verimliliklerini arttırmaya, hizmete yatkınlıklarını 

sağlamaya, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırma ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla 

eğitim programlarının düzenlenebileceği ifade edilmektedir. 

Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmalarının denetimini konu edinen 30. Maddede, denetimin bakanlık denetim 

elemanları ile vali, kaymakam ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel tarafından 

gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 

                                                           
1  Burada Türkiye’deki bütün belediyelerin zabıta birimleri incelenememiş, yalnızca arama motorunda öne çıkan web sayfalarında 

veya sosyal medyada paylaşılmış haberlerde yer alan belediye isimlerine yer verilmiştir. 
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3. YÖNTEM  

Araştırma zabıta personelinin göreve başlaması ve görevini yerine getirirken karşılaştığı sorunları belirlemeye yönelik 

nitel bir çalışmadır. Çalışmada durum temelli bir yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmada görüşme çeşitlerinden biri olan 

yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde görüşmeci daha önce hazırladığı konular 

çerçevesinde sorular sorar. Soru sorma konusunda esneklik söz konusudur. Soru sırasına uyma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Görüşmeyi yapan araştırmacı, görüşme sırasında soruların cümle yapısını ve sırasını değiştirerek 

konuların ayrıntısına girebilme yolunu seçebilmekte bağımsızdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görev yapan ve mülakatı kabul eden 5 

zabıta personeli oluşturmaktadır. Katılımcılar öğrenim bilgisi dışında demografik bilgilerini vermekten kaçındıkları için 

çalışmada yer verilmemiştir. Ayrıca ses kaydına müsaade edilmemiş, konuşmaları yazılı olarak kayda geçilmiştir. 

Araştırmada verilerin analiz boyutu “içerik analizi” şeklinde yapılmıştır. Analiz süreci; verilerin kodlanması, kodlanan 

verilerin temalarının belirlenmesi, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasından 

oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Görüşü alınan zabıta personeline birer kod numarası verilmiş (M1, M2, M3, 

M4 ve M5) ve bu kapsamda açıklamaları eklenmiştir.  

 

4. BULGULAR 

Bu bölüm dört başlık üzerinden düzenlenmiştir. Bunlar zabıtaların mesleğe alınması, güvenlik sorunları, görevin yerine 

getirilmesinde siyasi baskılar (denetim sorunları), diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon biçimindedir. 

4.1. Mesleğe Alınma Kriteri 

Zabıta personelinin mesleğe başvuru, giriş ve yükselme şartları yönetmelikle düzenlenmiştir. Yani yasal bir dayanağı 

olmakla birlikte söz konusu ayrıntıların kanunda değil de yönetmelikle düzenlenmiş olması bunların daha kolay 

değiştirilebilir olmasını beraberinde getirmektedir. Mesleğe yönelik ilanlar, zabıta ile ilgili mesleki bir lise veya lisans 
programı olmadığından uzmanlık esasına göre alım şartına tabii değildir. Göreve alındıktan sonra başlayan hizmet 

öncesi eğitim, hizmet içi eğitim programları gerçekleştirilmekte ve daha çok görevi yaparken öğrenen personel yapısı 

öne çıkmaktadır. 

Zabıta personeline göreve başlarken mesleğe yönelik eğitim alıp almadıkları sorusuna aşağıdaki cevaplar verilmiştir; 

M1: Göreve alınırken lise ve dengi mezunu ilanı ve KPSS şartı konulmuştu. Daha önce mesleğe ilişkin herhangi bir 

bilgim yoktu. 

M2: Açık Öğretim Fakültesi mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra belediyenin açmış olduğu ilana başvurarak göreve 

başladım. Mesleği öğreten bir okul olmadığı için amir ve diğer arkadaşlardan görerek öğrendim. 

M3: Lise mezunuyum. Göreve başlamadan önce bu meslekle ilgili hem tanıdığımız kişilerin olması hem de 

televizyon kanalları yoluyla bilgi sahibi olmuştum. Sınava girmeden önce tabii ki kanun ve yönetmelikleri 

inceledim. Görevin içeriği hakkında bilgim oluştu. 

M4: Liseyi bitirdikten sonra KPSS’ye memuriyet için hazırlandım. İkamet ettiğim yerde belediyenin zabıta personeli 

alım ilanını gördüm ve başvurdum. Daha çok çarşıda ve pazarda zabıtayı görüyordum. Mesleğe ilişkin bilgim 

yoktu ancak cazip geliyordu. Başvurumu yaparak sınava hazırlandım ve kazandım.   

M5: Genelde geçici işlerde çalıştım ve o arada açık öğretim diploması almıştım. Mesleğe ilişkin etraftan 

duyduklarım dışında herhangi bir bilgim yani içeriği nedir, ne yaparlar, açıkçası yoktu. Başladıktan sonra 

öğrendim. 

Verilen cevaplara bakıldığında alana ilişkin bir eğitim kurumunun bulunmaması büyük bir eksiklik olarak göze 

çarpmaktadır. Halbuki Türkiye’de Maliye Meslek Lisesi, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve bunların yüksek okulları 

olduğu gibi İtfaiye Meslek Yüksekokulları da bulunmaktadır. Dolayısıyla mesleği öğretmeye yönelik meslek lisesi veya 
yüksekokulun bulunması ve staj olanakları, mezun olanların göreve başladıktan sonra kararlarını ve yapacakları 

işlemlerini bilinçli bir şekilde icra etmeleri ve bilgileri çerçevesinde hukuki zemine oturtmaları sağlanmış olacaktır. 
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4.2. Güvenlik Sorunları 

Zabıta personeli görevini yerine getirirken sözlü tehdit veya fiili saldırılarla karşılaşabilmektedir. Yıkım kararı, ruhsatın 

iptal edilmesi, faaliyetten men etme gibi işlemleri yerine getirmenin yaşanan gerilimden dolayı doğurduğu riskler 

bulunmaktadır. Kaçak inşaat, seyyar satıcılar, esnaf denetimi, kaldırım işgalleri, gıda zehirlenmeleri gibi kişi veya 

durumlara yönelik yapılacak cezai işlemler, zabıta için can güvenliği sorunları oluşturabilmektedir. 

Katılımcılara sözlü tehdit veya fiziksel şiddet ile karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulmuş ve aşağıdaki yanıtlar alınmıştır; 

M1: Evet hem de fazlasıyla. Bıçak çekenler, tehdit edenler oluyor. Cop, biber gazı gibi savunma araçlarımız var 

ancak yeterli olmadığını düşünüyorum. Biber gazı kullanma yetkimiz biraz daha genişletilmeli. 

M2: Bu mesleği yerine getiriyorsak, bu tarz şeylerle karşılaşmamızın normal olduğunu düşünüyorum. Kanunu 

kuralı ihlal edip kestiğimiz cezayı fazla bulan ve saldıran insanlar oluyor. Ancak biz yeni bir kargaşa 

oluşturmaktan ziyade arabulucu rolü oynamak istiyoruz. Vatandaşla görev esnasında gerçekten ciddi sıkıntılar 

yaşıyoruz. Bu sıkıntıların en azından adil bir şekilde değerlendirilmesi için yaka kamerası uygulaması 

yapılabilir. En azından bu sayede vatandaşla olan diyaloğumuz ve görev esnasında hem bizim davranışlarımızı 

hem de vatandaşların tutumu açıkça belli olur. 

M3: “Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben falanca birisinin akrabasıyım” söylemlerine çok denk geliyoruz. 

Ama bu söylemler karşısında geri çekilmiyoruz, görevimizi gerektiği gibi yapıyoruz. Silahımız olması 

gerektiğini düşünmüyorum. Diğer kolluk görevlileriyle aramızdaki çizgilerin birbirine daha çok yaklaşması 

doğru olmaz. Görev çatışması olur. 

M4: Çok fazla karşılaşıyoruz diyebilirim. Cezayı alan bize öfkeleniyor. Biz görevimizi yapıyoruz. Kimseyle 

husumetimiz yok. Belediyenin belirlemiş olduğu emir ve yasaklar var. Kanun ve yönetmelikler var çalışma 

ilkelerini düzenleyen. Bunlara uyulmazsa bana da gereğini yapmam görevi verilmiş. Ancak öfke patlamasıyla 

biz karşılaşıyoruz. Korunma teçhizatlarımızın arttırılması gerekir. 

M5: Zaman zaman tehdit eden, üzerimize yürüyen, eline sopa alıp saldırmaya çalışan, bıçak-silah çeken tipler 

karşımıza çıkıyor. Bizi kolluk görevlisi olmamıza rağmen polis gibi görmüyorlar. Kanunda açıkça yazıyor, 

belediye zabıtasına karşı gelenler devlet zabıtasına karşı gelmiş gibi cezalandırılır. Ama ya bilmiyorlar ya da 

uygulamada böyle bir şey olmadığından farklı değerlendiriyorlar. Bizim verdiğimiz cezayı polis verse aynı 

tepkiyi gösteremezler diye düşünüyorum. 

Zabıtanın kendisini direniş ve fiili saldırılara karşı koruyabilmesi için Yönetmeliğin 45. maddesinde biber gazı, kask ve 

kalkan gibi savunma amaçlı araçlar verilebileceği hükmü bulunmaktadır. Belediye zabıtası, polis ve jandarma gibi genel 

idari kolluk kapsamına girmesine rağmen (Gözler, 2012:250), silah taşıma yetkisi verilmemiştir. Özel kolluk olan 

gümrük muhafaza, orman muhafaza memurlarına vazifeleri icabı verilen caydırıcı araçların zabıta için de geçerli olması 

gereği ortaya çıkmaktadır.    

4.3. Siyasi Baskı Sorunu 

Zabıta personeli görevini yerine getirirken Kabahatler Kanunu çerçevesinde kaldırım işgali, çevreyi kirletme, inşaat 

atıklarının çevreye atılması, izinsiz ilan ve afiş asılması gibi idari para cezasını gerektiren fiillere müdahale ederken 

aynı zamanda ruhsatın iptal edilmesi, faaliyetten men etme gibi kararların içinde de olabilmektedirler. Zabıtanın bu tür 

durumlarda karşılaştıkları nüfuz sahibi kimseler, zabıta personelinin üstlerine veya parti temsilciliği, belediye başkanı 

ya da belediye meclisine ulaşarak alınan kararın durdurulmasını talep edebilmektedirler. İlgili siyasi veya bürokratlar bu 

isteği geri çevirmeyerek işlemi yapan zabıta personeline iptal etmesine yönelik baskılar uyguladığında, zabıta görevin 

gereğini yerine getirme ile özlük haklarını etkileyecek makam arasında kalma sorunu yaşamaktadır.  

Bu çerçevede mülakat yapılan zabıta personeline görevi yerine getirirken siyasi baskılarla karşılaşıp karşılaşmadıkları 

sorulmuştur. 

M1: Zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Görevimizi yerine getirirken siyasiler müdahale etmemeli. Kişiye özel 

uygulama olmamalı. Benden böyle bir şey istendiğinde cezayı kestiğim kişi beni bir daha ciddiye alır mı? Sen 

kes cezayı ben iptal ettiririm, diyecek ve kurallara uymayacaktır. 

M2: Çok sık olmasa da bazen oluyor. Bu da göreve karşı yılgınlık oluşturuyor. Benim ceza kestiğim biri eğer meclis 

üyesini araya sokarak kararı iptal ettirirse, aynı hatayı veya ihlali yapan başka birine nasıl ceza kesebilirim?  
Doğru değil siyasilerin görevimize müdahale etmesi. 

M3: Bazen cezai işlem uyguladıktan sonra telefonla üstlerimiz tarafından aranıyoruz. İşlemi iptal et, diyorlar. 

Motivasyonumuz olumsuz etkileniyor bu durumdan. Nasıl bir daha orayı denetleyeceğim sorusunun cevabı 

olmuyor. 

M4: Her zaman oluyor diyemem. Genelde müdahale etmiyorlar. Görevimizin gereğini yerine getiriyoruz. 
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M5: Evet oluyor ama nadir. Özerk bir yapımız olmadığından üstlerimiz, seçilmiş kişilerden gelen işlemin 

durdurulması yönündeki baskılara kayıtsız kalamıyorlar. Bizde emre göre hareket etmek durumundayız. 

Vicdanen rahatsızlık duyuyoruz benzer bir işlemi başkasına yaptığımızda. Ancak çok fazla bu tür durumlarla 

karşılaşmadığımızı söyleyebilirim. 

Denetimler sırasında uygulanan cezai işlemlerin sosyal ve siyasi çevresi güçlü firma sahipleri tarafından durdurulması 

zabıtanın eşitlik ve adalet algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Küçük esnaflara uygulanan müeyyideler karşılık 

bulurken, siyasi yakınlık üzerinden belediye başkan veya meclis üyelerine ulaşan nüfuzlu şirket sahiplerinin yapılan 

işlemi iptal ettirmesi durumu zabıtanın görevine saygısını zedelemektedir. Bu durum aynı zamanda görevin yerine 

getirilmesinde etkinlik ve verimliliği de düşürmektedir. 

Belediyede görev yapan üst düzey yöneticilerin zabıtaya yönelik idari tasarrufta bulunma gücü ve bu kapsamda yapılan 

baskılar, zabıtaları merkeze bağlı özerk bir teşkilat olma yanlısı yapmaktadır (Harputlugil, 1994:80). Görev alanı 

mahalli alanda olan zabıta personeli, siyasi seçilmişlerin de bölge halkı tarafından belirlenmesinden dolayı işini 

yaparken siyasi etkilerden dolayı bağımsız olamama sorunu yaşamaktadır.  

4.4. Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon 

Zabıtanın görevleri ilgili yönetmelikte beldenin düzen ve esenliği, imar, sağlık, trafik ve yardım olmak üzere beş 

kategori üzerinden düzenlenmiştir. Bu görevlerin bir kısmını yerine getirirken diğer kamu kurumlarıyla birlikte 
koordineli çalışmaları gerekebilmektedir. Çünkü zabıtanın yapacağı işlemlerin bazıları, başka bir kamu kurumunun 

alanına giren tamamlayıcı nitelikte görevlerdir.  

Örneğin Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik; Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler; Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası 

Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde 
hükümlü olarak bulunanlarla ilgili muhtaçlık araştırması; Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak 

orman emvalinin tespiti; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarına yönelik 

işlemler, Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun kapsamındaki görevler; Çevre Kanunu çerçevesinde yapılan işlemler gibi diğer kuruluşların görev 

alanına girmesi muhtemel vazifelerle ilgili bilgi paylaşımı veya birlikte işlemi tamamlama durumları söz konusu 

olabilmektedir. 

Yönetmelikte, “ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi 

uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek” 

görevi koordinasyona işaret etmektedir. Aynı şekilde bir başka maddede, “ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların 

ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların 

talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak”, bir diğerinde 

“yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak” kurumlar arası görev paylaşımını 

gerektirmektedir.   

Bu bağlamda katılımcılara görevlerini yerine getirirken diğer kamu kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı veya denetimin 

tamamlanması hususunda koordinasyon sorunları yaşıyor musunuz sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibidir. 

M1: Evet bazen yaşayabiliyoruz. Mesela gıda zehirlenmesi oldu diye arıyorlar gecenin bir yarısında. Gidiyoruz 

ilgili lokantaya. Zehirlenmeye sebep olan ürüne ilişkin numuneyi alıyoruz. Tahlili için ilgili kamu kurumunu 

arıyoruz. Diyor ki, siz numuneyi sabaha kadar muhafaza edin, görevlimiz sabah gelip bakacak. Üzerinden 5 ve 

8 saat geçmiş yemeğe sabah bakıldığında, lokanta işleticisi itiraz etmez mi? Bir de ürün tahlil ücreti istiyorlar 

yüklü miktarda. Sıkıntılar olabiliyor kısaca.   

M2: Yaşamıyoruz desem doğru olmaz. Örneğin vatandaş aracını kaldırıma park etmiş veya park yasağı olan bir 

yere aracını bırakmış. Araca ceza yazmam gerekiyor. Bizim elimizde plaka sahibiyle ilgili bilgi yok. Plakanın 

kime ait olduğunu ilgili yere telefon veya yazıyla soruyoruz. Cevap gelmediği çok oluyor. Bu da kural ihlaline 

müeyyide uygulama yetkimi ortadan kaldırıyor. 

M3: Gıda denetimlerinde yaşıyoruz genellikle. Bir gün bir kamu kurumu, kamu sağlığını tehdit etmesi muhtemel 

ürünün tahliline ciddi bir para istemişti. Biz toplumun sağlığı için çalışıyoruz, onlar da öyle. Ama işbirliği 

konusunda zaman zaman problemler yaşanabiliyor. 

M4: Diğer kurumlarla genelde koordineli çalışıyoruz. Daha çok birlik ve dayanışma içerisindeyiz, sorunlara birlikte 

çözümler buluyoruz. 

M5: Bilgi verme noktasında ve insan sağlığına zararlı ürünlerin denetiminde sorunlar yaşayabiliyoruz. Her kurum 

bağımsız gibi çalışmak istiyor. Sanki bizim götürdüğümüz işi fazla iş yükü olarak görüyorlar diye 

düşünüyorum. 

Verilen yanıtlara bakıldığında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon hususunda zaman zaman ortaya çıkan, denetimi 

olumsuz etkileyen durumlar söz konusu olmaktadır. Burada yasal mevzuatın yeniden güncellenerek işbirliği 
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sağlanmasının bir zorunluluğa dönüştürülmesinin sağlanması gerekmektedir. Yani ilgili memur tutanak tuttuktan sonra 

ilgili kuruma tarih ve saatini belirterek teslim edecek ve ilgili birim de cevap verme süresi içerisinde görevi yerine 

getirerek zabıtaya bilgi verecek şekilde bir hukuki alt yapı oluşturulmalıdır.  

 

SONUÇ 

Sosyal ve fiziki mekanlar olarak kentler kendine ait kimliği olan, belli bir hayat dinamizmini içinde barındıran kültürel, 

siyasal, iktisadi ve estetik boyutları olan yerleşim yerleridir. Geleneği, kültürü, mimariyi, özgünlüğü, dayanışmayı, 

ayrışmayı, siyaseti, yönetimi her kentte farklı görmek mümkündür. Kent yaşamında yerel nitelikli hizmetlerin yerine 

getirilmesinden sorumlu olan belediyeler, bir yandan bulunduğu mekanda mahalli ve herkesin faydalanacağı görevleri 

yerine getirirken diğer taraftan kanun kapsamında emir ve yasaklar koyma ve denetleme görevleri de yapar. Kent 

hayatının nizam ve intizam içinde işlemesi bununla mümkündür. Belediye idaresinde kolluk görevini yerine getiren 

birim, zabıta teşkilatıdır.  

Zabıta teşkilatının görevlerini yerine getirirken çeşitli sorunlarla karşılaştığı bilinmektedir. Nitekim çalışma 

çerçevesinde elde edilen verilere bakıldığında daha önce yapılmış çalışmalarda ortaya çıkan sonuçların doğruluğu ve 

devam ettiği teyit edilmiştir. Bundan 22 yıl önce yapılmış bir çalışmada zabıta personeli için çağdaş gereksinimlere 

cevap verecek bir eğitim kurumu oluşturulması vurgulanmış, Zabıta Koleji veya Akademisi şeklinde bir oluşumun 

gerçekleştirilmesi önerilmiş (Yeter, 1996: 54) ve bu araştırmayla söz konusu eksikliğin ciddi bir sorun olduğu 

anlaşılmıştır. 

Görevin yerine getirilmesinde yaşanan güvenlik endişeleri zabıta personelini zor durumda bırakmaktadır. Belediye 
zabıtasına karşı gelenlere, devlet zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza verileceğine yönelik hüküm sonuç 

doğurmamaktadır. Çünkü zabıta teşkilatı, vatandaşlar tarafından siyasi bir kurum gibi algılanmaktadır. Bu algının 

ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Öte yandan vatandaşların zabıtaya 

yönelik asılsız şikayetlerini ortadan kaldırmak için yaka kamerası takılması bir zorunluluk halini almıştır. 

Zabıta, görevini kimseden etkilenmeden kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yönergeler çerçevesinde herkese eşit ve adil 

hüküm doğuracak biçimde yapmak istemektedir. Ancak bazı kararlar alındıktan, işlem vuku bulduktan sonra nüfuzlu 

kişilerin siyasileri devreye sokarak ayrıcalık istemeleri, yani kendilerine verilen cezadan muafiyet beklemeleri zabıtanın 

işine olan bağlılığını olumsuz etkilemektedir. Siyasilerin bu konuda daha hassas olmaları, zabıtanın yasaları uygulamak 

zorunda olduğunu talep sahiplerine iletmeleri ve zabıtanın işine müdahale etmemeleri gerekmektedir. 

Kurumlar arası koordinasyonda da belli problemlerin yaşandığı, sorunların en aza indirgenmesi için işbirliğinin 

geliştirilmesini sağlayacak, ilgili personele yükümlülük getirecek düzenlemelerin yapılması şarttır. Kamu kurumları ve 

idarelerinin görevi vatandaşa hizmet etmek, onların hayatını kolaylaştırmak ve alanları kapsamında sıkıntıları ortaya 

çıkmadan önce önlemek, tedbir almak, denetlemek olmalıdır. Bu bağlamda işbirliği yapılması zorunlu olan durumlarda 

görevden kaçınan personel veya kurum yönetimi hakkında müeyyide uygulanması çözüm getirebilir. 

Son olarak zabıta teşkilatı görevlerini daha çok encümen kararları kapsamında yerine getirmektedir. Ancak encümen 

içinde zabıtayı temsilen bir bürokrat bulundurma zorunluluğu yasada bulunmamaktadır. Mali hizmetler birim amiri gibi 
zabıta teşkilatı amirinin de bu kurul içinde bulunmasının şart koşulması, zabıtanın sorunlarının çözümüne katkı 

sağlayabilir. 
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ÖZET 

Ülkemizde halk sağlığının korunmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmış olup; bakanlık 

Avrupa Birliği’nin de takip etmekte olduğu ‘Tarladan çatala gıda güvenliği’ politikasını benimsemiştir. 

Gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında temel yetkili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 

belirlense de Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı da gıdaya dair çeşitli 

hususlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaya yetkili kılınmıştır. Bu 

çalışmada ise ülkemiz yerel yönetim yapısında yer alan büyükşehir belediyelerinin, belediyelerin ve 

muhtarlıkların  gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması ile ilgili yasal statüleri, yaptırımları, yetki ve 

sorumlulukları incelenmiştir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin gıda güvenliğinin sağlanması hususundaki 

faaliyetleri, Avrupa ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar ve hukuksal 

yaptırımlarla karşılaştırılarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın ilgili tüm taraflara, gıda güvenliği konusunda 

ülkemizin hukuk sistemindeki yasal boşlukları tespit ederek ve gıda güvenliğinin temini hakkında bilgi 

toplayarak fayda sağlaması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Yerel Yönetimler, Hukuki Yaptırım. 

 

ABSTRACT 

The Ministry of Agriculture and Forestry, which adopts European Union’s ‘from the field to the fork’ 

policy, is the official authority for protection of the public health and provision food safety in Turkey. 
Although the ministry is the main authority for food safety it’s also been authorized to work cooperatively 

with various ministries such as The Ministry of Health, The Ministry of Interior and The Ministry of 
Agriculture and Forestry. In this study, the legal status, sanctions and authority and responsibilities of 
local government organization of Turkey which includes metropolitan municipalities, municipalities and 
mukhtars, about protection of the public health and provision food safety have been examined. In this 
context, activities of local governments in Turkey are compared to legal sanctions and practices in various 
countries, especially European countries and America. This study aims to determine legal gaps in 
Turkey’s legislation on food safety and contribute to the subject area by collecting data and providing 
information. 

Key Words: Food Safety, Local Goverments, Legal Sanction. 
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1. GİRİŞ 

Bireyin sağlıklı ve güçlü yaşam sürdürebilmesi, fizyolojik ve zihinsel gelişimini sağlayabilmesi için temel şart yeterli, 

dengeli ve güvenli gıdalarla beslenmesidir. Sağlıklı beslenme yalnızca bireyin sağlığında değil, sağlıklı toplumların 

oluşmasında, bu sayede refah düzeyinin artarak ülke ekonomisinin gelişmesinde ve ülkenin kalkınmasında da etkin bir 

rol oynar. Beslenmeyi sağlayan maddeler “besin elementleri”, besin elementlerini içeren, işlenmiş ya da doğal halde 

bulunabilen farklı kaynaklardan elde edilen (hayvansal, bitkisel ve sentetik) yenilebilen ve içilebilen özellikteki 

maddeler ise “gıda” olarak tanımlanmaktadır (Halaç, 2002:131). 

Güvenli gıda ise, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal bulaşanları içermeyen ve tüketiminden sonra herhangi bir hastalığa 

neden olmayan gıdadır. 2014 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi, 

Avrupa Birliği’nde 27 ölüm, 6438 hastanelik vaka ve 45665 adet kişisel vakanın gıda veya su kaynaklı olduğunu 

raporlamıştır.  Bu vakaların yaklaşık % 22,2’sinin restoran, bar, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerinde gerçekleştiği 

veya toplu tüketim yerleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Barjaktarovic-Labovic vd, 2018:466). 

Gıda güvenliği ise, tüketime sunulan gıdaların, gıda zinciri boyunca oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

tehlikelerden ve her türlü zararlılardan korunması, tüketici sağlığında herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacağının 

garantilenmesi için alınan önlemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 2016:26). ‘Tarladan çatala gıda 

güvenliği’ anlayışı ile birincil üretimden sofraya kadar geçen süreçte her türlü kontrolün yapılması ve güvenilir 

gıdaların temin edilmesi amaçlanmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliği; merdiven altı kontrolsüz gıda üretimleri, 

gelir seviyesindeki farklılıklar gibi olumsuz çevresel ve ekonomik faktörler insan sağlığına karşı ciddi bir tehdit 

oluşturmakta olup gıda güvenliği süreçlerini ve uygulamalarını gelişen yeni dünyanın zorunlu kontrol unsurlarından biri 

haline getirmiştir. Son yıllarda dünya ticaretinin hızla gelişmesi ülkeler ve kıtalar arasında güvenilir gıda ticaretinin 

sağlanmasında oluşabilecek risklerin çeşit ve boyutlarını arttırmaktadır (Buzbaş, 2010:17). Gıda zinciri boyunca gıda 

güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması önemli bir konudur. Gıda güvenliği sürecinin üç temel unsuru vardır. 
Bunlardan biri gıdayı tüketecek olan tüketici grubudur. İkincisi, talep edilen gıdayı temin eden üretici grubudur. Sürecin 

üçüncü unsuru ise bu arz- talep sürecinde bu yapının kurallarını belirleyen, düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesidir. 

Bu temel unsurların kontrolündeki temel ilkeler ise süreçlerin takibi yani izlenebilirliği (Koç, 2015:58; Demirağ ve 

Yılmaz, 2018:1) ve risklerin kontrol altında tutulabilmesidir.   

Gıda güvenliğini sağlamak amacı ile Avrupa Birliği içerisinde bağımsız bir kuruluş olan, Avrupa Gıda Güvenliği 

Otoritesi (EFSA) 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002/AT sayılı Gıda Hukukunun Temel İlkelerine İlişkin Konsey ve 

Avrupa Parlamentosu Tüzüğüne dayanılarak kurulmuştur. EFSA temel olarak; bağımsızlık (hiçbir devletin kuruluşu 

olmama), bilimsel yetkinlik, inovasyon, şeffaflık, işbirliği esasları üzerine kurulmuştur. Faaliyetlerini dört farklı dille 

sürdüren EFSA’nın görevleri arasında; 

•  Gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda risklerin belirlenmesi, bilimsel olarak değerlendirilmesi ve önerilerin 

sunulması, 

•   Sektör tarafından Topluluk düzeyinde onaylanmak üzere hazırlanan ürün, madde veya süreçlere ilişkin dosyaların 

güvenilirlik açısından değerlendirilmesi, 

•  Kamuoyu, tüketiciler, bilimsel kuruluşlar ve ilgili taraflarla gıda güvenliği ve sağlık konularında doğrudan 

iletişimin kurulması ve sürdürülmesi yer almaktadır. 

EFSA gıda güvenliğinin düzenlenmesi ve yürütmesi konularından sorumlu bir kuruluş olmayıp görevi ancak gıda 

güvenliği ve gıdaların taşıdığı/taşıyabilceği riskler hakkında yetkilillere bağımsız bilimsel tavsiyeler sunmaktır 

(Anonymous, 2018:1). 

Ülkemizde gıda güvenliği ve kamu sağlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanmakta olup Türk 

Hukuku bakımından kanuni tanımlama 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 

yapılmıştır. 5996 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığı’na sadece sulara ilişkin yetki verilmiş olup bu yetkileri kanunda, 

“kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve tıbbi amaçlı suların üretimi, uygun şekilde ambalajlanması, satışı, 

ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile içme-kullanma sularının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, kalite 

standartlarının sağlanması, kalite standartlarının izlenmesi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca 

belirlenir” (m.27) olarak tanımlanmıştır. Gıdaların ithalatında uyulması gereken temel kurallar ise Ticaret Bakanlığı 

tarafından belirlenmekte olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gıda güvenliği ve kontrolüne ilişkin yetkileri 

bulunmaktadır (Koç, 2015:58). 

5996 sayılı kanun 5. kısım madde 21’de gıda güvenliğinin şartları ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Kanuna göre, gıda 

ve yem işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, kanun gereği gıda 
güvenilirliği şartlarına uymasından sorumlu olup, onay ve kontrol yetkisi bakanlığa verilmiştir. Ayrıca, gıda 

işletmelerinin ürettikleri ürünlere ait almak zorunda olduğu kayıt ve onay belgesini vermeye yetkili kurum olarak Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belirlenerek, gıda maddesi üreten iş yerleri ile gıda maddesi satan iş yerleri ve toplu 

tüketim yerlerinin denetimleri aynı bakanlık tarafından yürütülmeye başlanılmasıyla tek elde toplanmıştır. Kanun 

kapsamında gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması amacıyla, 28145 sayılı Resmi Gazete’de Gıda Hijyeni 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1508 
 

Yönetmeliği (2011) ve Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (2011) başta olmak üzere 

günümüze kadar pek çok yönetmelik ve gıda maddelerine ait tebliğler yayınlanmıştır. 

Ülkemizde, tarım ve gıda sektörünün ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olması sebebiyle gıda güvenliği yalnızca 

toplum sağlığı için önemli bir faktör olarak kalmayıp ülke ekonomisi için de oldukça önemli bir faktördür. Gıda 

güvenliği öncelikle, üreticilerin ve kamu otoritelerinin üzerinde durması gereken bir konu olup ancak bu şekilde 

tüketiciye güvenli, sağlıklı ve çeşitli besinler sunulabilir (Halaç, 2002:131). 

 

2. YEREL YÖNETIMLERIN GIDA GÜVENLIĞINDEKI HUKUKI YAPTIRIMLARI 

2.1. Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi 

Bu çalışmayla, ülkemizde gıda güvenliği uygulamalarında ve halk sağlığının korunmasında ilgili tarafları belirlemek ve 

yerel yönetimlerin bu süreçteki fonksiyonlarının anlaşılabilirliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 

ülkemizdeki ve başta AB ülkeleri ve Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerdeki gıda mevzuatı, yasal uygulamalar ve yerel 

yönetimlerin halk sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak konusudaki sorumlulukları incelenmiş, bu uygulamalar 

karşılaştırılarak gıda güvenliği alanında ülkeler arası hukuki farklılıklar belirlenmiş, ülkemizin hukuksal gerekliliklerin 

saptanmasında, yasal boşlukların giderilmesinde, toplum sağlığının korunmasında faaliyet ve yaptırımlardaki 

aksaklıkların giderilmesinde ilgili tüm taraflara destek olmak hedeflenmiştir. Bireylerin gıdaya erişim hakkının zorunlu 

olduğu düşünüldüğünde, gıda güvenliğinin kamu düzeni içerisindeki yeri, kontrol, yönetim ve idamesinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

2.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Bu çalışmada, ülkemizde ve dünyadaki yerel yönetimlerin kamu sağlığının korunması ve  gıda güvenliğinin 

sağlanmasındaki hukuki yaptırımları irdelenerek derlenmiştir. Elde edilen veriler, gıda güvenliği, yasal şartlar, 

ülkemizde, AB ülkelerinde ve Amerika’daki yaptırımlar ve uygulamalar karşılaştırılarak verilmiştir. Böylece ülkeler 

arasındaki farklılıklar, uygulamadaki üstünlükler ve eksikler kolaylıkla saptanabilmiştir. 

2.3. Literatür İncelemesi 

2.3.1.Türk Hukukunda Gıda Mevzuatı ve Yetkili Otoriteler 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının mahalli idareler başlığını taşıyan 127. maddesi mahalli idarelerin niteliklerini 

belirlemiştir:“Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzelkişileridir.” Türk kamu teşkilatı içerisindeki mahalli idareler: büyük şehir belediyeleri, belediyeler ve 

muhtarlıklardır. 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyeyi “…belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip 

kamu tüzel kişisi…” olarak; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, büyükşehir belediyesini “…Sınırları il mülki 

sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip 

olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi…” olarak tanımlamıştır.  

Türk Hukuku’nda gıda mevzuatı, AB katılım süreciyle pek çok değişime uğramıştır. Bu süreçte pek çok kanun ve 

yönetmelik çıkarılmış ancak gelinen son aşamada, gıdaya ve gıda güvenliğine dair düzenlemeler temel olarak tek bir 
kanun altında toparlanmıştır. Günümüz itibariyle, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

Türkiye’de gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığını, bitki ve hayvan sağlığını ve tüketici sağlığı ve menfaatlerini 

koruma altına alan temel düzenlemedir. Avrupa Birliği’ne Katılım süreci müzakereleri sırasında istişare edilen 

“Tüketicinin ve Sağlığının Korunması” başlığı, altında yapılan çalışmalarla gıda konusunda bir hayli dağınık olan Türk 

mevzuatı, AB mevzuatıyla uyumu sağlamak amacıyla sadeleştirilmiş, pek çok kanun, KHK ve yönetmelik mülga 

edilmiştir. Mülga edilen kanunlara örnek olarak 560 sayılı KHK ve 5179, 3285, 1734, 6968 sayılı kanunlar 

gösterilebilir. 

Mülga mevzuat gıda güvenliğinin sağlanması hususunda yerel yönetimleri yetkili kılmaktaysa da 5996 sayılı kanun ile 

gıda güvenliğine dair bu yetki ve yükümlülükler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda toplanmıştır. Temel yetkili 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmakla birlikte kanun bazı hallerde İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım 

ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket edilmesini öngörmüş; il özel idareleri ve belediyelerin Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’na, gerekli görüldüğü hallerde, yardımla yükümlü olduğunu hüküm altına almıştır. Kanun 
ayrıca;  

“Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak 

üzere, uygun göreceği görev ve yetkiler için kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversiteler 

ile iş birliği yapabilir. Bunlardan, Bakanlıkça belirlenen şartlara sahip olanlara, bu görev ve yetkilerin 

tamamı veya bir kısmı tamamen veya kısmen devredebilir veya hizmet alımı yolu ile yerine getirebilir”,  
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hükmü/maddesi ile bakanlığın gerek görürse her türlü kurum ve kuruluşla iş birliği yapabileceğine ve bu kurum ve 

kuruluşlara yetki devredebileceğine hükmetmiştir. Ancak 5996 sayılı kanun m. 48/2;  

“5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (j) ve (t) 

bentleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (l) bentleri, ikinci 

fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentlerinde 
belirtilen izin veya ruhsatlar, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili işyerlerinin 

teknik ve hijyenik koşulları ile gıda güvenilirliği ve kalitesi konularını kapsamaz”,  

şeklinde hüküm altına almıştır. Söz konusu kanun maddelerine bakılacak olursa; 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (j) ve (t) bentleri: 

c)   Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve 

onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar 

uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda 

belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir 

belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. 

j)  Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, 
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. 

t)  Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar 

planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (l) bentleri, ikinci fıkrası, 

c)  Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatları vermek. 

l)  Gayrisıhhi müesseseler, umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk 
dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak 

şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki 

esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri  

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek 

ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. 

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 

ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm 

tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak 

bir yönetmelikle düzenlenir. 

Mahalli idareler olan büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerine kanunlarla verilmiş olan, gıda 

işyerlerinin de dahil olduğu gayri sıhhi müessese ve sıhhi müessese kapsamındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlenme ve bu müesseseleri denetleme yetkisi 5996 kanun ile mahalli idarelerden alınmıştır. Söz konusu kanunlarla 

mahalli idarelere verilen yetkiler, belirtilen izin veya ruhsatlar, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile 

ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik koşulları ile gıda güvenilirliği ve kalitesi konularını kapsamamaktadır. Bu kanundan 

önce mahalli idarelerin gıda üreten, satan müesseselere izin ve ruhsat verme yetkisi, kontrol ve denetim yapma yetkisi 

hatta hukuki yaptırımlar uygulama yetkisi varken; Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarıyla bu yetkilerin hepsi 
mahalli idarelerden alınarak tek bir elde toplanmış, bakanlığa yani merkezi yönetime, bırakılmıştır.   

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 5996 sayılı kanun ile, gıda güvenliğini sağlamak üzere verilmiş yetkiler 

şunlardır: gıdaya dair her türlü müesseyi her aşamada denetleme, kontrol etme, kalite kontrolü; Gümrük Müsteşarlığı ve 

gümrük müdürlükleriyle işbirliği içerisinde gıdaların ülkeye giriş çıkışına izin verme/me, sınır kontrol noktaları kurma, 

alıkoyma, laboratuvarlar vasıtası ile izleme (gözlem ve ölçüm), gözetim, tetkik, numune alma, doğrulama, inceleme; 

onay, izin verme, tescil etme, yetkilendirme, koruma tedbiri alma, yaptırım uygulama, sınırlama, yasaklama, imha etme, 

gıdayı piyasadan toplatma, piyasaya sürümünü engelleme, üretimini durdurma, karantina altına alma, izole bölgeler 

kurma, idari para cezası verme, mülkiyeti kamuya geçirme, üretim onayını iptal etme, askıya alma, kayıt iptal etme, 

ikaz ve düzeltme için süre verme, görev ve yetki iptal etme; gıda kodeksini hazırlama, komisyon oluşturma, iyi 

kullanım kılavuzu hazırlama, hijyen esaslarını belirleme. Bakanlık tüm bu yetkileri tek elinde toplamıştır, bakanlığın 

ihtiyaç duyması halinde il özel idareleri ve belediyeler bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu ihtiyaç halleri 
kanunda genellikle hayvanlarda hastalık ve zararlı organizmalarla mücadele ve kontrol olarak belirlenmiştir (5996 S. K. 
m.4/8, m. 15/13). 
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Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı kontroller için laboratuvar kurabilir ya da bu kontrolleri ve 
analizleri uygun gördüğü laboratuvarlarda yaptırabilir.  Son yıllarda Sağlık Bakanlığı ile birlikte gıda denetim 

hizmetlerinde etkin olarak faaliyet gösteren bazı belediyeler kendi bünyelerinde laboratuvar hizmetlerini de 
gerçekleştirmeye başlamıştır. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) veri tabanına göre; gıda denetiminde görev alan 

İstanbul, Ankara, Bursa, Giresun, Kocaeli, Manisa ve Antalya’da belediyelere bağlı olarak hizmet veren 10 laboratuvar 

Müdürlüğü ve ayrıca henüz akredite olmayan laboratuvarlar vardır ve bu laboratuvarlarda piyasa denetimi, taklit ve 
tağşiş, kalıntı gibi spesik alanlarda hizmetler yürütmektedir (Demirözü, 2018:1) 

5996 sayılı kanun cezaların uygulanması, tahsili ve itirazlar başlıklı 42. Maddesinin ikinci fıkrasında: “Bu Kanunda 
belirtilen idari yaptırımları uygulamaya, il tarım müdürü yetkilidir.” ifadesi ile Türk idari teşkilatı hiyerarşik sistemi 

içinde, gıda güvenliği konusunda hukuki yaptırım uygulamaya yetkili en küçük birim olarak il tarım müdürlüklerini 

belirlemiştir. Bu madde kapsamında yerel yönetimlerin (büyükşehir belediyeleri, belediyeler) il tarım müdürlükleri ile 

birlikte hareket etmedikleri sürece, gıda güvenliği konusunda hukuki yaptırım uygulamaya yetkisi yoktur. Büyükşehir 

belediyeleri ve belediyeler 13 Aralık 2010’da yürürlüğe giren 5996 sayılı kanun ile gıda güvenliğine dair ruhsat verme, 

hijyen denetimi, hukuk yaptırım uygulama gibi yetkilerinden men edilmişlerdir. Yerel yönetimler artık yalnızca gıda 

müesseslerinin bakanlık tarafından verilen ruhsat şartlarına fiziki olarak uyum sağlayıp sağlamadığını 

denetleyebilmekte, müessenin mevcut durumu hakkında tutanak tutup bu tutanağı gerekli görülen hallerde bakanlığa 

iletmektedirler. Avrupa Birliği uyum süreci mevzuat uygunluğu çalışmalarıyla gelinen noktada yerel yönetimlerin gıda 

güvenliği uygulamalarına dair tek yetkisi ruhsat şartlarına uygunluğu denetlemek ve denetim sonucu hakkında tutanak 

tutmaktır; yerel yönetimler hijyen denetimi uygulamalarını ise ancak il tarım müdürlüklerinin talimatı ve il tarım 

müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yapabilmektedirler. 

2.3.2. AB Ülkelerinde Gıda Mevzuatı ve Yetkili Otoriteler 

Avrupa Birliği 178 / 2002 / EC Direktifi Genel Gıda Kanunu ile Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ile kamu 
sağlığının korunması korunması ve gıda güvenliği gerekliliklerinin sağlanmasında risk yönetimini, risk değerlendirmesi 

faaliyetleri için kurulmuş olan bağımsız bir kuruluştur. EFSA yye ülkelerde, gıda konusundaki kontrol ve denetimler 

resmi kurumlarca yürütülmektedir. İncelenen 25 üye ülkede; bu kurumlardan kamu tek basına % 56, kamu ile yerel 

yönetim birlikte % 96, yerel yönetim tek basına % 4 olarak yer almaktadır. Denetimlerden sorumlu birim dikkate 

alınarak yapılan değerlendirmede ise gıda otoritesi % 63, bakanlıklar % 26, bakanlık ve gıda otoritesi birlikte % 10 

oranında olup, yerel yönetimler de gıda güvenliği ile ilgili resmi kontrol yetkisi pek çok AB ülkesine (İngiltere, 

Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya vb) verilmiştir (Buzbaş, 2010:1). 

2.3.2.1. Almanya 

Almanya’da belediyeler (gemeinden), organizasyon ve büyüklüklerine göre farklılaşmaktadır ilçe ve belediyeler kendi 

başlarına birer kamu tüzel kişisidir. Bununla beraber belediyeler ve ilçeler arasında görev dağılımı ve işbirliği 

bulunmakta olup ilçeler görev alanları içinde, ilçe bütçesinden yapılan mali yardımlarla belediyelerin projelerine destek 
sağlarlar. Buna karşın ilçe yönetimi bağlı olan belediyeyi destekler, tamamlar ve geliştirir, ilçe ve belediyeler 

görevlerini birlikte gerçekleştirir. Yerel yönetimlerin bazı önemli ve zorunlu görevleri şunlardır: Cadde ve sokak 

temizliği, imar planlama, yatırım planlama, kreşler, gençlik yardımları, konut yardımı, okul yönetimi, halk eğitim 

merkezleri, çöp toplama ve işleme, atık su yönetimidir (Erkul vd., 2016:1). Almanya’da yerel gıda kontrolü ve 

veterinerlik kontrolleri ve denetimi bölge veya belediye otoriteleri bulunmakta olup yerel gıda kontrolü ve veterinerlik 

otoriteleri kontrolleri yürütmektedir. Almanya’da bölge ve belediyelerde toplamda 436 düşük seviyeli gıda ve 

veterinerlik otoritesi bulunmaktadır (Çığ, 2008:40). 

2.3.2.2. Yunanistan 

Birleşik Bakanlık Kararı‟na (No088/06) göre, 178/2002/AT, 882/2004/AT ve 852/2004/AT sayılı AB Tüzükleri 

kapsamındaki gıda ve yem maddelerinin kontrolü hususunda Merkezi Yetkili Otorite olarak Helenik Gıda Otoritesi 

(EFET) ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı (MRDF) belirlenmiştir. Hayvansal gıda maddelerinin kontrolü ile 

Yunanistan’da Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Helenik Gıda Otoritesi ile Yunan Süt Organizasyonu 
tarafından yürütülmektedir. Veteriner ve Kırsal Kalkınma Müdürlükleri kendi yetki alanlarına giren gıda işletmelerine 
lisans verilmesinden sorumludur. Valilik Hijyen Müdürlüğü tüketiciye direk satış yapan gıda tesislerii ile ilgili 
belediyelere bağlayıcı bir görüş sunmakta olup, lisans verilmesinden tamamıyla belediyelerin yetkisi altındadır (Çığ, 

2008:67). 

2.3.2.3. Bulgaristan 

Ulusal Veteriner Servisi (NVS), hayvan sağlığı, hayvan refahı ve yem maddelerinin kontrolü alanlarından sorumludur.  
Ancak hayvansal gıda üreten ve işleyen işletmelerin resmi kontrolünü de NVS tarafından yapmaktadır. Sadece 

hayvansal ürün ticareti yapan perakende işletmelerinin denetimi de yine bu servis tarafından yürütülmektedir ve 
Merkezi Sofya‟dadır.  Her RVS belediyeden sorumludur (Çığ, 2008:72). 
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2.3.2.4. Avusturya 

Avusturya’da gıda maddelerinin kontrolü ve gıda hijyeni alanlarında merkezi yetkili otorite Sağlık, Aile ve Gençlik 

Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.  Taşra gıda denetim birimlerinde taşra idaresi adına çalışan gıda denetçileri gıda 

mevzuatının uygulanması ve gıda denetimlerinden sorumlu olup bağımsız şehirlerde ise taşra otoritelerine tabi 
belediyeler tarafından istihdam edilen gıda denetçileri tarafından sağlanmaktadır (Çığ, 2008:78). 

2.3.3.Amerika, yerel yönetimler ve gıda güvenliğinde hukuki yaptırımlar 

ABD’nin yönetim yapısı “Anayasal Federal Cumhuriyet” olarak tanımlanmaktadır.  Amerikan Anayasası’nda yerel 

yönetimlerden açıkça bahsedilmemekte birlikte federal hükümete verilmeyen tüm görev, yetki ve sorumlulukların 
eyaletlere ve yerel halka bırakıldığı belirtilmektedir. Eyaletlerin altında yer alan yerel yönetimler, her eyalet 
anayasasında farklıdır ve yetki, görev ve sorumlulukları eyaletten eyalete değişebilmektedir.  Belediyelerin kendi 
yönetim ve vergi daireleri mevcut olup, halk güvenliğinin sağlanması kapsamında sokak, park, eğlence yerlerinin 
bakımı, atık su birimi, çöplerin toplanması, imar ve inşaat yasalarının uygulanması, yangın ve kurtarma hizmetleri, 
hayvan kontrolü ve toplu taşıma belediyeleri yer almaktadır (Erkul vd, 2016:1). 

Bu bağlamda genel olarak değerlendirildiğinde ise Türkiye’de olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika’da 

yerel yönetimlerin kamu sağlığının korunmasında ve gıda güvenliği faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Çeşitli ülkelerde gıda güvenliğine dair yerel yönetimlerin denetimi 

ÜLKE ADI GIDA GĞVENLİĞİ İLE İLGİLİ YETKİLİ KURUMU 
Yerel 
İdare 

Denetimi 

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Var 

Almanya 

1)Sağlık Bakanlığı 

2)Çevre ve Doğal Hayatın Korunması ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı 

3)Gıda Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı 

Var 

Yunanistan Tüketiciyi Koruma Gıda Ve Tarım Bakanlığı Var 

Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı Var 

Bulgaristan 
1)Tarım Bakanlığı 

2)Sağlık Bakanlığı 
Var 

Avusturya Federal Kadın ve Sağlık Bakanlığı Var 

Amerika Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) Var 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

SONUÇ 

Günümüzde Türkiye’de ve diğer pek çok ülkede geçerli hukuki ve yasal koşullar belediyeleri de halk sağlığının 

korunması ve gıda güvenliği faaliyetlerinde yetkili kılmaktadır. Bu nedenle ülkelerde ilgili resmi bakanlıklar dışında 

gıda güvenliği alanında yetkili olan diğer otoriteler hukuki dayanaklar ile gıda güvenliğinin temininde tüm 

sorumluluklarının tam gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle özellikle ülkemizde belediyelerin alt 

yapısının ve personel niteliklerinin iyileştirilmesinin yerel yönetimlerin gıda güvenliği faaliyetlerinin artmasında 

(eğitim, seminer, fura, gıda yardımı vb) etkin olacaktır.  
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ÖZET 

Yemek yemek insanların günlük hayatta en çok önem verdiği ihtiyaçlarının başında yer alan faaliyetlerden 

birisidir. Her insanın günlük işlerine devam edebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjinin karşılandığı 

yer ise tükettiğimiz besinlerdir. Fakat özellikle büyüyen şehirler ve artan nüfus, insanların ihtiyacı olduğu 

kaliteli besinlere ulaşmasını da zorlaştırmaya başlamıştır. Çünkü nüfus artışına bağlı olarak işlenmiş gıdaların 

tüketimi de artmaya başlamıştır. Bu konuda endüstriyel olarak üretilen ve satışa sunulan ürünlerde ise zaman 

zaman bazı aksaklıklarla karşılaşılmaktadır. Bu ürünlerde kullanılan hammaddelerin  ve katkı maddelerinin 

kalitesi, üretim tekniklerinin uygunluğu, paketleme ve depolama koşulları, personel hijyeni gibi faktörler 

tüketilen bu ürünlerin sağlık açısından da uygunluğunu belirlemektedir. Birçok hastalığın ortaya çıkmasında 

tükettiğimiz besinlerin büyük payı vardır. Bu hastalıklardan bazıları akut şekilde etkisini gösterebildiği gibi, 

bazıları da kronik olarak etkisini göstermektedir. Bazı gıda kaynaklı hastalıkların ise ölüme kadar varan 

sonuçları olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda özellikle gıda üretimi gerçekleştiren işyerlerinin denetlenmesi 

son derece önem arz etmektedir. Bu denetleme faaliyetlerinin ise uygun bir şekilde, alanında uzman kişiler 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayabilecek ve etkin bir şekilde devamlılığını 

sağlayacak en önemli kurumlardan birisi de belediyelerdir. Belediyelerin gıda güvenliği konusunda insanların 

sağlığını koruyacak önlemleri alması ve buna göre uygulamalar geliştirmesi şarttır. Bu çalışmada gıda 

güvenliğinde belediyelerin rolü ve yürüttükleri faaliyetler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Belediye, Hastalık 

 

ABSTRACT 

Eating is one of the first activities for people’s most important needs of daily lives. Each person needs energy 

to be able to continue its daily work. The place where this energy is supplied is the food we consume. But 
especially the growing cities and the growing population have begun to make it difficult for people to reach 
the high-quality food they need. Due to the increase in population, the consumption of processed foods has 
also begun to increase. In this regard, occasionally some troubles are encountered in some of the products that 
are produced industrially and offered for sale. Factors such as; the quality of the raw materials and additives 
used in these products, the convenience of production techniques, packaging and storage conditions, 
personnel hygiene determine the suitability of these consumed products for health. The nutrients that we 
consume have a great share in the emergence of many diseases. Some of these diseases show their effects 
acutely while some of them show chronically. It is known that some foodborne diseases have consequences 
up to death. In this respect, it is extremely important to supervise the establishments which produce food. 
These supervision activities should be carried out by experts in their field, appropriately. One of the most 
important institutions that can provide these conditions and ensure their continuity effectively is the 
municipalities. It is imperative that municipalities taking measures to safeguard people's health in food safety 
and developing practices accordingly. In this study the role of municipalities in food safety and the activities 
they carried out were examined. 

Key Words: Food Safety, Municipality, Disease 

 

 

 

mailto:ilkeratik@hotmail.com


Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1514 
 

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçları genel olarak özetlenecek olursa bunların; beslenme, giyinme ve barınma olduğu 

söylenebilir. Beslenmenin de temelini gün içerisinde tüketilen gıdalar oluşturur. Özellikle son yıllarda artan nüfusla birlikte 
kişilerin güvenilir gıdalara ulaşmasında bazı sıkıntılar oluşmaya başlamıştır. Güvenilir gıda olarak ifade edilen kavram; her 
türlü bozulmaya ve bulaşmaya sebep olan faktörlerden arındırılmış bir şekilde insanoğlunun sağlığına zarar vermeyecek 

tüketime hazır hale getirilmiş gıda olarak tanımlanabilir (https://www.gidahatti.com). Gıdalar genellikle bitkisel ve 

hayvansal kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada önemli olan tarladan çatala gelene kadar hangi kaynaklı ürün 

olursa olsun gıda zincirinin bütün aşamalarında ürünlerin; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşanlardan korunarak 

patojen hastalık riskinden uzaklaştırılmasıdır (https://www.gıdabilinci.com). 

Gıdalara hazırlık aşamasında karışma ihtimali bulunan; taş, toprak, metal parçaları, tahta, plastik, cam kırıkları, tırnak, saç, 

sigara izmariti veya sigara külü, böcek, sinek ve radyoaktivite gibi unsurlar fiziksel tehditleri oluşturmaktadır. Arsenik, 

kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metaller, glikoalkaloid gibi ürünlerin doğal yapısında bulunabilen kimyasal maddeler, 

pestisitler ve veteriner ilaç kalıntıları ile gıda katkı maddeleri kimyasal tehditleri oluşturmaktadır. Bakteri, virüs ve 

parazitlerin doğrudan kendileri ya da üretmiş oldukları toksinleri ise mikrobiyolojik tehditleri oluşturmaktadır. 

Özellikle mikroorganizmalar gıdalara çok değişik şekillerde bulaşabilmektedirler. Doğrudan solunum sistemi, öksürük, 

hapşırık, açık enfekte olmuş yaralar ya da dışkı-el ile bulaşabildiği gibi dolaylı olarak hasta hayvan etleri, çöpler, kirli sular, 

kirli araçlar ve gereçler, haşereler, kemirgenler, evcil hayvanlar ve toprak aracılığı ile de bulaşabilmektedir. Bazı 

mikroorganizmlar bazı gıdalarda daha yaygın bir şekilde görülebilmektedir. Bunları kısaca özetleyecek olursak: 

 Süt ve Süt Ürünleri: Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, Mycobacterium tuberculosis, Brucella, Poliovirus, 
Hepatitis A, Escherichia coli, Listeria, Toxoplazma. 

 Et ve Et Ürünleri: Salmonella, Staphylococcus, Bacillus anthracis, Clostridium perfringens ve Clostridium 
botulinum, Escherichia coli, Toxoplasma, Taneia, Trichinella, Hepatitis A. 

 Yumurta: Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus. 
 Sebze/Meyve: Salmonella, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Entamoeba, Ascaris, Hepatitis A ve Hepatitis E. 
 Yeşillik: Echinococcus. 
 Hamur İşleri: Salmonella, Staphylococcus, Hepatitis A ve Hepatitis E. 
 Pilav: Bacillus cereus. 
 Balık - Kabuklu Su Ürünleri: Salmonella, Hepatitis A ve Hepatitis E, Vibrio cholerae 

İfade edilen bütün bu faktörler bir gıda ürünün tüketiciye ulaştırılması için geçirmiş olduğu safhalardan herhangi birinde 

ürüne bulaşabilmektedir. Bu amaçla karşılaşılabilecek bu tarz sorunları en aza indirmek için mutlaka bazı kurallara 

uyulması gerekmektedir (Tanır, 2015). 

 

2. GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GELİŞTİRİLEN GIDA MEVZUATININ 

ÜLKEMİZDE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Gıda mevzuatı kavramı; temelinde tüketiciyi korumayı amaçlayan ve genel olarak gıdaların üretildiği, depolandığı ve 

satıldığı  yerlerde olması gereken nitelikleri belirleyen; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hepsidir. Türkiye’de cumhuriyet 
döneminde gıda güvenliği konusunda ilk yasa 1930 yılında çıkarılmış olan “1580 Sayılı Belediye Yasası”dır. Yine aynı yıl 

içerisinde çıkarılmış olan “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ile birlikte gıda güvenliği hakkındaki hususlar daha 
ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Ardından; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanılarak, 1942 yılında “Gıda Nizamnamesi”, 

bunu takiben de 1952 yılında “Gıda Maddeleri Tüzüğü” çıkarılmıştır. 1995 yılına gelindiğinde ise, 560 sayılı “Gıdaların 

Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” yayımlanana kadar tüm Türkiye’de bütün gıda 

mevzuatı Gıda Maddeleri Tüzüğü ve ilgili birkaç yönetmelikten oluşmakta idi. Çerçeve niteliğinde bir düzenleme olan 560 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte, gıda hizmetlerine yönelik olarak temel ve yapısal değişiklikler 

getirilmiş, Türkiye’de gıda üretimi yapan işletmelerin ruhsatlandırma yetkisi ve tüm gıda denetim hizmetleri Sağlık 

Bakanlığı’na bırakılmıştır (Çopuroğlu vd., 2015).  

Türkiye’nin ilk olarak 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalaması ile başlayan, ardından 

1987 yılında tam üyeliğe başvurması ile “Geçiş Dönemi”ne giren ve son olarak 1999 yılında adaylığının resmen 

onaylanması ile dönüm noktasını yaşayan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, 2004 yılında yürürlüğe giren 

5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun” ile gıda güvenliğinde AB mevzuatına uyum sağlayacak yeni bir dönem başlamıştır (Buzbaş, 2010; 
Çopuroğlu vd., 2015). AB’ye katılım sürecinde müzakere fasıllarından 12.si olan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki 

Sağlığı” faslı, tarladan çatala kadar olan bütün süreçlerde gıda güvenliğinin teminini öngören kapsamlı bir mevzuat 

oluşturulmasını amaçlamaktadır.  

5179 sayılı Kanun, her ne kadar Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı temel alınarak oluşturulmuş olsa da 12. faslın açılması için 

gerekli olan altı açılış kriterinden “Gıda, Yem ve Veterinerlik Çerçeve Mevzuatı” kriteri için yeterli olamamıştır. Bu 
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sebeple 2010 yılında gıda güvenliği konusunda AB mevzuatına uyumlu bir Kanun olan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, 

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çıkartılarak kabul edilmiştir. Bu Kanun ile birlikte gıda ve yem güvenilirliği, halk 

sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahı, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması alanlarında 

düzenlemeler getirilmiştir. 5996 sayılı Kanun ile ülke genelinde gıdaların denetimine ilişkin konularda tek yetki Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiştir (www.mevzuat.gov.tr, Çopuroğlu vd., 2015). 

 

3. GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BELEDİYELERİN ROLÜ 

Gıda güvenliği kavramı özellikle son yıllarda bütün ülkelerde öncelikli konular arasında yerini almıştır. Bu kavrama ilave 

olarak; güvenilir ve sağlıklı gıdanın tüketicilere ulaştırılması hususu da eklendiğinde insanların birarada yaşadığı illerde, 
ilçelerde yerel yönetimlere de büyük sorumluluk düşmektedir. Bu konuda yapılan değerlendirmelere bakıldığında; gıda 

güvenliği konusunda gelişmiş olarak nitelendirilen Avrupa ülkeleri, A.B.D., Kanada ve Japonya gibi ülkeler ile gelişmemiş 

olarak nitelendirilen Afrika ülkeleri (özellikle Sahra Altı Ülkeler) arasındaki farkın her geçen yıl daraldığı dikkat 

çekmektedir (Koç ve Uzmay, 2015). 

Ülkemizde de  tüketicilerin sağlığına uygun, beslenme ihtiyaçlarına cevap verecek güvenilir gıdaların ulaştırılması için 

önlemler alınmaktadır. Fakat bu önlemlerin daha da artırılması gerekmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum yasaları 

çerçevesinde gıda güvenliği ile ilgili yetki tek başına Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmiş durumdadır. Tek bir 

kurumun 80 milyonun üzerinde nüfusu olan büyük bir ülkenin bütün gıda güvenliğini sağlaması çok zordur. Dolayısıyla bu 

konuda en tepeden en aşağıya kadar toplumun her kesiminin üzerine düşen bir takım sorumluluklar bulunmaktadır. 

Özellikle toplam nüfusun %92,5’inin il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı düşünülürse belediyelerin gıda güvenliği konusunda 

bakanlıktan sonra en fazla rolü üstlendiği söylenebilir (http://www.tuik.gov.tr). 

Belediyeler kendi sınırları içerisinde halkın sağlığını korumak için çeşitli önlemler almaktadır ve almaya devam etmektedir. 
İnsanların tükettikleri gıda ürünlerinin kimler tarafından hangi koşullarda üretildiği ve yine kimler tarafından hangi koşullar 
altında satıldığı çok önemli konulardır. Bu aşamalarda gerekli hijyenik koşullar sağlanmadığı takdirde insan sağlığını tehdit 

edebilecek birçok faktör ortaya çıkabilmektedir (Gökçe ve Ergezer, 2016). 

Ülkemizde belediyelerin kendi imkanları doğrultusunda tüketime sunulan gıdaların güvenliğini sağlamak adına çeşitli 

önlemler aldığı bilinmektedir. Bunların başında hallerde ve pazarlarda satılan yaş meyve-sebzeler gelmektedir. Burada 
satılan ürünlerin denetimleri zabıtalar tarafından yapılmakta ve gerekli görüldüğü durumlarda cezai işlemler 

uygulanmaktadır. Bu şekilde bir denetim mekanizması ile tüketicilerin hem sağlığının hem de bütçesinin korunması 

amaçlanmakta, ayrıca haksız rekabetin de önüne geçilmektedir. 

Ülkemizde yine belediyelerin halkın sağlığını korumak için yürüttüğü bir başka uygulama ise halkın hijyenik, güvenilir et 

ve et ürünlerine ulaşması için mezbahalar ve kesimhaneler kurup işletmesidir. Mezbahalarda büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanlar usulüne uygun şekilde kesilir, parçalanır, işlenir ve paketlenir. Kesimhanelerde ise kanatlı hayvanlar aynı şekilde 
işlem görür. Bu sayede vatandaşın sağlığı korunmuş olur. Yine belediyelerde su ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye 

ulaştırılması için balık hallerinin kurulması konusunda uygulamalar mevcuttur. Su ürünleri bütün et ürünleri içerisinde en 

kolay bozulabilen ürünler olduğu için satış koşullarına dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. Belediyeler vatandaşın 

rahat ulaşabileceği alanlarda balık halleri kurarak sağlıklı ve güvenilir ürünlerin satışı için gerekli koşulları sağlamaktadır. 

Belediyelerin gıda güvenliği konusunda vatandaş için gösterdiği bir başka faaliyet ise “Halk Ekmek” uygulamasıdır. 

Ülkemizde bazı belediyeler, vatandaşın en çok tükettiği gıda ürününün ekmek olması sebebiyle kendi bünyelerinde kurmuş 

oldukları şirketler aracılığı ile tesisler kurarak buralarda ekmek üretmektedir. Bu sayede vatandaş hem kaliteli hem de 

uygun fiyata ekmek tüketebilmektedir. 

 

SONUÇ 

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için en önemli ihtiyaçlarından birisi gıdadır. Gıdaların sağlıklı ve güvenilir bir 
şekilde tüketicilere ulaştırılması ise günümüz ülkelerinde en önemli konulardan birisi haline gelmiştir. Artan nüfus ile 

birlikte insanların tüketime uygun gıdalara ulaşmak için yaşadığı sıkıntılar bazı kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri 

almasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizde bu konuda en yetkili mercii Gıda ve Orman Bakanlığı olmakla birlikte, 

özellikle ülke nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı il ve ilçe merkezlerinde belediyeler de gerekli tedbirleri almaya 

çalışmaktadır. Ülkemizde farklı belediyelerin bu doğrultuda faaliyete geçirdiği farklı uygulmaları görmek mümkündür. 

Hallerin ve pazarların kurulması ve denetlenmesi, mezbahaların ve kesimhanelerin kurulması ve denetlenmesi, balık 

hallerinin kurulması ve denetlenmesi, halk ekmek fabrikalarının kurulması ve denetlenmesi bunlardan birkaçıdır. Burada 

vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gerekli olan alanların, tesislerin kurulması ya da işletilmesi tek başına yeterli 
değildir. Aynı zamanda bu yerlerin alanında uzman kişiler tarafından belirli aralıklarla denetlenmesi ve uygun olmayan 

durumların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanması son derece önem arz etmektedir. Bu sayede hem belediyeler 

asli görevi olan vatandaşa hizmet noktasında gerekli adımları atmış olacak hem de üretici ve tüketici bilinçli bir şekilde 

sattığı ve aldığı ürünlerin güvenliği konusunda gerekli koşulları öğrenmiş olacaktır. 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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ÖZET 

Türkiye, yaş meyve ve sebze üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında biridir. 

Türkiye’nin farklı iklim özellikleri ve ekolojik çok farkı meyve ve sebze türünün yetişmesine 

imkan sağlamaktadır. Hem ihracatta hem de yurt içi tüketimde Meyve ve sebzelerin üreticiden 

tüketiciye ulaştırılmasında önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yaş meyve ve sebze ticareti; bu 
ürünlerin üretimi ile ilgilenen üreticileri, kooperatifleri, üretici birliklerini, komisyoncuları, toptan 

ve perakendeci tüccarları, dışsatımcı ve dış alımcıları, ilgili kamu kurumlarını ve tüketicileri 

yakından ilgilendirmektedir. Bu sorunların başında meyve ve sebzeler yapıları gereği enzimatik ve 

mikrobiyal bozulmalara açık olması gelmektedir. Çabuk bozulabilir olduklarından, pazarlama 

aşamasında diğer tarım ürünlerine oranla daha fazla özen ve koruma teknikleri gerektirmektedir. 

Bu nedenle hasattan piyasaya arzına kadar muhafaza edildiği hallerin fiziki koşulları, alt yapı 

uygunluğu önem arz etmektedir. Bu nedenle hal yasasına uygunluğunun yetkili kurumlar 

tarafından denetlenmesi, denetim koşulları ve yaptırımlar incelenmeli ve mevcut sistem 

eksiklikleri tespit edilerek sistem güncellenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve, Sebze, Hal, Denetim. 

 

ABSTRACT 

Turkey is one of the leading countries in terms of production of fresh fruits and vegetables in the 
world. Different climatic properties and ecological structure of Turkey makes it possible to 
cultivate a lot of different types of fruits and vegetables. However, contrary to this situation, there 
are significant problems in supplying fruits and vegetables to the consumer both in export and in 
domestic consumption. Fresh fruit and vegetable trade is concerning closely to producers 
interested in production of these products, cooperatives, producer associations, commissioners, 
wholesale and retail traders, exports and foreign buyers, related public institutions and consumers. 
Being exposed to enzymatic and microbial degradation of fruits and vegetables due to the 
structures of them is the leading of all problems concerning about these products. Because of being 
quickly degradable, they require more care and protection techniques than other agricultural 
products at the marketing stage. For this reason, the physical conditions and infrastructure 
suitability of the markets where they are kept after harvest until placing on the market are 
important. Therefore, the compliance of the existing conditions with the market law should be 
audited by the authorized institutions, inspection conditions and sanctions should be examined and 
the system should be updated by determining system deficiencies. 

Key Words: Fresh Fruit, Vegetable, Market, Inspection. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye coğrafik konumu, iklim koşulları göz önünde bulundurulduğunda yaş meyve-sebze yetiştiriciliği açısından büyük 

potansiyele sahiptir. Ülkemizde çok çeşitli sebze meyve ürünlerinin üretimi yapılabilmektedir. Günlük beslenmenin 

vazgeçilmez parçası olan yaş sebze-meyve aynı zamanda gıda endüstrisi içinde önemli bir hammadde kaynağıdır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (2014) verilerine göre ülkemizin toplam meyve ve sebze üretimi 45,4 milyon ton olarak ifade 
edilmektedir. Bu üretim hacminin 16,8 milyon tonunu meyve üretimi, 28,5 milyon tonunu ise sebze üretimi 

oluşturmaktadır (Yurdakul, 2018; ATB, 2017:2-3). 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelerle birlikte insanların gıda tüketim 

alışkanlıklarında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Tüketicilerin gıda tercihlerindeki değişimlerden bir tanesi de 

meyve ve sebze tüketim alışkanlıklarında ki değişmelerdir (Akbay vd., 2005). Ülkemizde sebze ve meyvelerin tüketimi; 

bölgelere, mevsimlere, yetiştirme olanaklarına ve alışkanlıklara göre değişmektedir. Genellikle çiğ veya pişmiş olarak taze 

tüketim olduğu gibi konserve, dondurma ve kurutma gibi işlemlerde uygulanabilmektedir (Tayar vd. 2015).  

Özellikle son yıllarda tüketicinin bilinçlenmesi ve daha az işlenmiş ürünleri tercih etmesi yaş meyve – sebze tüketimini 

daha popüler hale getirmiştir. Fakat önemli bir kısmı sudan oluşan meyve – sebzelerde hasattan itibaren tüketiciye ulaşana 

kadar besin değeri kayıpları meydana gelmektedir (Demirci, 2011). Dolayısıyla hasattan sonra ki süreç hem taze tüketim 

için hem de gıda endüstrisine kalite hammadde sağlamak için oldukça önemlidir. 

Tarımın en karlı dallarından birisi olan sebze meyve yetiştiriciliği hem açıkta üretim, hem örtü altı yetiştiriciliği, hem de 

mantarcılıkta olduğu gibi tamamen kapalı üretim sistemleri ile sürekli gelişme içindedir. Ülkemizde nüfus artışına paralel 

olarak sebze ve meyvelere olan talep giderek artmaktadır ve buna paralel olarak sebze meyve fiyatları da tüm dünyada 

sürekli artış eğilimi göstermektedir. Bu boyutları ile sebzecilik ve meyvecilik her geçen gün geleneksel yapısını yitirmekte 

ve endüstriyel bir görünüm kazanmaktadır. Bu bağlamda sebze ve meyve üretimlerini girdi sağlayan kanalları, üretimi, 

ürünlerin pazara hazırlanması, muhafazası, işlenmesi, soğuk zincirde dağıtımı ile bir bütün olarak değerlendirmek 

gerekmektedir (ATB, 2017:2-3). 

 

2. YAŞ MEYVE SEBZENİN PAZARLANMASI 

Meyve ve sebze ürünleri, bazı pazarlama kanalları yolu ile tüketiciye çeşitli şekillerde ulaştırılabilmektedir. Meyve ve 

sebze üreticilerinin bir kısmı ürünlerini yol üstü pazarlarında veya tarlada (üretim yerinde) satarak tüketiciye 

ulaştırmaktadırlar. Bir kısım üreticiler, üretim yerinin pazara uzak olması veya nakliye masrafının ağır olması sebebiyle, 

üretim yerinde komisyonculara satmak yolu ile de ürünlerini pazarlayabilmektedir. Komisyoncu ise çiftçilerden satın aldığı 

ürünleri perakendeci ve toptancı dağıtım kanallarına pazarlamakta ve buradan pazar, süper market, manav ve bakkallara 
aktarılarak tüketiciye ulaştırılmaktadır. Üreticiler, tarım kooperatifleri ve ihracatçı firmalara da doğrudan ürünlerini 

pazarlayabilmektedir. Diğer bir pazarlama kanalı ise meyve ve sebzelerin tarım kooperatifleri yoluyla perakendecilere ve 
oradan da tüketicilere ulaşmasıdır. Yaş meyve ve sebze pazarlama kanallarının nispeten en uzun olanı ise “üretici – 
toplayıcı - komisyoncu (üretim yerinde) – toptancı - komisyoncu (tüketim yerinde) – perakendeci – tüketici” şeklindedir 

(Akbay ve diğ. 2005). 

Buradaki en temel sorunlardan birisi tüm bu pazarlama-dağıtım zinciri sürecinde üründe meydana gelen besin kayıpları, 

niteliğin azalması ve bozulmanın başlamasıdır. Bunun yanı sıra yetiştiriciden makul fiyatlarla temin edilen yaş meyve-
sebze tüketiciye ulaşana kadar ciddi bir fiyat artışı yaşamaktadır. Bu nedenle tüketici daha fazla para ödemesine karşılık 

daha kalitesiz ürün almak zorunda kalabilmektedir. 

Tüm bu sorunların çözümünde teknolojik gelişmelerden faydanılabildiği gibi eğitimli çiftçi, eğitimli tedarikçi yetiştirmekte 

gerekmektedir. Özellikle taze tüketilen yaş meyve-sebzenin tüketiciye ulaşana kadarki süreçte tedarik ve dağıtım zincirinin 

etkin denetlenmesi önem arz etmektedir. 

 

3. DENETİM SİSTEMİ VE BELEDİYELERİN ROLÜ 

Yaş meyve-sebzelerinin perakendiciler ulatrılmasında önemli bir ara basamak olan haller ile ilgiliGıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2012’de 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 

Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. İlgili kanun ile üreticiden perakendiciye 

ürünün ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kayıtlı ve haksız rekabeti önleyeek hem üretici hem de tüketici mağduriyetini en aza 

indirmek amaçlanmıştır. İlgili kanun ise belediye halleri ile özel kişilere ait hallerin denetim yetkisini belediyelere 

vermektedir. 23. Madde ye göre;  

1) Toptancı halleri, hal zabıtaları aracılığıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde toptancı hali içinde gerekli 

denetim ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidir. 
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(2) Belediyeler, ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak ve yetki alanları içinde olmak kaydıyla, toptancı hali dışında 

bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hal zabıtaları aracılığıyla denetim yapma yetkisini haizdir. Sınırı ve mücavir 

alanları içinde toptancı hali bulunmayan belediyeler, bu denetimi belediye zabıtaları aracılığıyla yerine getirir. 

(3) Hal zabıtaları ile toptancı halindeki işyeri ve diğer yerlerle sınırlı olmak kaydıyla hal yöneticisince görevlendirilen 

personel, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren hususlarda ilgili kişilerden her türlü bilgi, belge ve defterleri 

istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya yetkili olup, ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile 

bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her 

türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 

(4) Denetim yapmakla görevli, yetkili personelin talebi üzerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardım sağlanır. 

(5) Bakanlık ile diğer idarelerin, ilgili mevzuattan kaynaklanan denetim yetkisi saklıdır. Belediyeler ile gerçek veya 

tüzel kişiler, denetim sonucunda Bakanlıkça verilecek talimatlara uymak zorundadır. 

(6) Bakanlık, beşinci fıkrada öngörülen denetimi, doğrudan veya il müdürlüğü eliyle yürütür. Yapılan denetimler 

sonucunda Kanuna aykırı eylemleri tespit edilenlere yönelik düzenlenen tutanaklar, gereği yapılmak üzere ilgili 

belediyeye gönderilir. Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur (www.mevzuat.gov.tr,2018) 
ifadeleri yer almaktadır. 

Denetimlerin etkin bir şekilde yapılabilmesi tarladan çatala kalite anlayışının gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir. 

Bu nedenle denetimde etkin rölü bulunan yerel yönetimlerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürün temini sağlamak bu 

husustaki en büyük sorumluluğudur. Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda yasasının tüm yönleriyle uygulanması 

halinde üretici, tüketici ve kamu için büyük yararlar sağlayacağı görülmektedir. Hal yasası konunda yapılan çalışmalardan; 
toptancı hallerinde faaliyet gösteren komisyoncular ile hal yöneticilerinin yeni hal yasası konusunda bilgi düzeylerinin 

arttırılması gerekmektedir. Başta yerel yönetimler olmak üzere toptancı hallerindeki komisyon ve yöneticilere yönelik 

bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır (Ölmez-Demirörs, 2015). 

 

SONUÇ 

Günlük beslenmenin vazgeçilmez parçası olan yaş meyve-sebzenin tüketiciye uygun koşullarda ulaştırılmasında etkin bir 

pazarlama-dağıtım sistemi kurulması gerekmektedir. Meyve-sebzelerin çabuk bozulan ürünler olması üreticiden alındığı 

kaliteyi koruyarak tüketiciye ulaştırılması konusunda ciddi sorun oluşturmaktadır. Detarik, pazarlama-dağıtım zincirinde 

ürün kalitesini korumakta uygun altyapıya sahip haller ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle zincirin en önemli halkası 

olan hallerin denetimleri önem arz etmektedir. Yerel yönetimlerin yetkisinde olan hal denetiminin önemi em ekonomik 

kaybın azaltılması hem üretici hem de tüketici mağduriyetinin azaltlması bakımından etkin bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. Burada yerel yönetimlerin hal denetimi yapacak personelin bilgilendirilmesi ve eğitimi hususunda da 

önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Etkin bir eğitim ve bilgilendirme ile yürülükte olan hal yasasının istenilen etkinlikle  
uygulanması ve mevcut sorunların daha kısa sürede aşılması mümün olacaktır. 
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ÖZET 

Ülkemizde, Büyükşehir belediye sistemi 1980 yılında 3030 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir.  “6360 Sayılı 

On Üç İlde Büyük şehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 6 Aralık 2012 tarihinde yasalaşan kanun ile 

yerel yönetimlerde reform niteliğinde değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda günümüzde yaklaşık 30 

büyükşehir belediyesinin olduğu ve büyükşehir belediyelerinin gıda güvenliği ve kontrolü ile ilgili çeşitli 

yetkilerinin olduğu bilinmektedir. Halk sağlığının korunmasına ilişkin ülkemizdeki büyükşehir 

belediyelerinin en önemli sorumlulukları Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında yer alan 

işyerlerinin denetimi ile İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemektir. Ayrıca yerel yönetimlerin ihtiyaç 

sahiplerine gıda yardım paketleri dağıtmak, belediyeye bağlı gıda tesislerinde gerekli kontroller yapmak da 
faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada ülkemizdeki büyükşehir belediyelerinin son yıllardaki 

basına yansıyan gıda güvenliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmış olup genel olarak büyükşehir 

belediyelerinin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptığı ve son yıllarda ise belediyeler bünyesinde gıda kontrol 

laboratuarlarının kurulduğu dikkati çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, Gıda kontrolü, Belediyeler. 

 

ABSTRACT 

In our country, the Metropolitan Municipality system entered into force in the year of 1980 with the Law No. 
3030. With the "Law No. 6360 on the Establishment of the Metropolitan Municipality in 13 cities and 26 sub-
provinces and also the Amendment of Certain Laws and Decrees on Decree Laws" enacted on December 6, 
2012, reforms were made in local governments.". In this context, it is known that there are now about 30 
metropolitan municipalities and that various authorities related to food safety and control of the metropolitan 
municipalities are present. The most important responsibilities of the metropolitan municipalities in the 
protection of public health are to supervise the workplaces included in the First Class Non-Sanitary 
Establishments and to set up a Business Opening and Working License. In addition, local governments 
distribute food aid packages to needy people and perform necessary checks at food facilities connected to the 
municipality. In this study, the evaluation of the food safety activities of the metropolitan municipalities of 
our country in recent years has been evaluated and it is noteworthy that the municipality municipalities in 
general have provided food aid to needy people and in recent years the food control laboratories have been 
established in the municipalities. 

Key Words: Food Safety, Food Control, Municipalities. 
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1. GİRİŞ 

Büyükşehir belediye sistemi 1980 yılında 3030 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu ile gününümüzde yasalaşmıştır. Günümüzde ortalama 30 büyükşehir belediyesinin olduğu ve büyükşehir 

belediyelerinin gıda güvenliği ve kontrolü ile ilgili çeşitli yetkilerinin olduğu bilinmektedir.  3030 sayılı kanunda 

belediyeler ve büyükşehir belediyelerin sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin açılış ve çalışma izinlerinin belediyeler tarafından 

verileceği bildirilmektedir. Bunun dışında yerel yönetimlerin halka ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketleri dağıtmak, 

belediyeye bağlı gıda tesislerinde gerekli kontroller yapmak da faaliyetleri arasında yer almaktadır.  

Güvenli gıda günümüzde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri, tüketime uygun ve besin degerini kaybetmemis 

gıda olarak tanımlanmaktadır. Gıda güvenliği ise gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik her türlü tehlikenin yok 
edilmesi veya insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeye getirilmesi için alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde kamu oyu ve halkın güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla pek çok gıda güvenliği yönetim sistemi 

kurulmuştur. Bu sistemlerde sistematik planlar ile etkin uygulamaların izlendiği bir süreçtir. Halk sağlığının korunması ve 

denetiminde, gıda güvenliği uygulamaların kontrol yetkisi günümüzde 5996 sayılı Kanun ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na 

verilmiş olup, belediyeler, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına da yetkiler verilmiştir. Ülkemizde 

halk sağlığın korunmasında yetkili otorite Tarım ve Orman Bakanlığı olsa da, yerel yönetimlerin de kontrol yetkileri 

dışında gıda güvenliğinin sağlanmasında çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır.  

Bu çalışmada ülkemizdeki büyükşehir belediyelerinin ve diğer belediyelerin son yıllarda basına yansıyan gıda güvenliği 

faaliyetleri derlenerek genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu suretle belediyelerimizin gıda güvenliğine yönelik 

faaliyetlerinin örnek olarak alınması ve benzer uygulamaların ülkemizdeki tüm belediyeler tarafından uygulanmasında artış 

sağlamasında etkili olacağı düşünülmektedir.  

 

2. BÜYÜKŞEHIR BELEDIYELERI’NIN GIDA GÜVENLIĞINE DAIR FAALIYETLERI 

2.1. Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi 

Bu çalışmada ülkemizdeki yerel yönetimlerin gıda güvenliği uygulamaları, uygulama çeşitliliği ve sıklığı incelenecektir. 
Bu bağlamda müesselerin ruhsatlandırılması dışında büyükşehir belediyelerin ve belediyelerin diğer faaliyetleri tespit  

edilecektir.  

2.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Bu çalışmada son yııllarda basına ve sosyal medyaya yansıyan ülkemizdeki büyükşehir belediye ve belediyelerin 
faaliyetleri taranmış ve  derlenmiştir. 

2.3. Literatür İncelemesi ve Bulgular 

Ülkemizde, gıda kontrolü yetkili otorite Tarım ve Orman Bakanlığı olarak görünmekle birlikte, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel Ġdareleri Kanunlarında yer alan ve bu kurumlara 

kendi sınırları içerisindeki “gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek” yetkilerini ve aynı zamanda bu kurumlara denetim yetkisini vermektedir. Büyükşehir Belediyelerine ayrıca, 

gıda maddelerinin ve içeceklerin yiyecek kontrol ve analizlerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek yetkisi de 

verilmektedir (Çığ, 2018:91). Ancak yapılan literatür çalışmasında büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin gıda güvenliği 

alanındaki faaliyetleri hakkında herhangi bir araştrımaya rastlanmamıştır. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel idareleri Kanunlarında 

sunulan yetki ile belediyelerde Gıda Kontrol, Mezhaba Kontrol hizmetleri gibi birim isimeleri altında gıda kontrol 
hizmetleri sunulmaktadır. Bu birimlerde genel olarak sunulan hizmetleri sıralamak gerekir ise şunlardır: 

 Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim, depolama, satış ve toplu tüketim yerlerini; Büyükşehir ve 

İlçe Belediyeleri zabıta müdürlüklerinin katılımıyla denetlemek, gerekli olan durumlarda bu denetimlere,  ilgili 
bakanalık birimleri ile (İl ve İlçe tarım Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüğü vb) gerçekleştirmek, ilgili gıda control 

analizleri yapılmak üzere gıda numuneleri almak, 

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında İlçe Belediyelerine teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete 

geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmelerini sağlamak, 

 Gıdalarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,  kronik hastalığı 

(Diyabet, Koah, Kronik Böbrek Yetmezliği gibi) olanlar için gıda temin edilmesini sağlamak, 
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 Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren, değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve hijyenik koşullardaki 

iyileştirme ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasına yönelik; işyerlerini teşvik edici 

projeler hazırlamak, projelerin uygulanması ve uygulattırılmasını sağlamak, 

 Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalar, meyve-sebze halleri, su ürünleri toptan satış yerleri ve soğuk hava 

depolarının teknik ve hijyenik şartlarının kontrolünü yapmak, buralarda bozulan ve imha edilecek gıda ile ilgili 

madde ve malzemeleri tutanakla tespit etmek, 

 Tüketicilere yönelik beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar, muhtarlıklar vb. yerlerde eğitim 

çalışmaları yapmak, 

 Kurum içi eğitim, seminer vb. faaliyetler yapmak, diğer kurumlarla ortak eğitim faaliyetlerinde yer almak, 

 Mezbahaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak, belediyenin faliyeti 
alanındaki gıda işletmelerinin ilgili yönetmelikelre göre kontrolünü gerçekleştirmek, 

 Kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Veteriner Hekim kontrolünde premortem muayenelerini (kesim 

öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yaparak hijyenik şartlarda elde edilmiş güvenilir gıdayı halkın 

tüketimine arz etmek, 

 Kurban bayramında halkın kurban kesim ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerleri kurularak buralarda kesici ve 

parçalayıcı personelle hizmet vermek, halkın kurban vecibesini hijyen koşulları altında, huzurlu bir şekilde yerine 

getirmesini sağlamak, 

 Gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik muayenesinin yapılması sayılabilmektedir. 

Bu faaliyetler kapsamında ülkemizdeki belediyelerin gıda güvenliği hakkındaki uygulamaları değerlendirilmiş  ve Tablo 1 
de gösterilmiştir. Belediyelerin genel olarak ihtiyaç sahiplerine, mağdurlara, mehmetçiklere yönelik  gıda-erzak yardımı ve 

gıda bankası desteklerinin en çok gerçekleştirilen faaliyetler olduğu görülmektedir.Ayrıca belediyelerin faaliyet alanında 

yer alan restorant, café, imaratehane, iftar çadırlarının kurulması gibi toplu tüketim yerlerinin işletmeciliğini yaptığı da 

görülmektedir. Diğer taraftan gıda işletmecilerine, şeflere, ev hanımlarına ve öğrencilere yönelik gıda güvenliği 

eğitimlerinin çeşitli belediyeler tarafından düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Bunun dışında belediyeler tarafından taklit 

ve tağşiş kapsamında gıdaların denetimi ve imhası, işletmelerin hijyen gerekliliklerinin kontrolü de yer almakatdır. Nadiren 

de olsa bazı belediyelerin (Anamur, Aydın) gıda fuarları ve kermesleri (Fatsa) düzenlediği de görülmektedir. Alanya 
Belediyesi tarafından da ‘Turunucu Bayrak’ projesi ile gıda güvenliği ve hijyen kriterlerine uygunluk derecesine göre gıda 

işletmeleri üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır (Tablo 1). Bunun dışında son yıllarda bazı belediyeler tarafından 

kalıntı, su, taklit ve tağşiş kontrollerinin sağlanması amacıyla gıda kontrol laboratuvarlarının açıldığı da görülmektedir 

(İzmir). 

Tablo 1. Belediyelerin Gıda Güvenliği Alanında Faaliyetleri 

Sıra 
no 

Nevi Belediye adı Referans 

1 Restorant işletmeciliği Bodrum http://bodrumkapak.com/?a=oku&id=6169 

2 İftar çadırlarının kurulması 
Afyonkarahisa

r 
https://www.afyon.bel.tr/news/1/6372/iftar-cadirlari-

ramazana-hazir.aspx 

3 Ekmek fabrikası işletmeciliği Bodrum 
http://mekan360.com/360fx_bodrumbelediyegidaas-

anasayfa.html 

4 Erzak yardımı İzmir 
https://www.haberturk.com/izmir-

haberleri/60828727-buyuksehirden-ramazan-
yardimlari 

5 
Fırın, kahvehane, çay ocağı, pastane, 

lokanta ve market denetimi 
Erdemli 

http://www.erdemli.bel.tr/haber/erdemlide-belediye-
gida-isletmelerini-denetliyor#.W3FncMJ9h1s 

6 Gıda bankası uygulaması Manisa 
http://www.manisa.bel.tr/Projeler/d53_gida-

bankalari.aspx 

7 Simit-pide-fırın denetimi Çorum https://www.haberler.com/belediye-ve-tarim-dan-

http://bodrumkapak.com/?a=oku&id=6169
https://www.afyon.bel.tr/news/1/6372/iftar-cadirlari-ramazana-hazir.aspx
https://www.afyon.bel.tr/news/1/6372/iftar-cadirlari-ramazana-hazir.aspx
http://mekan360.com/360fx_bodrumbelediyegidaas-anasayfa.html
http://mekan360.com/360fx_bodrumbelediyegidaas-anasayfa.html
https://www.haberturk.com/izmir-haberleri/60828727-buyuksehirden-ramazan-yardimlari
https://www.haberturk.com/izmir-haberleri/60828727-buyuksehirden-ramazan-yardimlari
https://www.haberturk.com/izmir-haberleri/60828727-buyuksehirden-ramazan-yardimlari
http://www.erdemli.bel.tr/haber/erdemlide-belediye-gida-isletmelerini-denetliyor#.W3FncMJ9h1s
http://www.erdemli.bel.tr/haber/erdemlide-belediye-gida-isletmelerini-denetliyor#.W3FncMJ9h1s
http://www.manisa.bel.tr/Projeler/d53_gida-bankalari.aspx
http://www.manisa.bel.tr/Projeler/d53_gida-bankalari.aspx
https://www.haberler.com/belediye-ve-tarim-dan-gida-denetimi-8572873-haberi/
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gida-denetimi-8572873-haberi/ 

8 Gıda bankası Beylikdüzü 
https://www.beylikduzu.istanbul/haber/674/gida-

bankasi-fazla-gidayi-ihtiyac-sahiplerine-ulastiriyor 

9 Gıda laboratuvarı(kalıntı, katkı) İzmir 
http://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/izmir-buyuksehir-

belediyesi-simdi-de-gida-kontrol-laboratuvari-
kuruyor/8395/156 

10 
Gıda laboratuvarı (su, toprak, atık, katkı, 

kalıntı) 
İskenderun 

http://www.iskenderunses.net/haber/gida-
laboratuvari-2018de-acilacak-2147.html 

11 
Pastane, fırın, kafeterya ve restorant 

denetimi 
Antalya 

http://www.hurriyet.com.tr/belediye-ekiplerinden-
gida-denetimi-37269367 

12 Gıda yardımı Osmaniye 
http://www.milliyet.com.tr/osmaniye-belediyesi-

nden-vatandasa-gida-osmaniye-yerelhaber-2833974/ 

13 Gıda ve tarım fuarı Anamur 
http://www.anamur.bel.tr/icerik/55/946/anamur-5-

tarim-ve-gida-fuari.aspx 

14 Gıda yardımı Burdur 
http://www.burdur.bel.tr/burdur-belediyesinden-2-

bin-aileye-gida-yardimi/ 

15 Gıda bankası Sivas 
http://www.sivas.bel.tr/icerik/6/3463/gida-bankasi-

ilgi-cekmeye-devam-ediyor.aspx 

16 Bayram erzak kolisi Kilis 
https://www.timeturk.com/kilis-belediyesi-

calisanlarina-gida-kolisi-dagitildi/haber-187281 

17 
Gıda imalathaneleri, lokanta, fırın, kasap, 

pastanelere ve pazar yerleri denetimi 
Diyarbakır 

http://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr/kurum/icerik/gi
da-denetimlerimiz-devam-ediyor/&ID=342 

18 
Ramazan süresince yemek yardımı ve 

tesis denetimi 
Diyarbakır 

http://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr/kurum/icerik/gi
da-denetimleri-devam-ediyor/&ID=788 

19 Gıda üretim yeri denetimi Samandağ 
http://samandag.bel.tr/index.php/haberler/2054-

samandag-belediyesi-zabitasi-gida-ureten-
isletmelere-denetim-gerceklestirdi 

20 Gıda kermesi Fatsa 

http://www.fatsa.bel.tr/haber/FATSA-BELEDIYESI-
BAYAN-CALISANLARINDAN-AFRINDEKI-

ASKERLERE-DESTEK-ICIN-GIDA-
KERMESI/1173/18898 

21 Çölyalarına hastalarına gıda paketi Fatsa 

http://www.fatsa.bel.tr/haber/FATSA-BELEDIYESI-
BAYAN-CALISANLARINDAN-AFRINDEKI-

ASKERLERE-DESTEK-ICIN-GIDA-
KERMESI/1173/18898 

22 
İmarethane (aşevi, gıda bankası, hayır 

çarşısı) işletmeciliği 
Bolu 

https://www.bolu.bel.tr/projelerimiz/biten-
projeler/imarethane/ 

23 
Alışveriş çeki ve iftar çadırlarının 

oluşturulması 
Düzce 

http://www.oncurtv.com/yerel-haber/belediyeden-7-
bin-500-kisiye-gida-ceki-h133815.html 

24 Gıda kartı (alışveriş kartı) Siirt 
http://siirt.bel.tr/tr-tr/haberler/473/sosyal-gida-kart-

dagitimi-devam-ediyor 

25 
Café, restorant, spor sağlık, eğlence, 

sosyal tesis işletmeciliği 
İzmir 

http://www.izmir.bel.tr/tr/Sirketler/169 
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http://www.iskenderunses.net/haber/gida-laboratuvari-2018de-acilacak-2147.html
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http://www.burdur.bel.tr/burdur-belediyesinden-2-bin-aileye-gida-yardimi/
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https://www.bolu.bel.tr/projelerimiz/biten-projeler/imarethane/
https://www.bolu.bel.tr/projelerimiz/biten-projeler/imarethane/
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http://siirt.bel.tr/tr-tr/haberler/473/sosyal-gida-kart-dagitimi-devam-ediyor
http://www.izmir.bel.tr/tr/Sirketler/169
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26 
Gıda işletmecilerine yönelik gıda hijyeni 

eğitimi 
İpekyolu 

http://www.ipekyolu.bel.tr/haberler/688/ipekyolu-
belediyesinden-gida-hijyeni-egitimi 

27 Halk pazarı denetimi Şuhut 
http://suhut.bel.tr/halk-pazarinda-gida-denetimi-

yapildi/ 

28 
Gıda satışı yapan yerlerde son tüketim 

tarihi kontrolü 
Çankırı 

http://www.cankiri.bel.tr/haberler2269/zabita-
ekipleri-son-kullanma-tarihi-gecmis-urunleri-imha-

etti.php 

29 Sahte bal Ereğli 
http://www.eregli.bel.tr/tr-407522539-

a605686063/Zabitadan-Kacak-Bal-Operasyonu 

30 
Turizm ve gıda işletmelerinde gıda 

güvenliği eğitimi 
Lefke-KKTC 

http://www.lefkebelediyesi.com/haberler/item/89-
turizm-ve-gida-isletmelerinde-gida-guvenligi.html 

31 
Sağlıklı gıda semineri 

(ilkokul öğrencilerine) 
Çekmeköy 

http://cekmekoy.bel.tr/tr/saglikli-gida-seminerleri-
basladi 

 

32 Gıda bankası Sancaktepe http://www.sancaktepe.istanbul/tr/gida-bankasi 

33 Gıda bankası Gaziantep 
https://gantep.bel.tr/haber/gaziantepin-gida-bankasi-

var-3170.html 

34 Gıda tırı (iç savaş mağdurları) İznik 
https://www.iznik.bel.tr/976-sivil-toplum-

orgutlerinden-1-tir-gida-yardimi/ 

35 
Gıda güvenliği ve hijyen denetimleri ve 

eğitimleri 
Başakşehir 

http://www.basaksehir.bel.tr/icerik/394/gida-
guvenligi-ve-hijyen-denetimleri?open=380 

36 
Son tüketim tarihi geçen gıdların 

kontrolü ve imhası 
Beyşehir 

http://www.beysehir.bel.tr/haberler/belediye+zabita+
ekiplerinden+gida+imhasi_184.html 

37 
Ev hanımlarına yönelik gıda hijyeni 

eğitimi 
Çaycuma 

https://caycuma.bel.tr/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=863:kadinlara-gida-hijyen-

egitimi-verildi&catid=9&Itemid=181 

38 Kilis’deki Mehmetciklere gıda desteği Köşk 
http://www.guzelhisargazetesi.com/haber-kosk-

belediyesinden-mehmetciklere-gida-destegi-
13044.html 

39 Tarım, gıda ve hayvancılık fuarı Aydın 
http://aydin.bel.tr/mobil/detail/6483/4-tarim-gida-ve-

hayvancilik-fuari-duyurusu 

40 Sosyal kart Antalya 
http://www.milliyet.com.tr/buyuksehirden-ihtiyac-

sahiplerine-sosyal-antalya-yerelhaber-779135/ 

41 
Şeflere yönelik Güvenilir Eller - 

Sertifikalı Gıda Güvenliği Eğitimi- online 
Alanya 

http://alanya.bel.tr/S/1522/Gida-Guvenligi 

 

42 
Turuncu Bayrak projesi (Hijyen 

kriterlerine uygunluk) 
Alanya 

http://alanya.bel.tr/S/1432/Turuncu-Bayrak 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 
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SONUÇ 

Genel olarak değerlendirildiğinde ülkemizdeki belediyelerin basına yansıyan faaliyetleri farklılaşmaktadır. Genel anlamda 
hepsi her ne kadar ruhsatlandırma yapsa da bazı belediyelerin halk ve gıda çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlediği, gıda 

kontrol labortuvarlarını hizmete açtığı, çeşitli projeler ile ilgili tarafların gıda güvenliğine ilgi ve bilgisini arttırmaya 
yönelik faaliyetlerinin olduğu görülmektedir. Gıda güvenliğinin ülkemizde oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması kaynaklarımızın değerlendirilmesi, gelecek planlaması, gelecek nesillerin varlığı ve ekonomik yapımızın 

büyüklüğüne de etki etmektedir. Bu durum, yerel yönetimlerin, tüm ilgili taraflarca etkin denetimlerin yapılmasının 

önemini ve halkın gıda güvenliği hakkında bilinçlendirilmesinin gerekliliğini vazgeçilmez kılmaktadır. 
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ÖZET 

Belediyeler imar ve planlama, altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım, eğitim, sağlık, spor, kültür sanat, kentleşme gibi 

kamu hizmetleri sunan tüzel kişiliğe sahip örgütlerdir. Bununla birlikte belediyelerin bu tip hizmetler dışında 

bölge çiftçisini kalkındırmak ve bölge ürününün katma değerini arttırmak da görevleri arasında yer almalıdır. 

Tarımsal üretim açısından oldukça önemli bir konumda olan İzmir İli, Selçuk İlçesi özellikle meyve ve sebze 

yetiştiriciliği açısından ön plandadır. 2014 yılında T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla T.C. 

Selçuk Belediyesi tarafından hizmete açılan Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesinin kuruluş amacı bölgede 

yetiştirilen tarımsal ürünlerin modern koşullarda muhafazasını sağlamaktadır. Yüksek kar elde etmek yerine 

bölge çiftçisine destek olmak ve Selçuk İlçesi meyveciliğini geliştirmek amacıyla kurulan tesis, üreticilerin 

ürünlerini kontrollü koşullarda muhafaza edilmesine, kademeli olarak pazara sunmasına ve fiyat 

dalgalanmalarından etkilenmeden pazarlayabilmelerine olanak vermektedir. Tamamı belediye çalışanları 

tarafından işletilen tesiste bölgede yetiştirilen ayva, nar, şeftali, mandarin gibi ürünler soğuk zincir kırılmadan 

teslim alınıp, meyve türüne özgü ilaçlama ve ön soğutma işlemlerinden sonra depolanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: T.C. Selçuk Belediyesi, T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deppo Efes, Soğuk                                    

Hava Deposu 

 

ABSTRACT 

The municipalities are organizations that provide public projects such as zoning and planning, infrastructure, 
superstructure, environment, transportation, education, health, sports, culture art, urbanization etc. services. 
On the other hand, developing regional farmers and increasing the added value of regional products should 
also take place among the tasks of the municipalities. İzmir province Selcuk District, which is in a very 

important position in terms of agricultural production, has a foreground especially in terms of growing fruits 
and vegetables.  The aim of establishment of Deppo Efes Cold Air Storage which was opened to service by 
T.R. Selcuk Municipality with the contributions of T. R. İzmir Metropolitan Municipality in 2014, is to 

provide the preservation of the agricultural products grown in this region in modern conditions.  The 
company, which was established with the aim of supporting the farmers of the region and improving the fruit 
of Selçuk District instead of making high profits, allows manufacturers to storage their products on controlled 

conditions, gradually introduce the market and market without being affected by price fluctuations. In this 
company, the products grown in this district, such as quince, pomegranate, peach are storaged after delivering 
without breaking the cold chain, the disinfection application specific to the fruit species and pre-cooling 
processes, by completely run by municipal employees. 

Key Words: T.C. Selcuk Municipality, T.C. Izmir Metropolitan Municipality, Deppo Efes, Cold Storage. 
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1. GİRİŞ 

Yerel yönetimler; belirli bir alanda yaşayan bireylerin bir arada yaşamaları sonucu ortaya çıkan ortak ihtiyaçları gidermek 

amacıyla kurulmuş, merkezi yönetimle ilişkilerinde özerkliğe sahip, belli bir bütçe ve personeli olan, görev ve yetkileri 

yasalarla belirlenmiş kamu tüzel kişilikleridir. Yerel yönetimler sundukları hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirmek ve 

yeni kamusal hizmetler sunmak durumunda olan çevre sorunlarında asıl sorumlu kuruluşlardır. (Baykal, 2010-481; Zülfikar 
ve Beken, 2014-78).Günümüzde ülkelerin rekabetinin genel anlamda devam etmekte olduğu, ancak esas rekabetin bölge, 

yöre ve şehirlerin taşıdıkları farklı nitelikler ve potansiyel nedeniyle bu alanlara kaymış olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca 
bölge kavramı sadece fiziki sınırlar içerisinde tanımlanmamakta, üretilen proje ve politikalar bir bütünsellik ile çevreleri ile 

düşünülmektedir. Fiziki sınırların aşıldığı günümüzde, bir bölgedeki yönetimler, kurum ve kuruluşlar hem aynı yöredeki 

hem de dünyanın herhangi bir yerindeki kuruluşlarla işbirliği ve rekabet içerisine girebilmektedir. Bu yapılar bir yandan 
yerel koşulları yerine getirme durumundalar bir yandan da ulusal ve küresel dinamikleri hesaba katarak planlama yapmak 

zorundadırlar. Bu bölgesel, yerel ve küresel ilişki ağı içerisinde belediyeler oldukça önemli bir rol üstlenmektedir (Anonim, 
2004). Belediyeler sunduğu klasik kentsel hizmetlerin (çevre planlaması, alt yapı, çöp toplamak) yanında bölgeye özel 

ihtiyaçları da belirlemeli ve çözüm yoluna gitmelidir. Yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan 

belediyeler uzun yıllar süresince geleneksel kamu idaresi anlayışıyla üretim modelini benimsemişlerdir. Belediye idaresinin 
mal ve hizmetlerin üretimini tamamen kendisinin yapması olarak ifade edilen bu model yerel halkın ihtiyaçlarının artışı ve 

kaynak sıkıntısı gibi çeşitli nedenlerle değişime uğramıştır. Günümüzde belediye bürokrasisi ile doğrudan mal ve hizmet 

sunumu yerine idareye organik bağ ile bağlı olan ancak ayrı tüzel kişilik ile kurulan belediye şirketleri ile üretim ve sunum 
modeli ön plana çıkmıştır (Demirbaş vd., 2015-146). Belediye şirketleri bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla 

belediyeler tarafından kurulan ya da yönetiminin elde edilmesi koşuluyla belediyelerce ortak olunan, özel hukuk tüzel 
kişileridir (Tortop, 1993:91). Bu şirketler; bürokratik usul ve kurallardan kurtularak, özel kesimin yararlandığı piyasa 

şartlarının getirdiği imkânlardan ve tekniklerden faydalanmak, hizmette etkinliği arttırmak, yerel halkın katılımını 

sağlayarak yerel sermayeyi harekete geçirmek amacı ile kurulmaktadır (Küçük, 2015:41).  

 Belediye şirketlerinin genel özellikleri; 

a) Belediye tarafından kurulur. 

b) Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye aittir ya da yönetim belediyeye ait olacak şekilde belediyeye ortak 

olunabilir. 

c) Özel hukuk kişisidirler. 

d) Pazarlanabilen mal ve hizmet üretirler. 

e) Belediyenin görev alanına giren bir konuda faaliyet gösterirler. 

f) Ticari amaçlı olup Türk Ticaret Yasasına tabidirler (Sayan ve Kışlalı, 2008; Özdemir, 2011:62, Küçük, 2015:41). 

 

Çizelge 1. Selçuk İlinde 2017 yılında yetiştirilen önemli meyve türleri üretim alanları ve miktarları (ton). 

 
 

Nar 

Mandarin 

(Satsuma) 

 

Ayva 

 

Şeftali 

Portakal 

(Washington) 

 

Limon 

 

Erik 

İncir 

(Yaş) 

 

Nektarin 

Alan 2600 10500 1000 16.422 24 16 130 6130 900 

Üretim 2997 22079 690 33.275 100 20 86 3413 1625 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Selçuk, Ege Bölgesi’nin batısında, İzmir - Aydın karayolunun 73. km.’sinde 295 km
2
’lik alana kurulmuştur. İlçede Akdeniz 

iklimi hüküm sürmektedir. Nüfusu 35960 olan ilçenin ana gelir kaynağını turizm ve tarım oluşturmaktadır. İlçede toplamda 

15305 hektar tarımsal üretim alanı vardır. Tarımsal üretim açısından oldukça önemli bir yerde olan İzmir ili Selçuk ilçesi, 

tarımsal ürün çeşitliliği ile meyve ve sebze yetiştiriciliği açısından ön planda olup, ilçede tarımsal alanların büyük 

çoğunluğu meyvecilik için kullanılmaktadır. İlçede TUİK verilerine göre 2017 yılında 2997 ton nar, 22079 ton mandarin 
(satsuma), 690 ton ayva, 33275 ton şeftali, 6130 ton yaş incir üretimi gerçekleşmiştir (Çizelge 1).    Selçuk ilçesinde 

pamuk, zeytin, mandarin, şeftali, nar, ayva, üzüm ve narenciye üretilen başlıca tarım ürünleri olup, bölgede 100.000 tonun 

üzerinde yaş meyve ve sebze üretilmektedir. (Anonim, 2013; Anonim, 2015).  

Bu çalışmada T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle T.C. Selçuk Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen bir 
belediye işletmesi kimliğinde olan Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesinin kuruluş amacı, belediye işletim mantığı, ve bölge 

üreticisi üzerine sağladığı katkılar incelenmiştir. 
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2. DEPPO EFES SOĞUK HAVA İŞLETMESİ VE KURULUŞ GEREKÇESİ 

İzmir ili Selçuk ilçesi’nde özellikle meyve yetiştiriciliği açından oldukça kaliteli ve ihracata yönelik bir üretim şekli 

gerçekleştirilmektedir. Bölge üreticisi meyve yetiştiriciliği bakımından eğitimli ve bilinçli bir yapıdadır. Bölge ekolojisinin 
meyve yetiştiriciliği için uygun olması ve üreticilerin tecrübeli olması ilçede yoğun miktarda üretimle sonuçlanmaktadır. 

Bölgede yüksek miktarlarda gerçekleştirilen üretim ise bu ürünlerin depolanma ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca bölgede 

uzun süre ile depolamaya uygun olan ayva, nar, şeftali ve mandarin gibi türlerin yetiştiriciliğinin yapılması ilçede soğuk 

hava tesisi ihtiyacını arttırmıştır. 

Dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda israf edilmektedir (FAO, 2012). Ülkemizde ise yaklaşık olarak her yıl 50 milyon ton 
yaş meyve ve sebze üretilmektedir. Üretilen meyve ve sebze miktarının her yıl yaklaşık %20-25’i kaybedilmektedir ve bu 
kaybın bedeli 20 milyar TL dolaylarındadır. Bu kayıp miktarlarına; soğuk hava depolamasının yapılmaması ya da yetersiz 
yapılması, üreticilerin depolama konusunda yeterli bilince sahip olmaması, depolamada yapılan yanlışlıklar ve depolama 

maliyelerindeki yükseklikler gibi faktörler etkili olmaktadır. Yüksek kalitede meyve ve sebze yetiştiriciliğinin önemi kadar, 
ürünlerin tüketiciye aynı kalitede ulaşması da önem taşımaktadır. Yüksek kaliteyi tüketiciye kadar ulaştırmanın yolu iyi 

planlanmış depolama ve pazarlama tekniklerinden geçmektedir. Meyve ve sebze türlerinin kendilerine uygun koşullarda 

depolanması; ülke ekonomisine, üreticiye, tüketiciye ve genel anlamda üretim - tüketime oldukça büyük yararları 

bulunmaktadır. Depolama ile uzatılan pazarlama süresi ile fiyat istikrarı sağlanmaktadır. Türe özgü koşullarda depolama 

sonucu meyve ve sebze türlerinde kayıplar en aza inmekte ve bu sayede tüketiciye sunulan ürün miktarı artmaktadır. 

Depolama sonucu pazarlama süresinin uzaması üretimi teşvik etmektedir. Tüketiciler pazarda uzun zaman aralığında daha 

bol, kaliteli ürüne ulaşabilmektedir. Depolanan ürünlerde kayıplar azaldığından, besin değeri yüksek ürünler tüketilir. 

Endüstri alanına verilen ürün miktarı artar. Üreticiler ürünlerini geç pazarlayarak yüksek fiyattan yararlanabilmektedir. Dış 

pazara açılmak için iyi bir alt yapı oluşur ve ihracat artar (Karaçalı, 1999). 

Tüm bu gerekçelerle 2014 yılında Selçuk bölge tarımını geliştirmek ve çiftçilere destek olmak adına İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve Selçuk Belediyesi tarafından Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi kurulmuştur. Deponun kuruluşundan önce 

Belediyeler tarafından bölgede yapılan fizibilite etüdü ile; bölgede yetişen meyve – sebze türlerinin miktarı, yetişme 

dönemleri, saklama süreleri, bölge ve yakın civardaki soğuk hava deposu mevcudiyeti, yapılmakta olan soğuk hava 

depoları, il, ilçe ve yakın bölgelerin potansiyeli incelenmiştir. Hazırlanan fizibilite etüdünün teknik, ekonomik ve mali 
değerlendirme sonuçlarına göre Selçuk ilçesinde Deppo Soğuk Hava İşletmesi yapılabilir bulunmuştur. 

2.1. İşletme Kuruluş Yapısı 

Selçuk ilçesinde tarımsal sanayi bölgesinde Selçuk Belediyesi’ne ait arazide kurulmuş olan bu belediye işletmesinin 

kuruluş maliyetinin %70’lik kısmını T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi %30’luk bölümünü ise T.C. Selçuk Belediyesi 

üstlenmiştir. İşletme tüzel bir kimliğe sahip olmasına rağmen Selçuk Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı 

olarak faaliyet göstermektedir (Şekil 1). İşletmede çalışan işçi, teknik personel ve yöneticilerin tümü Selçuk Belediyesi 

sözleşmeli ve kadrolu çalışanlarıdır. Deppo efes; işletme mantığı, depolama hacmi ve modernizasyonu açısından 

Türkiye’de bu tipte ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. 

Şekil 1. Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi Yönetim Planı 

 

                                                                                     Belediye Başkanı 

 

 

Belediye Başkan Yardımcısı 

 

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

 

 

Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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2.2. İşletme Özelliği 

40.000 m2 
alan üzerine kurulan işletmenin 14.000 m2 

kapalı alanı, 4.000 m2 
yükleme alanı 14.600 m2 inşaat alanı, 5.540 m2 

depo alanı bulunmaktadır  (Şekil 2). Ayrıca 1600 m2 idari alan, 3.600 m2 meyve sebze işleme holü, 15’i ana 12’si 

sekretaryadan oluşan 27 ofis yapılmıştır. Soğuk hava deposunda 0ºC sıcaklığa kadar soğutulabilen 4’ü sarartma özellikli, 
depolama kapasitesi 100 ton ile 450 ton arasında değişen toplam 6.000 ton depolama kapasiteli 24 soğuk oda 

bulunmaktadır. Modern teknoloji ile donatılmış olan soğuk hava tesisinde havalandırma, nemlendirme ve ortamdaki CO2 

ölçümü depo içerisinde bulunan sensörler aracılığıyla yapılmakta ve depo koşulları 24 saat süre ile bilgisayar aracılığıyla 

takip edilmektedir. Direk çevrimli soğutma sistemi ile kurulmuş soğuk hava deposunda soğutma enerjisi direkt odaya 

verildiği için en verimli soğutma sistemidir. Soğutucu gaz olarak amonyak kullanılan depoda bu sistem sayesinde tasarruflu 

bir soğutma yapılmaktadır (Şekil 5). İşletmede özellikle turunçgillerin uzun süreli muhafazasında önem taşıyan ‘Drencher’ 
sistemi de kurulmuş olup, bu sistem sayesinde yapılan ilaçlamalarla muhafaza ömrü uzamakta ve enfeksiyonlu ürünlerin 

artışı engellenmektedir 

Deppo Efes Soğuk Hava Deposunda depolanan ürünlerde bölgede yüksek miktarlarda yetiştirilen nar, mandarin, ayva ve 

şeftali başı çekmektedir. 2017 yılında 2610 ton nar, 2510 ton mandarin, 1180 ton ayva ve 400 ton şeftali depolanmıştır 

(Çizelge 2). Tüm bu ürünlerin dışında patates tohumluğu gibi farklı ürünlerde az miktarlarda da olsa depolanmaktadır.  

Çizelge 2. Deppo Efes Soğuk Hava Depo İşletmesinde 2014 – 2017 Yılları Arasında Depolanan Ürün Miktarları (ton) 

 Nar Mandarin Ayva Şeftali 

      2014 3490  2280 630  450  

      2015 4140  1460 500  1300  

      2016 3810  2170 570  2500  

      2017 2610  2510 1180  400  

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

2.3. İşletme Ücretlendirme Sistemi 

İşletmede soğuk hava deposu için belirlenen fiyatlar büyük üreticiler için oda başına, küçük çapta üreticiler için ise 

kilogram bazlı belirlenebilmektedir. Kilogram bazlı depolama yüksek miktarlarda ürüne sahip olmayan küçük çapta 

üreticiler için koruyucu ve destekleyici bir sistem olarak düşünülmüştür. Oda başına belirlenen ücret tarifeleri oda 

büyüklüğüne ve depolama süresine göre değişmektedir. Oda başına depolama sisteminde ücretlendirme 1 aylık, 3 aylık, ve 

6 aylık olarak, kg bazlı depolama sisteminde ise 7 günlük, 14 günlük ve 1 aylık ton fiyatları belirlenmiştir (Çizelge 3). Her 

iki depolama sisteminde de depolama süresi arttıkça fiyatlarda indirim uygulanmaktadır. İşletmede depolama amacıyla 

soğuk hava deposuna girmeyen ürünlere, işleme ve paketleme amacıyla alan hizmetleri verilmekte ve bunun için farklı bir 

fiyatlandırma sunulmaktadır.  

Çizelge 3. Deppo Efes Soğuk Hava Deposu İşletmesinin Oda Bazında Ücret Tarifeleri (2018 Yılı) 

Oda büyüklüğü 

(m2) 

Depolama Süresi 

1 Aylık 3 Aylık Sezon 6 Aylık Sezon 

90 10.080 TL 25.200 TL 44.100 TL 

94 10.080 TL 25.200 TL 44.100 TL 

100 10.080 TL 25.200 TL 44.100 TL 

141 12.600 TL 32.760 TL 69.300 TL 

149 12.600 TL 32.760 TL 69.300 TL 

182 13.860 TL 40.320 TL 79.380 TL 

190 15.120 TL 41.580 TL 83.160 TL 

196 15.120 TL 42.840 TL 85.680 TL 

293 23.310 TL 63.000 TL 128.520 TL 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Üretici dostu yaklaşımla kurulan soğuk hava işletmesinde depo odası ve kg bazında depolama ücretlendirmesi bölgedeki 

özel sektör tarafından işletilen soğuk hava depolarına göre yaklaşık olarak %25 daha ucuz olarak belirlenmektedir. Bu 
sayede uzun süreli ve yüksek tonajlı depolamalarda bölge üreticisi ekonomik açıdan büyük kazanç sağlamaktadır. Örnek 

olarak Deppo Efes tarafından belirlenmiş oda ücretlerinde yaklaşık 200 m2
’lik bir odanın 6 aylık sezon depolama ücreti 

85.000 TL olarak belirlenmiştir (2018 yılı Ekim ayı baz alınmıştır). Bu örnekten yola çıkarak düşük fiyat politikası ile 
depolama sonunda, bir üretici özel sektöre ait soğuk hava deposunda depolamaya göre yaklaşık olarak 20.000 TL tasarrufta 
bulunmaktadır. Aynı depoda çok sayıda üreticinin benzer şartlarda ekonomik kazanç sağladığı düşünüldüğünde, ortaya 

çıkan tablo üreticiler lehine olmaktadır. Üreticiler sağladığı bu ekonomik fayda sonucu, ticari olarak daha aktif hale 
geçmekte ve bölge ticareti dolaylı olarak artışa geçmektedir. 

2.4. İşletme Genel Mali Tablosu 

2014 yılı haziran ayında kurulan işletmenin kuruluş maliyeti 15.968.491,78 TL’dir. Özel sektör sermayesi ile kuruluşu 

yapılan bir soğuk hava deposunun kendini 6 ile10 yıl arasında amorte etmesi beklenirken, Deppo Efes Soğuk Hava 

İşletmesi tamamen üretici odaklı projelendirilen bir kuruluş olduğu için depo gelirinin sadece kendini idame ettirmesi 
yeterli görülmektedir. Çizelge 4’de 2015 – 2018 yılları arasında işletmeye ait gelir - gider tablosu incelendiğinde; 2015 ve 
2017 yıllarında işletmenin bu seneleri düşük bir zararla kapattığı görülse de toplam gelir – gider oranının birbirlerine yakın 

olduğu görülmektedir. 2016 yılı ve 2018 yılının ilk 8 ayında ise işletme bu dönemleri zararla kapatmıştır. Tüm yıllarda 

giderler arasında en büyük payı personel giderleri oluştururken; elektrik, su, soğutucu gaz, makine – ekipman bakımı gibi 

giderlerin oluşturduğu yönetim giderleri ise 2015 – 2017 yılları itibari ile 311.012 TL ile 403.321 TL arasında değişiklik 

göstermiştir (Anonim, 2018). Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi meyve türlerine özgü depolama sezonlarında mevcut 
soğuk odalarının tamamını doldurabilmiş ve bölge üreticisinden depolamaya yönelik gelen talep açısından sıkıntı 

yaşamamıştır. Bu noktadan hareketle 2015 – 2018 yılları arasında belirlenen kar – zarar oranlarının eksi yönde oluşmasına, 
işletmenin bölge üreticisine yönelik yürüttüğü düşük fiyat politikasının etkili olduğu düşünülmektedir.  

Çizelge 4. Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesinin 2015 – 2018 Yılları Gelir - Gider Tablosu (TL) 

 Yönetim 

giderleri 
Personel 
giderleri 

Toplam 
gider Gelirler Kar/Zarar 

2015 yılı 311.012 495.440 806.452 798.037 -8.414 

2016 yılı 321.073 924.678 1.245.752 1.020.729 -225.022 

2017 yılı 403.321 945.385 1.348.707 1.333.129 -15.578 

2018 (Ocak-Ağustos) 245.364 628.637 874.001 614.927 -259.074 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

2.5. İşletme Çalışma Sistemi 

Üreticilere ait ürünler taşıma kasaları içinde taşıyıcı araçlarla ürün yükleme ve indirme alanına gelirler. İşletmeye gelen 

ürünler genel bir kontrolden geçirilerek ürün işleme alanına alınırlar (Şekil 3). Burada boylama işlemi yapılarak ürünler 

kutulanır ve ön soğutma işlemi yapıldıktan sonra paletleme yapılır (Şekil 6-7). Palet haline getirilen ürünler gerekli sıcaklık 

değerine ulaşmış soğuk odada depolanırlar (Şekil 4). Soğuk hava deposunda uzun süre depolanacak ürünlerden farklı 

olarak, ihracata direkt olarak gidecek ürünlerde ise ürün işleme alanında gerekli işleme ve paketleme işlemleri yapıldıktan 
sonra ön soğutma işlemi yapılır.  Ön soğutma ve işleme aşamalarından geçen ihracat ürünleri Tarım İlçe Müdürlüklerinden 

gelen inspektörlerin kontrolünden geçerek frigo taşımalı tırlara yüklenerek yurt dışına sevk edilir  (Şekil 8).  

                    Şekil 2. Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi          Şekil 3. Deppo Efes ürün işleme alanı 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.          Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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                    Şekil 4. Ürün depolaması yapılan soğuk oda            Şekil 5. Amonyaklı soğutma sistemi 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.          Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

                  Şekil 6. Ürünlerde yapılan ön soğutma             Şekil 7. Ürünlerin işlenmesi 

 

  Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.          Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Şekil 8. Deppo Efes İşletmesinde Ürün İşleme – Depolama Akış Şeması 

Üreticilerin – tüccarların ürünleri taşıma kasaları içinde depoya getirmesi 

 

                                                                                           Depoya gelen ürünlerin kontrolü 

 

Depolama yapılmadan direk ihracata gidecek ürünler                        Depolanacak ürünler 

 

Ürünler boylanarak viyoller içerisine yerleştirilir ve kutulanır.       Ürünler boylanır ve atmosferik poşetlere alınır. 

 

Kutulanan ürünler palet üzerinde dizilerek köşebent                   Atmosferik poşetler ağzı açık olacak şekilde ön soğutma işlemi yapılır 

ve şerit işlemi uygulandıktan sonra depo içerisine ön soğutma için alınır 

 

 

Uygun sıcaklığa ulaşan ürünler Tarım İlçe Müdürlüğünden          Uygun sıcaklığa ulaşan ürünlerin poşet ağızları 

gelen inspektörler tarafından kontrol edilir ve onaylanır.             kapatılarak köşebent ve paletleme işlemi yapılır. 

 

 

Onaylanan ürünler soğuk zincir kırılmadan frigolu                 Ürünlerin depolanması başlar ve sıcaklık, nem ve karbondioksit 

araçlara yüklenerek yurt dışı sevkine çıkar.                             değerleri bilgisayar  sisteminde günlük olarak kontrol edilir. 

 

 

Depolama aşamasındaki ürün üretici - tüccar tarafından alınıp iç 

piyasaya ya da yurtdışına sevk edilir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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3. İŞLETMENİN YÖRE HALKINA VE BELEDİYEYE KATKILARI 

Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesinde özellikle Selçuk İlçesi ve yakın bölge çiftçilerinin ürünleri depolanmaktadır. Modern 

işletme imkanlarıyla çalıştırılan Deppo Efes bölge üreticisi tarafından tercih edilen ve güvenilen bir belediye işletmesi 

konumuna gelmiştir. Yüksek düzeyde kar elde etmek amacı taşımayan tesiste, öncelikli hedef çiftçilere hizmet etmek ve 

üretici gelirlerini arttırarak yöre ürününün değerini yükseltmektir. Meyve ve sebze ürünlerine uygun koşullarda depolama 

ile meyve ve sebzelerin besin değerleri korunarak, muhafaza ve raf ömürleri uzamaktadır. Ürünlerin hasat edilmesiyle 

beraber meyve içerisindeki metabolik faaliyetler ve mikroorganizmalar etkisiyle meyveler hızlıca bozulmaya başlar. Örnek 

olarak elma meyvesi oda şartlarında 3 haftada elden çıkar iken yüksek teknolojili depolama sonucu yıl boyunca iyi bir 
fiyattan alıcı bulabilmektedir. Soğuk hava teknolojilerinin gelişmesi, depolama bilincinin artması ve mevcut soğuk hava 
depolarının artması yetiştirilen ürün miktarını arttırmaktadır. Günümüzde depoculuk alanında yaşanan gelişmeler sayesinde 

70 milyon tonun üzerinde elma üretimi yapılabilmektedir. (Türk ve Karaca, 2015). Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi gibi 

modern depoların bölgede artış göstermesi ile yetiştirilen ürün miktarında da iyileşme olacağı öngörülebilmektedir. 

Depolanan ürünlerin uzun süre kalitesini koruyarak muhafaza edilmesi ile ürünün az olduğu dönemde pazara sevkiyat 

sağlanarak üretici kazancı artmaktadır. Üreticilerin kazancını arttırması, yine üretilen ürün miktarını arttırmakta ve bu 

sayede bölge tarımı gelişmektedir. Ürün fiyatının belirlenmesinde ürünün kalite düzeyi önemli olmasına karşın piyasada 

bulunan ürün miktarı en etkili faktördür. Yulafçı ve Cinemre (2007) tarafından yürütülen bir çalışmada piyasadaki ürün 

miktarı ile ürün fiyatı ilişkisi incelenmiş ve ürün miktarının en yoğun olduğu dönemde fiyatların ortalama %35-40 oranında 

düştüğü belirtilmiştir. Aynı çalışmada üreticilerin ürünün ilk çıktığı zaman hasat yaptığı ancak ürünün bollaşıp fiyatının 

düşmesiyle hasat ve nakliye masraflarını karşılayamayarak ürününü hasat etmeden tarlada bıraktıklarını belirtmişlerdir. Bu 

tip soğuk hava tesislerinin artışı ile üreticiler fiyat dalgalanmalarından etkilenmemekte ve piyasaya parçalı olarak ürün sevk 

edebilmektedirler. Tarım ürünlerinin pazarlanması bu ürünlerin yetiştirildikleri yerden tüketim yerine kadar geçtikleri 

yolları ve tüm işleme aşamalarını kapsamaktadır. Ürünlerin tüketime kadar geçtiği aşamaların sayısının artması ile ürün 

fiyatı artmaktadır. Bu mantıkla Selçuk ilçesinden başka ilçelere depolama amaçlı ürün sevkiyatı önlenmekte dolayısıyla 

üreticilerin nakliye masrafı azalmakta ve bu durum fiyatlara etki etmektedir. Deppo Efes’te üreticiler düşük ücretle 

depolama öncesi ön işlemleri yapabilmektedir. Ayrıca depolanma sürecinde ürünlerin belediye güvencesinde olması üretici 

için güven ortamı sağlamaktadır.  

Üretici odaklı kurulan bu tip işletmeler;  üreticilere ve bölgeye sağladığı yararların yanında, kuruluş ve işletmesini yapan 

belediyelerin de kurumsal verimliliğini arttırmaktadır. Belediye istihdam sahası yarattığı için belediye faaliyeti ve etkinliği 

artmaktadır. Belediyeler kendi tanıtımını yapabilmekte ve marka belediye olmaya katkı yapmaktadır. 

 

SONUÇ 

Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi kuruluş şekli ve Selçuk yöresine getirdiği pozitif etkiler ile il ve ilçe belediyelerinin 

ortak çalışmasının önemini ortaya koymuştur. İl ve ilçe belediyelerinin ortak projeler ortaya koyması ve bu projelerin 
hayata geçmesi sonucu yöreler gelişmekte, dolayısı ile tüm şehir bu gelişmeden olumlu yönde etkilenmektedir. Belediyeler 
tarafından kurulacak ve işletilecek olan işletmelerin; bölgede bulunan eksiklikleri giderecek ve belirli sorunları çözmeye 

yönelik işletmeler olması önem taşımaktadır. Belediye çıkarlarını da düşünerek, bölge halkının refahını birincil hedef alan 

çalışma modelinin benimsenmesi, hem bölge halkına hem de dolaylı olarak yine belediyelere katkı sağlamaktadır. Deppo 
Efes Soğuk Hava İşletmesi Türkiye’de özellikle belediyeler ve kamu kuruluşları için model işletme konumundadır. Bu 

proje farklı il ve ilçe belediye kuruluşlarının dikkatini çekmiş ve farklı noktalarda benzer işletme tesisleri kurmak için 
değerlendirilmeler yapılmıştır. 
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ÖZET 

Gıda Bankacılığı en kısa haliyle; üretim fazlası, paketleme hatası, son kullanma tarihinin yaklaşması gibi 

çeşitli sebeplerle işletmelerin ihtiyaç fazlası haline gelen ürünleri bağış yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı 

hedefleyen bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak olan 
yardımların insan onuruna yakışır biçimde gerçekleştirilmesinin yanı sıra bağışçılara vergi indirim avantajı 

sunulmaktadır. Türkiye’de sosyal devlet anlayışının gereği olarak, halka en yakın hizmet birimi olan 

belediyelerin de gıda bankacılığı yapabileceği mevzuatta açıkça (5393/14) yer bulmaktadır. Belediyeler 
topladıkları gıdalar sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların, alışveriş yaparak ihtiyaçlarını ücretsiz olarak 

karşılamalarını sağlamaktadırlar. Bu çalışmada gıda bankacılığı uygulaması sosyal devlet ve sosyal 

belediyecilik anlayışı perspektifinde ele alınacak olup çalışmanın örneklemini Büyükçekmece Belediyesi ve 

Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 2017 yılında faaliyete geçen Sevgi 
Eli Projesi oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Belediyecilik Uygulamaları, Gıda Bankacılığı, Büyükçekmece Belediyesi. 

 

ABSTRACT 

Food Banking can be briesfly defined as a system that aims to donate the products which become redundant 
for companies with various reasons such as surpluss production, packing error or approaching expiry date to 
people in need. In this practice, donations to citizens in need are compatible with human dignity and donators 
have tax deduction advantage. In Turkey by force of social state approach, Municipal Law (5393/14) 
authorize municipalities which are closest service providers to citizens for food banking. With food they 
collected, municipalities provide the citizens in need to shop free of charge. In this study, food banking 
practice will be discussed from social state and social municipality perspectives, with the case of Sevgi Eli 
Project which came into activity in 2017 with the cooperation of Buyukcekmece Municipality and 
Buyukcekmece Social Assistance and Solidarity Association. 

Key Words: Social Municipality Practices, Food Banking, Buyukcekmece Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler çağımızın en önemli sorunlarından biridir. Dünyanın her yerinde yoksulluk karşımıza 

çıkmaktadır. Küresel olarak aşırı yoksulluk belli bölgelerde yoğunlaşırken, yapısal olarak dönüşüm gösteren haliyle de en 

gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal yaşamlarımızın bir parçası haline gelmiştir. Bir yandan insanlar 
tüketimden dışlanır ve en temel ihtiyaçlarına bile erişmekte güçlük çekerken öte yandan tüketebilenlerin israfı dikkat 

çekmektedir. FAO’nun 2011 verilerine göre Dünya’da her yıl üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri israf edilmektedir 

(Gentilini, 2013:13). Bu noktada gıda bankacılığı uygulamalarının daha da önem kazandığı söylenebilir. Çünkü gıda 

bankacılığı teşvikler yoluyla, israf edilecek ürünlerin değerlendirilmesini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını 

hedeflemektedir. İlk uygulama örneklerinde evsizler gibi gruplara hizmet veren gıda bankaları günümüzde gelişim 
göstermiş ve birçok kesime hizmet eder hale gelmiştir. 

Türkiye’de de öncelikle çeşitli vakıflar eliyle yürütülen gıda bankacılığı uygulamaları, belediyelere verilen yetki ile 

gelişime daha açık bir konuma gelmiştir. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle öne çıkan belediyelerin de bu alana girişiyle 
önemli bir sosyal fayda beklenebilir. İlgili literature bakıldığında gıda bankacılığına odaklanan çalışmaların çoğunlukla 
uygulamanın mali yönüne yani vergi teşviklerine eğildikleri dikkat çekmektedir. Gıda bankalarından faydalanan kişi sayısı 
veya bağışlardan kaynaklı vergi indirimlerinini miktarı gibi verilere ulaşmanın zorluğu da bu konuyla ilgili çalışmayı 

güçleştirmektedir (Koç, 2014:155). Bununla birlikte verilen yetki sonrasında belediyelerin bu alandaki faaliyetlerinin 
incelenmesi ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu amaca yönelik 
olarak bu çalışmada, Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Projesi örgütlenme ve faaliyetleriyle ele alınacaktır. 

 

2. SOSYAL POLİTİKADA YERELLEŞME VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

Sosyal politikalar toplumsal yaşam içerisinde önemli bir etken olarak yer almaktadırlar. Devletlerin tercih ettikleri 

uygulamalara bağlı olarak toplum refahı da çeşitli değişimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim tarihi süreç içerisinde 

yaşanan sorunlar farklı uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda sosyal politikaların dar ve geniş anlamda olmak 

üzere iki şekilde tanımlanabildiğini söyleyebiliriz. Dar anlamda sosyal politikayı emek-sermaye çatışmasını azaltmak ve 
işçi sınıfının ekonomik ve sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler bütünü olarak tanımlayabiliriz (Koray ve 

Topçuoğlu, 1995:3) Bu tanımlama içerisinde sosyal politika işçi sınıfının sorunlarına çözüm arayan ve ekonomik sistemin 

devamını sağlamak üzere işçi ve işveren arasında uzlaşmayı sağlamaya dönük bir uygulama alanına sahiptir. 

Geniş anlamda sosyal politika ise değişen ve gelişen toplumsal yaşamın bir sonucu olarak sosyal politikaların uygulama 
alanının da genişlemesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda sosyal gelişme, sosyal adalet, sosyal denge ve sosyal bütünleşme 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere bütün sosyal alanlar ve sosyal sorunlara yönelik uygulamaları içermektedir (Özdemir, 

2007:14-15). 

Bu gelişen tanım çerçevesinde sosyal politika uygulamaları çeşitlenirken, değişen ekonomik anlayış doğrultusunda sosyal 

politika uygulayıcıları da dönüşüm göstermişlerdir. Özellikle 1980 sonrası gelişen neoliberal anlayış temelinde özelleştirme 

ve yerelleşme çabaları dikkat çekmektedir. Bu değişimle birlikte kamunun uygulama alanlarının daraltılmaya, özel sektöre 

ayrılan alanın ise genişletilmeye çalışıldığı söylenebilir (Ersöz, 2011:85). Bu bağlamda kentlerde sosyal yardım ve 

hizmetler alanında belediyeler önemli sorumluluklar üstlenirken, uygulamada özel sektörün de aktör olarak yer alacağı bir 
sistem kurulduğu görülmektedir. Çünkü sosyal polikalarda yalnızca merkezi yetkilendirmenin bu hizmetlerin yerel 
etkinliğini azaltabileceği gibi, katılımcı demokrasinin gelişimine de engel oluşturabileceği savunulmaktadır (Pektaş, 
2010:12). Sosyal hizmetler içerisine halkın katılımına ilişkin olarak Geray; örgütlenmiş bir biçimde katılımın çağdaş 
kurumlar yoluyla kişisel katılışlarının daha verimli bir yola sokmanın amaçlandığı söylemiştir. Ayrıca, bu katılım yoluyla 

varlıklı kişilerin gösterişçi davranışları yerine, daha güçlü bir katılım biçiminin söz konusu olduğunu belirtmiştir (Geray, 

2018:181). Sosyal belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmesi yönüyle yerel yönetimler, alt yapı gibi hizmetlerinin yanında 
sosyal sorunların çözümünde bire bir sorumlu hale gelmiştir. Bu bağlamda sosyal belediyecilik fonksiyonları olan sosyal 
iletişim mekanizmalarının belediyelerde yaygın olarak yer aldığını söyleyebilmek mümkündür (Özer ve Aksakaloğlu, 

2017:207-210). 

Sosyal belediyecilik kavramı bu süreç içerisinde Türkiye örneğinde öne çıkan bir kavram olarak değerlendirilebilir.  Dünya 

genelinde birçok ülkede yerel sosyal politika uygulamaları dikkat çekmekle birlikte, belediyelerin kendilerini bu 
uygulamalarla tanımladıklarına çoğunlukla şahit olunmamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de sosyal belediyecilik olarak 

adlandırılan mevcut uygulamalar temelinde bir kavramsallaştıma yapmak gerekirse, Eryılmaz’ın dar ve geniş anlamda 

sosyal belediyecilik tanımlarının öne çıktığı söylenebilir: 

“Dar anlamda sosyal belediyecilik, dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, özürlü ve yaşlı kesimlere mal ve 

hizmet olarak yardım etmek; geniş anlamda sosyal belediyecilik ise bu mal ve hizmet yardımlarını da aşan, 

toplumsal alanda daha geniş bir yelpazeyi oluşturan eğitimden sağlığa, gençlikten spora, kent kimliği 

oluşturmaktan belediye - halk bütünleşmesine kadar, kent hayatının bütününü kapsamaya yönelik sosyal 

işlevleri içinde barındıran bir kavramdır” (Eryılmaz, 2010:85).  
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2.1. Tarihsel Süreçte Sosyal Belediyecilik Anlayışı 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kurumsal anlamda yerel yönetimlerin ortaya çıkışından itibaren sosyal politika 

alanında uygulamalarda bulundukları dikkat çekmektedir. Özellikle de “Keynezyen refah devleti” döneminde yerel 

yönetimlerin “yerel refah devleti” veya “refah belediyesi” gibi kavramlarla tanımlandıkları görülmektedir (Ersöz, 2011:18).  

Türkiye’de de 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere bu alanda geniş yetkiler verildiği 
söylenebilir. Ancak belediyelerin bu yetkilerle orantılı kaynaklarla donatılmaması bu uygulamaların merkezde toplanması 

ile sonuçlandığı ifade edilmektedir. Kaynak yetersizliklerinin yanı sıra 1950 sonrasında artan kentleşme de altyapı 
yetersizliklerini beraberinde getirmiş ve belediyelerin klasik belediyecilik hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerin dışına 
çıkmalarına engel olmuştur (Ersöz, 2011:142; Şahinoğlu, 2017:52).  

Türkiye’de yerel sosyal politika uygulamalarının gelişimi ise literatürde genel olarak üçlü bir dönemlendirme içerisinde ele 
alınmaktadr:1970’li yıllar ve toplumcu belediyecilik uygulamaları, 1990’lı yıllarda Refah Partisi seçim çalışmaları ve 
sonrasında belediyelerinin faaliyetleri, 2002 sonrası ise AK Parti iktidarı ile öne çıkan sosyal belediyecilk anlayışı.  

1970’li yıllarda karşılaşılan ekonomik sorunlar ve siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle belediyelerin kaynak yetersizliği ile 
karşı karşıya kaldıkları anlaşılmaktadır. Özellikle CHP’li belediyeler tarafından bu dönemde benimsenen uygulamalarla 
birlikte dönemin sorunlarına çözüm olarak demokratiklik, kaynak yaratıcı, tüketimi düzenleyici ve birlikçi bütünlükçü 
belediyecilik gibi ilkelere dayanan “toplumcu belediyecilik” anlayışı ortaya konmuştur (Güler, 2009:126). 1973-1977 
yılları arasında bu belediyelerin kendi gereksinimleri olan mal ve hizmetleri doğrudan üretmeye başladıkları, ekmek 

fabrikası girişimleri, toplu taşımaya öncelik verdikleri, toplu konut girişimlerine başladıkları, tanzim satış mağazalarını 

yagınlaştırdıkları görülmüştür (Adıgüzel, 2009:107; Güler, 2009:150). 

1984’te çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte belediyelerin kaynaklarının artışı belediyecilikte yeni  
bir döneme girilmesini sağlamıştır. Bu dönem sonrasında büyükşehir belediyeleri birçok alanda hizmet sunmaya 

başlamışlardır. Böylelikle sosyal belediyeciliğin gelişmesinde belediyelerin kısmen de olsa idari ve mali özerklik 

kazanması etkili olmuştur (Çiçek, 2012:96). 1994 yerel seçimleri de bu gelişimin devamı açısından önemli bir dönüm 
noktası olmuştur (Beki, 2009:68). Seçim sürecinde başlayan uygulamalarıyla Refah Partisi örgütleri islami anlayışa 

dayanan birer sosyal dayanışma örgütü gibi çalışmışlar, seçim sonrası ise kazandıkları belediyelerde ramazan çadırları 

kurma, erzak, kömür, okul gereçleri, ilaç dağıtımı gibi uygulamalarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca kadın, yaşlı, çocuk ve 
yoksullara yönelik sosyal hizmetler sunmaya başlamışlardır (Erder ve İncioğlu, 2008:13-14; Şahinoğlu, 2017:53). 

Bu hizmetlerin gerçek anlamda belediyeler için sorumluluk olarak görülmesi ve yaygınlaşarak kurumsallaşması ise 

2002’de başlayan AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşmiştir. Kamu yönetimi reform çalışmaları kapsamında yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler bu gelişimde büyük rol oynamıştır (Beki, 2009:68). Bu dönemde 
yapılan düzenlemelerle belediyelerin yetki ve sorumlulukları ile kaynaklarında önemli artış sağlanmıştır. Önceki dönemde 

belediyelerin münferit çabaları olarak ifade edebileceğimiz uygulamaların tüm belediyeler standart hizmetler haline 
geldikleri görülmektedir. Ersöz bu yeni anlayışı “yerel toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki gelişiminden sorumlu 

belediyecilik” olarak betimlemektedir (Ersöz:2011:144). 

 

3. GIDA BANKACILIĞI VE GELİŞİMİ 

Gıda bankaları ihtiyaç sahipleri ile bağış yapmak isteyenleri buluşturan organizasyonlar olarak ifade edilebilir. Burada 

bağışçı olarak ise bireyler, çiftçiler, üretici ve dağıtıcı şirketler ve doğrudan devletin kendisi gösterilebilir. Ulusal 

programlardan farklı olarak bu organizasyonlar daha küçük çaplı, yerel çözümler üretilmesini hedeflemektedirler. Bu 

kapsamda gıda bankacılığı faaliyetleri açısından yerel yönetimler ve STK’ların asli aktörler olarak görüldükleri 

söylenebilir. Gentilini (2013:8), bu yönüyle gıda bankalarının sivil toplum, özel sektör ve devlet arasında sinerjiye dayanan 
başarılı bir iş birliği modeli olduğunu vurgulamaktadır. Bu özellikleri doğrultusunda gıda bankacılığı; “satıcı veya 

üreticilerin elinde bulunan paketleme hatası, üretim, ihtiyaç veya ihracat fazlası olmaları gibi nedenlerle pazarlama değerini 

kaybeden gıda, temizlik malzemesi, yakacak, giyecek gibi ürünlerin ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılarak 

değerlendirilmelerini amaçlayan bir sistem” olarak tanımlanabilir (Döndü, 2008; Özdemir ve Dura, 2010). Bu sistem temel 
olarak devletin teşviğiyle açlık ve yoksullukla mücadele edilmesine dayanmaktadır. Bu faaliyetler ile sağlanan sosyal 

faydanın yanı sıra işletmeler israf edilecek ürünlerini değerlendirebilmekte, ayrıca vergi teşviklerinden yararlanmaktadırlar.  

Resmi anlamda ilk gıda bankası Amerikalı bir iş adamı olan John Van Hengel’in kurduğu mutfakta, toplanmadığı takdirde 

ziyan olacak gıdaları bağış olarak toplamaya ve depolamaya başlamasıyla faaliyete geçmiştir. Bu uygulamaların gerçek 
anlamda yaygınlaşması ise bu faaliyetleri şirketler için avantajlı hale getiren 1976 tarihli Vergi Reformu Yasası ile 

gerçekleşmiştir. Yapılan reformlarla kurumsallaşan gıda bankaları 1979’da America’s Second Harvest adı ile bir çatı 

altında toplanmıştır. 1982’de federal devlet desteği kesilmiş, organizasyon kendi imkanları ile ayakta kalmaya başlamıştır 

(Cotugna ve Beebe, 2002:1386). Bu tarihten sonra gıda bankalarının Amerika’da olduğu gibi Avrupa’da da yayıldığı dikkat 

çekmektedir. 1984’da Paris’ te Avrupa’daki ilk gıda bankası kurulmuş, ardından 1986’da Avrupa Gıda Bankaları Birliği 

kurulmuştur (Akgül, 2004:15). 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1538 
 

Türkiye’de ise gıda bankacılığı 5179 sayılı Gıdaların  retimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanmaktadır. 5035 sayılıAyrıca gıda 
bankacılığının yasal dayanağını Anayasanın 2. maddesi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, 193 sayılı Gelir vergisi Kanunu 
ile 251 sayılı Gelir vergisi tebliği oluşturmaktadır. Türk vergi hukukuna göre; gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddelerinin maliyet bedeli; gelir ve kurumlar vergisinden indirilecek giderler arasında sayılmıştır. Bu yasal düzenlemelere 
daayanrak Türkiye’de ilk gıda bankası, 2004 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Kalkınma Vakfı’nın katkılarıyla Diyarbakır’da kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Konya’da Dosteli Derneği Gıda Bankası, 
Gaziantep’te ise Gaziantep Büyükşehir Gıda Bankası faaliyetlerine başlamıştır (Akgül, 2004:16-17). 

3.1. Sosyal Belediyecilik Uygulaması Olarak Gıda Bankacılığı 

Belediyeler geniş anlamda sosyal belediyecilik faaliyetleri içerisinde toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler 

sunmakla birlikte sosyal belediyecilik anlayışının odak noktasını dezavantajlı kesimler oluşturmaktadır. 2005 yılında 

çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları sayılırken “Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır”, ifadesine yer verilmiştir. Bu 
ifadeden de anlaşılacağı üzere belediyelerin dezavanajlı kesimler arasında sayılan yoksullara yönelik hizmetler sunması 

önemli bir gerekliliktir. 

Bu bağlamda Belediye Kanunu’nda belediyelere gıda bankacılığı yapabilme yetkisi verilmiştir. Ancak yasanın çıkması 
üzerinden geçen yıllara rağmen, belediyelerin sosyal belediyecilik faaliyetleri içerisinde gıda bankacılığının yeterince 
yaygınlaştığı söylenememektedir. Nitekim aşağıdaki tabloda İstanbul’daki ilçe belediyelerinin bu alandaki uygulamalarına 
yer verilmiştir: 

Tablo 1. İstanbul İlçe Belediyelerindeki Gıda Bankaları1 

S. N. Belediyenin Adı Gıda Bankası Diğer/ Not 

1 Adalar Yok - 

2 Arnavutköy Yok 
Asyam Market, 2012 yılında kuruldu. Tamamı belediye bütçesinden 

finanse edilmektedir. Aylık 3000 aileye yardım ulaştırılmaktadır. 

3 Ataşehir Yok 

Ataşehir Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile protokol yapıldı. Yer 

tahsisi ile ilgili çalışma yapılıyor. Gıda Bankacılığı Yönetmeliği, 

belediyenin web sitesinde yayınlanmıştır. Gıda bankacılığı mevcutta 

bulunmamakla birlikte gıda bankası kurulum aşamasındadır. 

4 Avcılar Yok - 

5 Bağcılar Yok - 

6 Bahçelievler Yok - 

7 Bakırköy Yok 
Gıda bankası bulunmuyor. Ancak, Aşevi hizmeti 1990 yılından beri 

mevcut. Aşevinde her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek öğün yemek 

gönderiliyor. 

8 Başakşehir Yok 

Yerine Destek Kart Uygulaması bulunmaktadır. Yerel halk ihtiyaç 

durumuna göre 17 yardım sınıfına göre listelenmiştir. İlk 4 yardım sınıfı, 

destek kart uygulamasından yararlanmaktadır. 1. yardım sınıfı her ay 200 

TL, 2. yardım sınıfına üç ayda bir 200 TL, 3. Yardım sınıfına altı ayda bir 

200 TL, 4. Yardım sınıfıa ise; yılda bir 200 TL karta tanımlanmaktadır. 

Her yıl aralık ayında anlaşma yapmak isteyen marketlere kriterler 

(metrekare koşulu vb.) belirleniyor. Anlaşma yapılan tüm marketlerde bu 

kart kullanılabiliyor. 

9 Bayrampaşa Yok Vakfa bağlı aşevi hizmeti verilmektedir. 

                                                 

1  İstanbul’da yer alan 39 ilçe belediyesinde gıda bankacılığı sistemleri olup olmadığıyla ilgili belediyelerle görüşme yapılmıştır.  
Görüşülen belediyelerin, sosyal belediyecilik hizmetlerinin genel olarak, Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü ya da Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirildiği ancak, bazı belediyelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ya da Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü tarafından bu hizmetleri gerçekleştirmeye devam ettikleri görülmüştür.  
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10 Beşiktaş Yok 
Dost Eller Yemek Hizmetiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak 

yemek ulaştırılıyor. (Aşevi hizmetine benzer) 

11 Beylikdüzü Dost Eller Mağazası 2015 yılında kuruldu. 

12 Beyoğlu Sosyal Market 2010 yılında Sosyal Market Vakfı iş birliğiyle kurulmuştur. 

13 Büyükçekmece Sevgi Eli Gıda Bankası 
Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği iş birliğiyle, 2017 yılında faaliyete geçmiştir. 

14 Beykoz Sosyal Market 

2016 yılında kurulmuştur. Sosyal Marketten ihtiyaç sahipleri, Beykoz 

destek Kart ile alışveriş yapmaktadır. Ayrıca, Temel İhtiyaç Derneği 

(Tider), İstanbul Maltepe'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

işbirliğiyle 2017 yılında Destek Market'i hayata geçirmiştir 

(https://yemek.com/destek-market, Erişim Tarihi:10.08.2018). 

15 Çatalca Yok 

Sosyal yardım faaliyetleri ve sosyal belediyecilik hizmetleri, belediyenin 
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Gıda 

bankacılığı uygulaması bulunmamaktadır. Yerine, ihtiyaç sahibi 

vatandaşların erzak ve günlük 3 çeşit yemeklerini temin edebileceği aşevi 

hizmetini 1993 yılından beri verilmektedir. 

16 Çekmeköy Yok Şeffaf Mutfak Projesi 

17 Esenler Yok 
Edim Hayır Merkezi, 2009 yılında açıldı. Giderleri bağış yoluyla finanse 

edilmektedir. Herhangi bir vakıf ile iş birliği bulunmamaktadır. 

18 Esenyurt Yok 
Eskart’a tanımlanan limit ile anlaşmalı marketlerde ihtiyaç sahibi 

vatandaşlar alışveriş yapabilmektedir. 

19 Eyüp Sultan Yok 

Şefkat Eli Mağazası, bir gıda bankası olmamakla birilkte sadece giyim ve 

eşya yardımında bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 3 ayda 1 

periyotta erzak yardımı yapılmaktadır. Ayrıca aşevi, 2009 yılından beri 
ihiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermektedir. 

20 Fatih Yok 
Aşevi hizmeti, 2009 yılından beri verilmektedir. Ayrıca düzenli olarak 

erzak yardımı yapılmaktadır. 

21 Gaziosmanpaşa Yok 
Sıcak Yemek Yardımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük olarak 

yapılmaktadır. 

22 Güngören Yok 
Sosyal Dayanışma Merkezinde, aylık ortalama 700 civarında aile 

hizmetten yararlanmaktadır. 

23 Kadıköy Yok 
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, İstanbul Metropol Kart ile anlaşmalı 

marketlerden alışveriş yapmaktadır. 

24 Kağıthane Yok 
Sosyal İşler Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınamamıştır. Belediyenin 

web sitesinden alınan bilgiye göre; aşevi hizmeti verilmekte ancak gıda 

bankacılığı bulunmamaktadır. 

25 Kartal Yok - 

26 Küçükçekmece Yok 

Küçükçekmece İyilik Merkezi adlı çatı birim kurulmuştur. 2004 yılından 

bu yana Yaşam Sevinci Merkezi adıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, 

2015 yılıyla birlikte Küçükçekmece İyilik Merkezi adı altında yeniden 

yapılandırılarak, bünyesinde barındırdığı Aşevi, Aile Danışmanlık 

Merkezi, Oyuncak Kütüphanesi, Giyim Mağazaları ve Lojistik Deposuyla 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

27 Maltepe Yok Halk Kart Uygulaması 

28 Pendik Yok Aşevi Hizmeti 

https://yemek.com/destek-market
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29 Sancaktepe Yok 

Sancaktepe Belediyesinin web adresinde hizmet rehberi kısmında 

belirtilen gıda bankası bölümünde evlere ulaştırılan erzaklara ilişkin 

(erzak yardımı) bilgiler yer almaktadır. Sancaktepe Belediyesi Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü ile 08.08.2018 tarihinde yapılan görüşmede gıda 

bankalarının bulunmadığı bilgisi alınmıştır. 2009 yılından beri aşevi 

hizmeti verilmektedir. Aşevinde ortalama 171 kişiye günlük iki öğün 

yemek verilmektedir. 

30 Sarıyer Yok 
Sarıyer Halk Kart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan 

yardım tutarı karşılığında anlaşmalı marketler üzerinden alışveriş 

yapabileceği belirtilmiştir 

31 Silivri Yok 
Sosyal Yardım Mağazasında, 2009 yılından bu yana erzak vb. yardımlar 

gerçekleştirilmektedir. 

32 Sultanbeyli Yok 
Vakıfbank kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanımlanan limit 

doğrultusunda market alışverişlerini yapabilmektedir. 

33 Sultangazi Yok 
Aşevi hizmeti, 2009 yılından beri hizmet vermektedir. İhtiyaç sahibi 

vatandaşlara günde 1 öğün yemek ulaştırılmaktadır. 

34 Şile Yok - 

35 Şişli Yok 
Sosyal Market adıyla oluşturulan iki şubeden oluşan bir market 

bulunmaktadır. Ancak bu market, bir gıda bankası özelliği 

göstermemektedir. 

36 Tuzla Yok - 

37  sküdar Yok 

Vakıfbank bağlantılı Destek Kart uygulamasına tanımlanan limit ile 

ihtiyaç sahibi vatandaşlar, marketlerden alışveriş yapabilmektedir. 

Aşevi hizmeti, 238 yaşlı çifte haftanın 7 günü iki öğün hizmet 

verilmektedir. (Maddi durum gözetilmemektedir). Yaşlıların ev temizliği, 

psikolojik desteği, sağlık desteği yapılmaktadır. 

38  mraniye  mraniye Sosyal Market - 

39 Zeytinburnu Yok İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek yardımı. 

Kaynak: İlgili belediyelerden alınan bilgiler ışığında derlenmiştir. 

Tabloda görüldüğü üzere; İstanbul’un 39 ilçe belediyesinin yalnızca 5’inde gıda bankacılığı faaliyeti yürütülmektedir. 

Birçok ilçe sosyal kart benzeri uygulamalar ile sosyal yardım yapmakta, ihtiyaçlar bu kartlar ile sağlanan harcama imkanı 
ile çeşitli marketlerden giderilmektedir. Ayrıca birçok belediyenin uzun yıllardır aşevi aracılığıyla sıcak yemek dağıtımında 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

3.2. Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Projesi2 

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle, 2017 yılında 

faaliyete geçen Sevgi Eli Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabileceği ve temel ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği bir belediye iştirakidir. Sevgi Eli Gıda Bankası, 24 Mahallesi bulunan Büyükçekmece ilçesinin Ulus 

Mahallesinde yer almaktadır. Gıda bankası yerinin belirlenmesinde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimlerin yaşadığı 
mekanın seçildiği görülmektedir. 

İnsan onuruna yakışır biçimde ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sevgi Eli Gıda Bankası, bu yönüyle sosyal belediyeciliğin 

temel unsurunu oluşturmaktadır. Sevgi Eli Gıda Bankasından yararlanan ihtiyaç sahipleri, bir marketten alışveriş yapar gibi 

ihtiyaç duydukları ürünleri, ihtiyaç düzeylerine göre kendilerine tanımlanan kart aracılığıyla temin edebilmektedir.  

 Sevgi Eli Gıda Bankasının proje sürecine ilişkin olarak; 

1.  Mevcut durum analizi ile objektif değerlendirmeye dayalı puantaj sistemi oluşturulmuştur. Bu puantaj sistemi 
sonunda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlık düzeyi tespit edilmektedir.  

                                                 
2   Bu bölüm, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Büyükçekmece Sevgi Eli Gıda Bankası verileriyle 

oluşturulmuştur.  
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2.  Gerçek ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç düzeyine göre Sevgi Eli Gıda Bankasından alışveriş yapabilmeleri için Sevgi Eli 
Kartı tanımlanmıştır. Aylık olarak bu karta, ihtiyaç sahibi vatandaşın puantaj sistemine göre belirlenen alışveriş 

puanı yüklenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, gerçek ihtiyaç sahipleri insan onuruna yakışır biçimde kendi 

ihtiyaçlarını seçebilmektedir. Bu uygulamayla ihtiyaç sahipleri hak temelli sosyal hizmet uygulamalarından 

yararlanmaktadır. Aynı zamanda bu uygulama, bireyin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır.  

3.  Ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm bağışçıların, madde/ malzeme bağışları kabul edilmektedir. İşletmeler, iktisadi 
değeri düşmüş ürünlerini Sevgi Eli Gıda Bankasına bağışlayarak vergi avantajlarından istifade edebilmektedirler. 
Bağışlanan ürünlerle ilgili olarak bağışçılara düzenli geri bildirim verilmesi amacıyla şeffaf bir izleme denetim 
sistemi kurulmuştur.  

4.  Sevgi Eli Gıda Bankasında dezavantajlı gruplara duyarlı kesime toplumsal sorunların çözümüne ortak olma imkanı 
sunulmaktadır.  

5.  Sevgi Eli Gıda Bankası, yoksulluk ve israfla mücadele araçlarından biri olarak yer bulmaktadır. Bu bağlamda, 
Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden yoksullukla ve açlıkla mücadele hedefleriyle 

paralellik oluşturmaktadır (www.tr.undp.org, 13.08.2018). 

6.  Sevgi Eli Gıda Bankasıyla, kente aidiyet duygusunun geliştirilmesiyle birlikte kent kültürü ve kentlilik bilincinin 
artmasına katkı sağlanmaktadır. 

Sevgi Eli Gıda Bankasında; gıda, züccaciye, tekstil, temizlik, kitap, kırtasiye, giyim, medical ürünler kategorilerinde 330 
farklı ürün çeşidi bulunmaktadır (Sevgi Eli Gıda Bankası Ağustos 2018 Verileri).  Et, yakacak, ikinci el ürünler (giyim, ev 

tekstili, ayakkabı, gelinlik vb) ve manav reyon ürünleri, bu sınıflandırma içerisinde kapsam dışı bırakılmıştır. Sevgi Eli 

Gıda Bankası ürünlerin tür ve çeşidi itibariyle oldukça zengin olduğu anlaşılmaktadır. Sevgi Eli Gıda Bankası Ocak 2018-
Haziran 2018 itibariyle 6 aylık faaliyet raporu incelendiğinde market bölümünden yararlanan kişi sayısının 3225 (aile 

sayısı:645), ikinci el ürünlerden yararlanan kişi sayısının 8.000 (aile sayısı:1600) olduğu ve toplam 11.225 kişi olduğu yer 
almaktadır.  Sevgi Eli Gıda Bankasında firmalar ve bireysel yapılan bağışlar olarak kategoride bağışlar kategorize edilmiş 

olup 2018 yılı ilk 6 ayı içerisinde 171 düzenli bağışçısının bulunduğu anlaşılmıştır (Sevgi Eli Gıda Bankası Ocak-Haziran 
2018 Faaliyet Raporu). Sevgi Eli Gıda Bankasına yapılan aylık bağış tutarı, 45.000TL ile 50.000 TL arasında 
değişmektedir.  rünlerin tamamı bağış yoluyla alındığı ve belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı 

belirtilmiştir. Ayrıca bağışçılardan, nakdi değil ayni bağış talep edildiğine yer verilmiştir. 

3.2.1. Sevgi Eli Gıda Bankasının İşleyişi 

Kurum bütçesi ve/veya belediyeye yapılan şartlı ve/veya şartsız bağışlar temin edilen gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 

vb. tüm ihtiyaç malzemelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanacağı, tasnif edileceği ve ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılacağı Sevgi Eli projesinin hazırlık aşamasında; 2511 ailenin sosyo ekonomik açıdan ihtiyaç ve beklentileri ile 

tüketim davranışları sosyal çalışmacılar tarafından incelenmiştir. Bu analiz sonucunda objektif değerlendirme yapılabilecek 

bir puantaj sistemi oluşturulmuştur. Meslek elemanları, puantaja dayalı objektif değerlendirme sistemi ile gerçek ihtiyaç 
sahiplerini ve ihtiyaçlık düzeylerini tespit etmektedirler. İhtiyaç Sahipleri, puantaj sistemiyle ihtiyaçlarını karşılayabilme 
düzeylerine göre üç grupta derecelendirilmiştir: 

1. Derece; Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan en çok zorlanan sınıf, Muhtaçlık düzeyi en yüksek, 

2. Derece; Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlanan sınıf, Muhtaçlık düzeyi orta, 

3. Derece; Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sınıf, Muhtaçlık düzeyi en az. 

Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden gelen ve meslek elemanları tarafından değerlendirilen 

dosyalar, tutanak karşılığı Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ulaştırılmaktadır. Dernek 

yönetimi tarafından da incelenen ve onaylanan dosyalar, mahalle bazlı rapolanmakta ve dosyalanmaktadır. İhtiyaç 

sahipleri, Sevgi Eli Kartı ile Sevgi Eli Gıda Bankasından alışveriş yapıp ihtiyaçlarına kendileri karar verebilmekte ve 

ihtiyaçlarını seçme özgürlüğüne sahip olmaktadır. İşletmelere vergi avantajı sağlayacak iktisadi değeri düşmüş ürünler; 

piyasa değerleri ve ihtiyacı giderme önceliği göz önüne alınarak puanlanmaktadır. Kullanıcı kartlarına yüklenecek 

puanlarda, ihtiyaç durumuna göre belirlenen yardım dereceleri baz alınmaktadır. Buna göre; 

1 Kişilik Aile:70 gıda puanı+ 20 giyim puanı 

2-3 Kişilik Aile:90 gıda puanı + 20 giyim puanı 

4-5 Kişilik Aile:120 gıda puanı + 20 giyim puanı 

6-7 Kişilik Aile:130 gıda puanı + 20 giyim puanı olarak belirlenmiştir. 

Gıda türünde manav reyonu ürünler ve giyim türünde ikinci el ürünler, puanlamada kapsam dışı bırakılmıştır. Manav 

Reyonu ürünleri, Fazla Gıda isimli gönüllü girişimci ağıyla Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve 
Büyükçekmece Belediyesi’nin 2017 yılında yapılan protokol sonucu ücretsiz temin edilebilmektedir. Fazla Gıda, 2015 
yılında kurulan ve İklim Eylemine yönelik teknoloji tabanlı bir girişim ağıdır. Bu ağ, gıda tedarik sürecinde, 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki ilkeler baz alınarak gıda atığının %50 azaltılması hedeflemektedir 
(www.fazlagida.com, 15.08.2018). Süper market vb işletmelerin, yasal raf ömrü (6 gün) sona eren ancak, sağlığa uygun 

http://www.tr.undp.org/
http://www.fazlagida.com/
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nitelikteki ürünler, fire ürün olarak değerlendilirken, bağış olarak alınarak israfın önüne geçilmektedir. Böylece israf 

ekonomisinin önüne geçilmesinin yanısıra ilgili işletmelerin devletten vergi indirimi alınması sağlanmıştır. Sevgi Eli Gıda 
Bankasından alışveriş yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bu ürünleri 0 puan ile ücretsiz olarak alabilmektedir. Manav reyonu 
ürünleri, sadece fazla gıda ile sağlanmaktadır. Unlu mamuller ise (ekmek vb.) haftanın alışveriş günlerinde (4 gün), günlük 

olarak ilçede yer alan fırınların bağışlarıyla Sevgi Eli Gıda Bankası tarafından temin edilebilmektedir.  

Sevgi Eli Gıda Bankasına ilçe genelindeki tüm mahallelerden belirlenmiş gün ve saatlerde ücretsiz servislerle ulaşım 
sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Sevgi Eli Kart ile birlikte mahalle alışveriş günlerinin yer aldığı takvim de 

verilmektedir. Böylece vatandaşın alışveriş günlerini planlayabilmesi hedeflenmektedir. Büyükçekmece ilçesi, 4 bölge 
olarak değerlendirilmiş ve Sevgi Eli Gıda Bankası ulaşım planı bu doğrultuda hazırlanmıştır. Belediyenin tahsis ettiği 

ücretsiz servisle, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, alışveriş günlerinde evlerinden alınarak Sevgi Eli Gıda Bankasına ulaşımları 

sağlanmaktadır: 

Tablo 2. Sevgi Eli Gıda Bankası Mahalle Bazlı Alışveriş Günleri 

Gün Bölge Adı Mahalle Adı Periyot Toplam 
Kişi Sayısı 

Pazartesi Tepecik Ahmediye, Hürriyet, Muratçeşme,Türkoba, Ulus. 
İki ayda bir-131 Kişi 

 ç ayda bir- 53 Kişi 
184 Kişi 

Salı 
Büyükçekmece 

Merkez 
19 Mayıs, Atatürk, Cumhuriyet, Çakmaklı, 

Dizdariye, Fatih, Karaağaç, Pınartepe. 
İki ayda bir 103 Kişi 

Perşembe Kumburgaz 
Bahçelievler, Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, 

Yenimahalle. 
İki ayda bir 39 Kişi 

Cuma Mimarsinan 
Ekinoba, Güzelce, Mimaroba Mimarsinan, 

Sinanoba. 
İki ayda bir 52 Kişi 

Toplam  372 Kişi 

Kaynak: Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ağustos 2018 Verileri. 

Sevgi Eli Gıda Bankasına dökme ambalajlı veya büyük kütleli ambalajlarda bağışlanan gıdalar, ulusal ve uluslararası 

standartlara uygun gıda paketleme alanlarında porsiyonlanmaktadır. İkinci el ev tekstili, kıyafet vb. bağış maddeleri ise 

gönüllü ve anlaşmalı olunan kuru temizlemeci işletmeler tarafından temizlenerek, ambalajlanıp Sevgi Eli Gıda Bankasına 

ulaştırılmaktadır. Bağışçılara, bağışladıkları madde/malzemelerin stokları periyodik raporlar halinde gönderilmektedir. 

 rün puanlama sistemi; 1 puan:3 TL (züccciye, giyim vb) olarak belirlenmiştir. Diğer bağışlanan ürünler (gıda, temizlik 
vb), kdv indirimi düşülerek puanlanmaktadır. (Örneğin; piyasa fiyatı 14.90 TL olan 1 kg Nohut, kdv indirimi düşülerek 10 
puan şeklinde değerlendirilmektedir.)  rünlerin barkodları da, ilk beş hane bağışçı kodu, sonraki üç hane ürün kodu, son 

iki hane detay kodu olarak oluşturulmuştur.  

Örneğin; 

Tablo 3. Sevgi Eli Gıda Bankası  rün Barkod Sistemi 

Ürün Adı Barkod Bağışçı Kodu Ürün Kodu Detay Kodu 

1 kg x Marka Nohut 1003490125 10034 901 25 

Kaynak: Sevgi Eli Gıda Bankası verilerinden oluşturulmuştur. 

Sevgi Eli Gıda Bankasının, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan depolama ve paketleme ruhsatı bulunmaktadır. 

Ayrıca, ürünlerin muhafaza edildiği soğuk hava depose, Avrupa Standartlarına uygun olarak ürün muhafaza etmektedir. 
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SONUÇ 

Gıda bankacılığı uygulaması ile refah karması içerisinde yoksulluk ve açlıkla mücadele edilerek, ihtiyaç sahiplerine 
ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedef sosyal belediyecilik faaliyetleri içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

kapsamda verilen yetki kapsamında Türkiye’de belediiyelerin gıda bankacılığı faaliyetleri içerisinde aktif rol almaları 

beklenebilir. Ancak özellikle İstanbul örneğinde de görüldüğü üzere gıda bankacılığının belediyeler arasında yeterince 

yaygınlaştığı söylenememektedir.  Az sayıda belediye gıda bankası kurarak ihtiyaç sahiplerine bu alanda hizmet 

sunmaktadır.  

Bu belediyelerden biri olan Büyükçekmece Belediyesi 2017 yılında “Sevgi Eli” adı ile kurduğu gıda bankasının faaliyetleri 

ile dikkat çekmektedir. Belediye gıda bankası aracılığıyla topladığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu 

bağışlarda vergi teşviklerinin de önemli bir rolü olduğu açıktır. Belediye, STK’lar ve işletmeler arasında işbirliğine 

dayanan bu organizasyon ile sosyal ve ekonomik fayda sağlanmaktadır. Bu süreç içerisinde belediye çeşitli sektörlerden 
işletmeler arasında koordinasyona katkı sunmakta, ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili ürünlerin temininin en uygun koşullarda 

gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. 

Bu proje aracılığı ile puantaja dayalı objektif değerlendirmeyle tespit edilmiş gerçek ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçları 

doğrultusunda kendi ihtiyaçlarını seçme ve giderme hakkı tanınmaktadır. Bu yöntemle bireyler kendi ihtiyaçlarına karar 

verme olanağına kavuşurken aile ekonomisini de planlamakta aynı zamanda israfla mücadeleye katkı sağlanmaktadır. 

Yoksullukla ve israfla mücadele araçlarından biri olan bu projeyle toplumda dezavantajlı gruplara duyarlılığı artırmak ve 

toplumsal sorunların çözümüne ortak olmak isteyenlere ise çözüme katkı sağlama imkanı oluşmaktadır.  

Sevgi Eli Gıda Bankasıyla ihtiyaç sahiplerine insan onuruna yakışır koşullarda ihtiyaçlarını karşılama olanağı sunmanın 
yanı sıra ihtiyaç sahiplerinde kente aidiyet duygusunun gelişmesi; kent kültürü ve kentlilik bilincinin artması; israf ve 

yoksullukla mücadeleye katkısı, vergi avantajı ile bağışın teşvik edilmesi, yapılan bağışların izlenebilirliği ile bağışlarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, toplumsal sorunlara duyarlı kesimin de çözüme katkı sağlamasına imkan oluşması 

projenin farklılaşan ve istenen sonuçlarını oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

Beslenme insanoğlunun en temel fizyolojik ihtiyaçlarından biridir. Bu temel ihtiyaç bugüne kadar sadece 

insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli koşulları sağlaması açısından ele alınmıştır. Oysaki 

yemek sadece yaşamı devam ettirmek için bir zorunluluk değil aynı zamanda hayattan zevk almamızı 

sağlayan, hızlı yaşamın esir alıcı etkisinden bizleri uzaklaştıran bir olgudur. Geleneksel değerlerimizle bizi 

buluşturan, hayatın anlamını idrak etmemizi sağlayan ve köklerimizi geleceğe taşımamıza vesile olan bir 

durumu ifade etmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yollarından biri Slow Food Hareketidir. Slow Food, 

ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan uluslararası bir harekettir. Slow Food aynı 

zamanda, dünya genelinde gıda tarım bio-çeşitliliğini savunur. Evcil ya da vahşi hayvan ve sebze türlerini 

korur. Tüketicinin bilinçlenmesine aracı olur. Gıda ve gastronomik geleneklerin bağlı olduğu kültürel 

kimliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışır. Yiyecek ve tarım alanında, geleneklerden miras kalan 

işleme tekniklerini araştırır. Fast food yeme alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde sağlıklı gıdaya 

ulaşmada bir köprü görevi gören slow food hareketinin yaygınlaşması ve etkin olabilmesi hiç kuşkusuz 

desteklenmesine bağlıdır. Bu nedenle bu çalışmada özellikle Cittaslow (sakin kent) hareketinin de temelini 

oluşturan Slow Food Hareketinin uygulanmasında belediyelerin görev ve sorumlulukları bu alanda 

yürüttükleri faaliyetler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Slow Food, Belediye, Cittaslow. 

 

ABSTRACT 

Nutrition is one of the most basic physiological needs of human beings. This basic need has been handled 
only in terms of providing the necessary conditions for the survival of mankind until today. However, food is 
not only a need for maintaining life but also a phenomenon which enables us to enjoy life, removes us from 
the captive effect of fast life, at the same time. It expresses a situation that brings us together with our 
traditional values, enables us to comprehend the meaning of life and leads us to bring our roots to the future. 
One of the best ways for achieving this is the Slow Food Movement. Slow Food is an international movement 
aiming common cultural and gastronomic sustainability. At the same time, Slow Food defends the bio-
diversity of food, agriculture around the world. It protects domestic or wild animal and vegetable species. It 
mediates for the consciousness of the consumer. It endeavors to ensure the sustainability of the cultural 
identities which are depended on food and gastronomic traditions. It researches the processing techniques 
inherited from tradition In the field of food and agriculture. Today when fast food eating habits are spreading, 
becoming prevalent and effective of slow food movement which serves as a bridge to reach healthy food, 
undoubtedly depends on supporting. For this reason, in this study the tasks and the responsibilities of the 
municipalities in the implementation of the Slow Food Movement which is also the basis of the Cittaslow 
movement are researched. 

Key Words: Slow Food, Municipality, Cittaslow 

 

 

 

 

 

mailto:ilkeratik@


Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1546 
 

 

1. GİRİŞ 

Beslenme kişinin anne karnından ölümüne kadar yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlardan biridir. 

Kişinin bedenen ve ruhen sağlıklı, üretken bir hayat sürdürmesi doğrudan dengeli ve yeterli beslenme ile ilişkilidir 

(Demirci, 2011). Besinler ve beslenme üzerine yapılan araştırmalar insanların gıdasız yaşayamayacağını bununla birlikte 

tüketilen gıdaların sağlıklı ve dengeli olması gerektiğini ortaya koymuştur (Tayar vd., 2015).   

Yemek yemek sadece yaşamı devam ettirmek için bir zorunluluk değil aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Yemek yemek 

kişinin bilinçli olarak yaptığı bir iştir. Bu sebeple sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir 

(Tayar vd., 2015). Yemek aynı zamanda geleneksel değerlerimizle bizi buluşturan, hayatın anlamını idrak etmemizi 

sağlayan ve köklerimizi geleceğe taşımamıza vesile olan bir durumu ifade etmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi 

yollarından biri Slow Food Hareketidir. Slow Food, ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan uluslararası 

bir harekettir. Slow Food aynı zamanda, dünya genelinde gıda tarım bio-çeşitliliğini savunur. Evcil ya da vahşi hayvan ve 

sebze türlerini korur. Tüketicinin bilinçlenmesine aracı olur. Gıda ve gastronomik geleneklerin bağlı olduğu kültürel 

kimliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışır. Yiyecek ve tarım alanında, geleneklerden miras kalan işleme 

tekniklerini araştırır. Fast food yeme alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde sağlıklı gıdaya ulaşmada bir köprü görevi 

gören slow food hareketinin yaygınlaşması ve etkin olabilmesi hiç kuşkusuz desteklenmesine bağlıdır 

(www.trakyagastronomi.com,2018). Bu nedenle bu çalışmada özellikle Cittaslow (sakin kent) hareketinin de temelini 

oluşturan Slow Food Hareketinin uygulanmasında belediyelerin görev ve sorumlulukları bu alanda yürüttükleri faaliyetler 
incelenmiştir. 

 

2. SLOW FOOD HAREKETİ 

Slow Food Hareketi, bir İtalyan gastronom olan Carlo Petrini tarafından, 1986 yılında İtalyanın Langhe Bölgesindeki 

Cuneo kentinde başlatılmıştır. Hareket Roma Piazza di Spagna’da Mc Donald’s açılmasına tepki olarak başlamıştı. Slow 

Food, ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan uluslararası bir harekettir. Kişilerin gönüllü katılımına 

dayanır. Slow Food aynı zamanda, dünya genelinde gıda tarım bio-çeşitliliğini savunur. Evcil ya da vahşi hayvan ve sebze 
türlerini korur. Lezzetin standartlaşmasına karşıdır. Tüketicinin bilinçlenme gereksinmesini destekler. Gıda ve gastronomik 

geleneklerin bağlı olduğu kültürel kimliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışır. Yiyecek ve tarım alanında, 

geleneklerden miras kalan işleme tekniklerini araştırır (Paksoy ve Özdemir, 2014). 

Slow Food tarafından geliştirilen kalite fikri, aşağıda ifade edilen üç ilkeyi kapsamaktadır:  

•   Yiyecek iyi olmalı. Bu, her insanın yediği yemeğin, hiçbir şekilde doğallığını değiştirmeye gerek duymadan, belli bir 

anda, yerde ve kültürde uygulanan gerçeklik ve doğallık kriterlerine göre tadının iyi olması ve zevk vermesi 

anlamına gelir. 

•   Yiyecek temiz olmalı. Yiyecek, çevreye, hayvan refahına veya insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir bir 

şekilde üretilmelidir. Tarımsal sanayi zincirinin her aşaması, tüketim dâhil, tüketici ve üretici sağlığını korumak, 

ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunması gerekir. 

•   Yiyecek adil olmalıdır. Yiyecek üreticileri, kendi itibarları, bilgileri ve yetenekleri korunurken ve değer verilirken, 

insancıl koşullarda yaptıkları iş için adil bir karşılık almalıdır (Sağır 2017). 

2.1. Slow Food Hareketinin Avantajları  

Slow Food hareketinin amacı geleneksel yöntemleri seri üretim ve kolaycılık eğiliminden uzak pişirme metodlarını tekrar 

yaygın hale getirmektir. Aynı zamanda ambalajlanması zor, raf ömrü kısa ya da seri üretim verme zorluğu bulunan ürünleri 

yeniden tanıtmaktır (Özmen vd., 2016). 

Slow Food akımının yerel ürün, yerel üretici ve yerel satıcıyı destekliyor olması ekonomik faydalarındandır. Bunun yanı 

sıra Slow Food’a göre sağlıklı ve doğal olan yiyecekler, yaşam kalitesinin temel göstergelerinden biridir. Sağlıklı ve doğal 

beslenen bireyin hastalıklara yakalanma oranının, diğerlerine göre daha düşük olduğu herkesçe bilinmektedir (Nakilcioğlu 

ve Ötleş, ?). 
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2.2. Slow Food Hareketinin Dezavantajları 

Slow food hareketinin sağlamış olduğu çevresel, ekonomik ve sosyokültürel faydalarının yanı sıra birtakım deavantajlarıda 

mevcuttur. Başlıca dezavantajları; 

 Pahalı (Herkes, organik olarak yetiştirilmiş ürünleri alabilecek bütçeye sahip değil) 

 Daha fazla ürün üretebilmek için, daha fazla tarım arazisine ihtiyaç vardır. 

 Distribitörler açısından var olan komplikasyonlar (Organik olmayan gıdalarla organik gıdaların aynı araçlarla nakil 
edilememeleri, kontaminasyon riski, taşıma maliyetin artması, daha fazla kamyon gereksinimi, depolama süresi 
problemi.) 

 Amerika'da yerel gıdaların artan tüketiminden, ülke ekonomisi az da olsa etkilenebilmektedir. Daha az gelişmiş 
ülkelerin gıda ihracatına güvenmek zorunda kalınmaktadır (Nakilcioğlu ve Ötleş, ?). 

 

3. SLOW FOOD FAALİYETLERİNE VE PROJELERİNE DESTEK 

Slow Food anlayışı Slow City (yavaş şehir), Slow Living (yavaş yaşam), Slow Media (yavaş medya) akımlarını da 

beraberinde getirmiştir. Bu nedenle bu akımı öncelikle şehir yönetimlerinin benimsemesi ve akımların uygulanmasında 

destekçi olması gerekmektedir. 

Yerel nitelikli yavaş yemek (Slow Food) örgütünün kurulması, “Terra Madre” (Toprak Ana) planının ve yemek konusunda 

örgütlenmiş dernek, vakıf, birlik, cemiyet veya örgütlerin desteklenmesi, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan ürünlere 

yönelik olarak Slow Food bünyesinde projelerin tasarlanması, Slow Food tarafından korumaya alınan yerel nitelikli 
ürünlerin ve geleneksel beslenme alışkanlıklarının, eğitim programlarında, restoranlarda, okul kantinlerinde kullanılarak 

korunmasının sağlanması, okul bahçelerinde tarımsal üretim konusunda örnek uygulamaların yapılması, Slow Food 
hareketi işbirliği ile okullarda beslenme ve tat konularında eğitimlerin verilmesi ve Slow Food hareketinden sağlanacak 

destek ile “Mercatidella Terra” yönteminin kullanılması ile yerli ürün üretiminin desteklenmesi maddeleri yer almaktadır 

(Ünal, 2016). 

Türkiye de mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin ilk yavaş şehri olan Seferihisar bu ağa 2009 yılında 

girmiştir. Seferihisar’ı (İzmir), Gökçeada (Çanakkale), Akyaka (Muğla), Yenipazar (Aydın) ve Taraklı (Sakarya) takip 

etmiş bu şehirlerden sonra Yalvaç (Isparta), Vize (Kırklareli), Perşembe (Ordu), Halfeti (Şanlıurfa), Şavşat (Artvin) ve 

Uzundere (Erzurum) yavaş şehir olmuştur (Özmen vd., 2016). Bu şehirlerde trafiğin azaltılması, gürültü kirliliğini 

önleyecek tedbirlerin alınması, geleneksel yemekler sunan restoranların arttırılması vb. çalışmalar yapılmaktadır. 

Dolayısıyla yerel yöneticilerin destek ve teşvikleri önemlidir. 

 

SONUÇ 

Çağın getirmiş olduğu hızlı yaşama, hızlı karar verme, hızlı yeme zorunluluklarının bireyde meydana getirdiği bedensel ve 

ruhsal zararlara karşı ortaya çıkmış olan Slow Food hareketi; yemeğin sadece bir ihtiyaç olmadığı aynı zamanda 

geleneklerin geleceğe taşınmasında aracı olduğunu savunmaktadır. Yiyeceklerin hazırlanması ve sunumundaki geleneksel 

ritüellerin geleceğe taşınmasının geçmişle kültürel bir köprü vazifesi gördüğü kabul edilmiştir. Küçük bir hareket olarak 

başlayan Slow Food hareketi; Slow City, Slow Living vb. bir çok akımın da öncüsü olmuştur. Bir şehrin Slow Food 

akımını ben,imsemesi için kültürü hakkında zengin bilgiye sahip olması gerekmektedir. Slow Food geleneksel gıdanın 

yerel kaynaklardan temin edilen yerel hammaddenin geleneksel metodlar ile işlenerek geleneksel olarak servis edilmesini 

öngörür. Üreticinin kültürel mirasımız hakkında bilgilendirilmesi Slow Food hareketinin gerekliliği ve önemini 

benimsemesi yerel yöneticilerin bu işe gönül vermesi özellikle bilgilendirme ve işe başlama noktasında maddi destekler 

vermesi ile mümkün olabilecektir. Fakat unutulmaması gereken en önemli nokta yerel yönetimlerin tek başına akımları 

oluşturması mümkün değildir şehirde yaşayan herkesin sürece inanması ve dahil olması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de Cittaslow üyesi olan belediyelerdeki Slow Food anlayışının kalkınmaya etkisi 

literatür taraması aracılığıyla değerlendirilmiştir. Şehirlerin bu ağa katılmalarının temelindeki sebepler ve 
kalkınma politikalarına değinilmiştir. Bu çalışmanın ana amacı Cittaslow'un temelindeki Slow Food 

hareketinin yerel kalkınmayı sağlamadaki rolü ve yerele özgü tatların tanıtılmasıyla birlikte cazibe merkezi 

haline gelebilme potansiyelini göstermektir. Ayrıca Slow Food'un da postmodern yiyecek anlayışının bir 

görünümüdür ve sınırlılıkları olduğu ifade edilmelidir. Yerel kalkınmanın sürdürülebilirlik çerçevesinde 

sağlanması hem kente ekonomik bir değer katacak, hem de çevreye duyarlı yaşanılabilir bir kent imajının 

çizilmesini sağlayacaktır. Tüm bu noktalar dikkate alındığında Slow Food felsefesinin yerel yönetimlere 

uygulanması olarak ortaya çıkan Cittaslow (Yavaş Şehir) yaklaşımı oldukça önemlidir. Cittaslow, hem 

sürdürülebilirlik anlayışının kentlere uygulanması için bir program çizmesi ve hem de ekonomik kalkınmayı 

sağlarken yerel değerlerin korunması gibi noktalarda oldukça dikkat çekicidir. Yerele özgü değerlerin 

korunarak dünya çapında tanıtılması ve turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapılması ekonomik gelir 

elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bunları yaparken de aynı zamanda çevreye duyarlı olunması 

Cittaslow'un güçlü yanı olarak ifade edilebilir. Cittaslow ile 2009’da Seferihisar Belediyesi’nin öncülüğüyle 

tanışan Türkiye’de geçen 9 yılda 15 kent bu ağa katılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Yerel Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Slow Food. 

 

ABSTRACT 

In this study, Turkey's impact on the development of the Slow Food concept in the municipalities that are 
members of Cittaslow will be evaluated through literature. Causes and development policies that are the basis 
of cities'participation in this network will be addressed. The main aim of this work is to show the potential of 
the Slow Food movement at the base of Cittaslow to become a center of attraction with the introduction of the 
role of local development and the local tastes.It should also be noted that Slow Food is a view of postmodern 
food understanding and its limitations. Providing local development within the framework of sustainability 
will provide a city image that is both livable and environmentally sensitive. Considering all these points, 
Cittaslow (Slow City) approach, which emerged as the application of Slow Food philosophy to local 
governments, is very important. Cittaslow is both remarkable in such areas as a program for the 
implementation of sustainability understanding in cities and economic development, while preserving local 
values. Economic incomes are achieved by promoting world-wide values while preserving site-specific 
values and by working to increase tourism revenues. Most importantly, being sensitive to the environment at 
the same time as doing so can be expressed as the strengths of Cittaslow. In 2009, with Cittaslow Seferihisar 
Municipality met with the leadership of Turkey in the last 9 years, 15 cities participated in this network. 

Key Words: Cittaslow, Local Development, Sustainability, Slow Food. 
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1. GİRİŞ 

Bu çalışmada Sürdürülebilirlik düşüncesinin yerel kent yönetimlerine uygulanmasıyla ortaya çıkan Sürdürülebilir kentlerin 

bir örneği olarak değerlendirilen Cittaslow (Yavaş Şehir) hareketi yerel kalkınmanın sağlanmasında Slow Food ve turizmin 

etkisi değerlendirilmektedir. Yerel yönetimlerin ekonomik olarak güçlenmesi ve yerel kent sakinlerinin yaşam 

standartlarının iyileştirilmesi, çevreyle uyum içinde geçmişten gelen özelliklerini koruyarak günümüzdeki teknolojik 

ilerlemeyi en iyi şekilde kullanarak yok olmaktan kurtarma, sürdürülebilir bir kent yaşamının mümkün olduğunu göstermek 
açısından Cittaslow oldukça önemlidir. Yerel kalkınmanın sağlanması öncelikle Sürdürülebilir Turizm ve Slow Food 

çalışmaları temelinde geliştiği görülmektedir. Özellikle turizmin yerel ekonomiyi canlandırma ve cazibe merkezi haline 

getirme konusunda oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Günümüzde postmodern bir turizm anlayışının 

giderek daha çok ilgi çekici hale gelmeye başladığı, turistlerin kentleşmenin neden olduğu birçok sorundan kaçarak otantik, 

geleneksel ve doğayla iç içe bir tatile olan taleplerinin arttığı görülmektedir. Alternatif Turizm ya da Sürdürülebilir Turizm 

olarak adlandırılan bu turizm çeşidindeki turistlerin daha çevreci, bilinçli, duyarlı olduğu dikkat çekmektedir. Deniz, kum, 

güneş üçlüsüyle özdeşleşen her şey dâhil turizm anlayışında kazanan sadece oteller olurken, sürdürülebilir turizmde gelen 

turistler gittikleri yere özgü değerlerini, yaşam tarzını, geleneksel lezzetler ve tarihi geçmişini öğrenmeye meraklıdırlar. 

Yerel yemekleri tatmak için daha fazla para harcadıkları dolayısıyla bu harcamalarında yerel kent sakinlerinin kalkınmasını 

sağlamaktadır. Sürdürülebilir Turizm içerisinde sadece yemek kültürü ve lezzetleri tanıtma dışında bölgenin tarihi 

değerleri, coğrafi güzellikleri vs gibi her konudaki özgünlüklerini ön plana çıkaran bir turizm modelidir. Slow Food, 

Coğrafi İşaretleme, Gastronomi Turizmi gibi geleneksel yemek kültürü temelinde gelişen bu kent pazarlama ve tanıtma 

anlayışları üzerinden Cittaslow'a üye kentlerdeki Slow Food anlayışının yerel kalkınmaya sağladığı katkılar üzerinde 

durulacaktır. Aynı zamanda Cittaslow’a üye kentlerdeki Slow Food anlayışının Coğrafi İşaretleme, Sürdürülebilir Turizm, 

Gastronomi Turizmi gibi anlayışlarla desteklendiğinde yerel kalkınmaya olumlu etki potansiyeli belirlenmeye 
çalışılmaktadır. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YEREL KENT YÖNETİMİNE UYGULANMASI 

Bu bölümde Sürdürülebilirlik kavramı, kent yönetimine uygulanması olan Sürdürülebilir Kent yaklaşımı Slow Food 

hareketinin küçük kentlere uyarlaması bir olan Cittaslow (Yavaş Şehir) üzerinden bir değerlendirme yapılmaya 

çalışılmaktadır. 

2.1. Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik kavramı 1982'de Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde 

kullanılmış, insanların yararlandığı ekosisteme dâhil olan kaynakların türlerin bütünlüğünü bozmadan sürdürülebilirliğini 

sağlayacak şekilde kullanılması olarak kullanılmıştır (Tosun, 2009:1'den akt.: Altuntaş, 2012:136). Sürdürülebilirlik 

ekonomik, çevresel ve sosyal olarak üç boyutlu bir kavramdır. Çevresel boyutu doğal kaynakların ve doğanın korunarak 

kullanılmasını, sosyal boyut karar vermede toplumsal eşitliğin sağlanması, ekonomik boyutu ise çevre ve sosyal öğelerin 

dikkate alınması oluşturur. Uygulamada ise bu üç boyut arasında bir çatışma görülmektedir. Ekonomik gelir sağlayacak 

yatırımlar çevreyi kirletebilmekte bu durumda ya çevre için ekonomik gelişme göz ardı edilmekte ya da çevre göz ardı 

edilmektedir. Ekonomik gelişmenin göz ardı edilmesi sosyal sürdürülebilirliğe zarar verir (Holmberg ve Sandbrook, 

1992:24; Ergüven, 2011:206-207'den akt.:  Karadeniz, 2014:84). Ancak istihdam için turizmin kullanılması çevresel, sosyal 

değerlerin korunarak ekonomik gelişmenin sağlanmasını ve böylece sürdürülebilirliğe ulaşılabilmektedir. Üç hedefe 

ulaşılabilme potansiyeli olan sürdürülebilir bir turizm mümkündür (Karadeniz, 2014:84-85). 

Sürdürülebilirlik kavramı gittikçe önem kazanmakta ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği üzerine farklı görüşler ve 

uygulamaların ortaya çıktığı görülmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üç boyutun (çevre, sosyal ve ekonomik) 

dengeli ve uyum içerisinde ilerlemesi gerekmektedir. Özellikle ekonomik gelişme için uygulanan politikaların çevresel 

sürdürülebilirliğe zararlı bir şekilde ilerlediği görülmektedir. Kırsal kesimlerde istihdamın sağlanması için endüstriyel işlere 

verilen destek yerine turizm ile sürdürülebilirliğin üç boyutunun dengeli ve daha uyumlu şekilde ilerleme potansiyeline 

sahip olduğunu söylemek mümkündür.  

Sürdürülebilirlik kavramı Rio’dan (1992) Johannesburg’a (2002) kadar kalkınma çerçevesinde ele alınması ideolojik olarak 

tartışmalı hale getirmiştir. Sürdürülebilirlik ekosistemler, hizmet, yönetim, duygular, enerji gibi yaşamın tümünü kapsayan 

bir niteliktir (Kayır, 2007:561-562'dan akt.: Altuntaş, 2012:137). Sürdürülebilirliğin üç boyutunu cittaslow üzerinden 

değerlendirdiğimizde sürdürülebilir bir şehircilik, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizmin uygulanmasıdır. 

Ekonomik kaynakları koruyarak sosyal olarak güçlü, aynı zamanda çevreye duyarlı şehircilik ve turizm anlayışı olan 

cittaslow sakinleriyle yeni bir bilinç ve değer kavramını şekillendirilmeye çalışılmaktadır (Ergüven, 2011:206-207; 
Nistoreanu vd., 2011:34; Yurtseven ve Kaya, 2011:93; Semmens, 2012:370'den akt.:  Karadeniz, 2014:85) 

Sürdürülebilirlik kavramının 1992’den 2002’ye kadar ki süreç boyunca sürdürülebilir kalkınma kavramıyla ekonomik 

boyut öncelikli olarak ve birazda ideolojik bir yaklaşımla ele alındığını söylemek mümkündür. Bu kavramın 

savunucularının ideolojik bir yaklaşıma sahip oldukları görülmektedir. Hatta sürdürülebilir kalkınmanın sürdürülebilirlik 
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düşüncesinin içerisine sızdırılmış bir “Truva Atı”
1 işlevi gördüğünü söylemek mümkündür. Sürdürülebilirlik tüm yaşamı 

ilgilendiren bir konu olmakla birlikte Cittaslow (Yavaş Şehir) ise bu düşünce ekseninde sürdürülebilir şehircilik, 

sürdürülebilir kalkınma ve bir sürdürülebilir turizm örneği olarak gösterilmektedir.  

2.2. Sürdürülebilir Kent  

Sürdürülebilir Kent Bayram'a göre (2001:255) artık bir zorunluluktur ve bunu sağlamak için yeni bakış açılarına ilkelerine 

ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir kent doğal değerlerin şimdiki ve gelecek kuşakların da ihtiyacını karşılayacak şekilde gelişen 
kenttir. Van Geenhuisan ve Nijkamp'a göre (1994:131)  sürdürülebilir kentleri süreklilik içinde sosyo- ekonomik çıkarlarla 

çevre ve enerji kaygılarının uyumlu hale getirildiği kenttir (akt.: Altuntaş, 2012:139). 

Eke'nin düşüncelerinden yola çıkarak  (2000:126)  sosyo-eko- politik çıkarların ekosistem, yaşanabilirlik, erişilebilirlik ve 

enerji kaygısıyla uyumlu hale getirilen kentler olarak değerlendirir. Kentlerin yaşanabilirliğini ulaşılabilirlik, eşitlik, adil 
olma ve katılım haklarının dikkate alındığı, kentlinin sosyal, kültürel ekonomik ve çevresel niteliklerindeki iyileşmenin 

sürekliliği sürdürülebilirlik ile değerlendirilmelidir (Kayır, 2007:562'den akt.: Altuntaş, 2012:139). 

Çahantimur ve Yıldız’a (2008:7) göre, Sürdürülebilir kentlerin oluşumunda fiziksel gereklilikler; kültürel sistem ve miras 

kentin bileşenleriyle olumlu yönde gelişmesini sağlayan gerekliliklerdir. Sosyo-kültürel gereklilikleri ise kentin fiziksel 

sürdürülebilirliğini sağlama için gereken koşulları ifade eder. Sürdürülebilir kentlerin hedeflenen ortak noktaları şu 

şekildedir;   

● Ekolojik Özellikler: Yüksek yaşam kalitesi, optimum yoğunluk, karma fonksiyonlu yaşama alanları, kuvvetli toplu 

taşıma ve yaya trafiği, minimum doğal varlık ve enerji kullanımı, optimum taşıma kapasitesi, 

● Sosyal Özellikler: Etkin ve güçlü yerel yönetim, fırsat eşitliği, yoğun sosyal etkileşim, 

● Kültürel Özellikler: Kültürel süreklilik, güçlü aidiyet / bağlılık / kentlilik duyguları, canlı ve yaşayan kent merkezi 

(akt.: Altuntaş, 2012:140). 

Sürdürülebilir kent süreklilik içerisinde sosyo- ekonomik çıkarların enerji ve çevre ile uyum içinde geliştiği kentlerdir. 

Günümüzde sürdürülebilir kentler bir zorunluluk haline gelmiş ve bunun sağlanması için farklı bakış açıları ve ilkelerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Sürdürülebilir kentlerde ekolojik özellikler (yüksek yaşam kalitesi, yaşam alanları, minimum doğal 

kaynak ve enerji kullanımı) sosyal özellikler (etkin- güçlü yerel yönetim, fırsat eşitliği yoğun sosyal etkileşim), kültürel 

özellikler( güçlü aidiyet, kentlilik duyguları, canlı ve yaşayan kent merkezi) gibi ortak hedefler söz konusudur. Bu 

hedeflere ulaşılabilmesi için daha yavaş bir hayat tarzının benimsenmesi gerektiği iddiasıyla yavaş hareketi ortaya 

çıkmıştır. Bu yavaşlık felsefesi şehircilik, turizm, yemek yeme alışkanlıkları gibi birçok alanda yeni bir bakış açısı 

getirmiştir. Ortak hedeflerin Cittaslow (Yavaş Şehir) anlayışının da amaçlarından olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir 

kentle Yavaş Şehir hareketinin ne kadar uyumlu olduğu ortak hedeflerine bakıldığında görülmektedir. 

 

3. YAVAŞ HAREKETİ 

Yavaş hareketi küreselleşmeyle birlikte gelişen hızlı yaşam ve tüketim alışkanlıklarına karşı yaşamın her alanında 

mücadele veren bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Seyahatten ekonomiye, yeme-içme alışkanlıklarından kent yaşamına, 

cinsellikten genel yaşam tarzında yerelliği, doğallığı insanla doğasıyla uyum içinde olan bir yavaşlığı destekleme 

iddiasındadır (Güven, 2011:113). 

Terkenli'ye göre (1995:326 )Yavaş hareketinin gönderme yaptığı nostaljik bakış açısı, Susan Stewert ve Stephen Legg'in 

(2004:100) altını çizdiği modernite sonucunda ortaya çıkan hastalık düzeyindeki bakıştan çok Svetlana Boym'un “geçmişi 

gelecek için bir değer olarak düzenleyen” , yuvaya gönderme yapan güçlendirici ya da yapıcı nostaljiye dairdir. Birey bir 

mekânı ya da bölgeyi yuva olarak görebilmesi için yaşanan her günün geçmişteki günlerle katlanarak tekrar etmesi 

gerekmektedir. Öyleyse tekrar bir mekânın yuva haline gelmesinde en önemli unsurdur. Aldo Rossi'nin (2006:125) 
tabiriyle şehrin kendisi orda yaşayanların kollektif hafızasını oluşturur (akt.: Güven, 2011:116-117). Bu noktalar 
değerlendirildiğinde Cittaslow kollektif hafızayı koruyan, mekânın yuva haline getiren tekrarın ve iletişimin sağlıklı şekilde 
sürmesini sağlamaya çalışmaktadır  (Güven, 2011:116-117). 

Parkins ve Craig’e (2006:39) göre, Yavaş Yaşam dünyadan tamamen soyutlanma kişisel alan içine kısıtlama anlamına 

gelmemekte yavaşlık yaşanılan hayat değer katmak, eylemsizliğin özgürlüğünü ve huzurunu tatmak kendine ait bir zaman 
dilimine sahip olmasıdır.  Hız rejiminde hızın kendisi tutkuyu, yeteneği, yüksek performansı üstünlüğü, zekâyı 

simgelerken, yavaşlık başarısızlık, eksiklik, yetersizlik, güçsüzlük gibi olumsuz şeyleri simgelemektedir. Parkins'e 
(2004:364) göre Yavaş hareketi hızın hâkimiyeti karşısında bireylerin anlamlı şeyler yapmak için zaman ayırma çabası 

olarak görülmeli, günlük hayattaki tüm aktivitelerden daha fazla tat ve haz almak, yapılanı anlaşılır kılmak şeklinde 

özetlemek mümkündür. Araba yerine bisiklete binmeye zaman ayırma ve aileyle yemek yemek Yavaş Yaşam pratikleri 

arasındadır (akt.: Güven, 2011:117).  

                                                           
1  Daha detaylı bilgi için bakınız; Şahin, 2004. 
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Yavaş hareketi küreselleşmeyle gelişen hızlı yaşam kültürüne ve tüketime karşı her konuda mücadele veren bir akımdır. 

Her alanda yerelliği, doğallığı insanla uyum içindeki bir yavaşlığı vurgular. Yavaş hareketinin altını çizdiği nokta yuvaya 

gönderme yapan güçlendirici ya da yapıcı nostaljiye dairdir. Bir mekânın yuva haline dönüşmesinde tekrar oldukça önemli 

olmakla birlikte mekân ya da şehir bir kollektif hafızayı oluşturur. Bu noktada Cittaslow kollektif hafızayı koruyan, tekrar 

sayesinde yuva haline getirmekte ve iletişimin sağlıklı şekilde sürmesini sağlamaya çalışmaktadır. Yavaş yaşam dünyadan 

tamamen soyutlanma bireysel alanına çekilmeden çok hayatına değer katma, kendine ait bir zaman dilimine sahip 

olunmasıdır. Günümüz hız rejiminde başarı, güç gibi olumlu şeyler hızla ilişkilendirilmekteyken yavaşlık tembelliğin 

zayıflığın sembolü olarak kullanılmaktadır. Yavaş hareketini bireylerin anlamlı şeyler yapabilmek için zaman ayırma 

çabası olarak görülmeli, günlük hayattaki sıradan aktivitelerden bile zevk alınmasını amaçladığını söylemek mümkündür.   

3.1. Cittaslow (Yavaş Şehir) 

Yurtseven ve arkadaşları’ na (2010) göre, Yavaş Şehir hareketi Slow Food felsefesini küçük kentlerin tasarımında kullanan 

bir ağdır. Yerel çevre ve gastronomi kaynaklarının kalitesi sayesinde küçük kentlerde keyifli bir yaşam sürdürülmesini 

sağlamaya çalışmaktadır. Yavaş şehirlerin odağında yerel kültür, şarap ve yiyeceklerin yavaş üretimi ve tüketimi, ekoloji 

dengeyi bozmayan yerel organik ürünler oluşturmaktadır.  Yavaş şehir kültürel kimliğin ve mirasımızı oluşturan yiyecekler 

sayesinde yerel kültürlerin küresel kültüre karşı varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır (akt.: Sünnetçioğlu vd., 2012:956)   

Güven’e (2011:116) göre, Yavaş Şehir hareketini önemli kılan küreselleşmenin yıkıcı tek tipleştirici etkisinden kent 

yaşamanı korumaya çalışması, bunu yaparken de teknolojiyi reddetmek yerine gerçekçi bir bakış acısıyla onu kullanmayı 

amaçladığı görülmektedir.  

Yavaş yemek ve şehir oluşumları “Ark of Taste” adı verilen “Lezzet Sandığı” denilen yerel ürünleri ve unutulmaya yüz 

tutmakta olan ürünleri koruma amacıyla oluşturulan girişimdir. Bu sandıktaki ürünlerin istisnai bir kalitesi olmalı, bölgeye 

has olmalı, yerel uygulamalarla yapılması, tarihsel bir bağın olması gerekmektedir. (www.slowfood.com, 28.06.2012; Nosi 
ve Zanni, 2004'den akt.: Sünnetçioğlu vd., 2012:956). 

Göçkan’a göre (2012:2) Cittaslow hareketi Slow Food'un devamı niteliğinde olduğundan beraber değerlendirilmelidir. 

Cittaslow 1999'da Grevein Chianti'nin başkanı, Polo Saturnini'nin girişimiyle, Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano 

Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) şehirlerinin belediye başkanlarının dahil olmasından sonra Carlo Pedrini de 

desteklemiştir. Hekimci’ye (2013:27) göre, bugünün olanaklarıyla geçmişin bilgisinden ve çevre dostu teknolojilerden 

faydalanarak hayat kalitesini artıran kentsel ortamları hedefleyen şehirler Cittaslow hareketini ortaya çıkarmıştır (akt.:. Pajo 
ve Uğurlu, 2015:66). 

Yavaş şehirlerin coğrafi işaretlemeye dair herhangi bir ürünü bulunmamaktadır bunun nedeni olarak coğrafi işaretlerin 

genelde şehir olarak yapılması 50 000 altı ilçe ve yörelere ait çok az işaretin olması gösterilebilir. Yavaş Şehir hareketinin 

temelindeki yöresel yemek vurgu coğrafi işaretleme yapılarak desteklenmeli, aynı zamanda işaretlere sahip şehirlerinde 

yavaş şehir ağına katılmaları ile destinasyonun dünyada tanınır hale getirerek yavaş turizm hareketinden pay alabilirler.  

Seferihisar’a özel “Seferihisar Mantısı”, “Ekmek Dolması”, “Lok Lok” gibi yöresel yemeklerin coğrafi işaretleme 

yapılabilir (Sünnetçioğlu vd., 2012:960). 

Günümüzde küçük kentler iş imkânındaki sınırlılıklar, sosyal etkinliklerin yetersizliği, eğitim sağlık sorunları gibi 

nedenlerle göç vermekte, bunun engellenmesi için kentler sanayi tesislerini gelişimini desteklemek durumda kalmaktadır. 

Bu da doğaya insan sağlığına zararlı olduğu düşünüldüğünde doğal güzelliklere ve tarihi değerlere sahip kentlerin bu 

değerlerine sahip çıkarak özgünlüğünü koruması daha doğru bir yaklaşımdır. Kadınların çalışma yaşamına katılımı, gelir 

artışı gibi nedenlerle insanlar yeme ihtiyaçlarını dışardan karşılamak durumunda kalmaktadır. Bu gibi sebeplerle 
gastronomi turizmi gelişmekte, yöresel yiyecek ve içecek sunan restoranlara talebi arttırmıştır. Yöresel tüketim ve üretimi 

savunan Slow Food  “iyi”, “temiz”, “adil” gıda felsefesiyle küçük kentlerin kendi ürünlerini üreterek kazanç sağlayarak 

sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından önemlidir (Pajo ve Uğurlu, 2015:66). 

3.2. Yemek Kültürüne Postmodern Yaklaşım 

3.2.1. Slow Food  

Günerhan ve arkadaşlarına göre (2010:33) Slow Food hareketi Carlo Pedrini ve arkadaşlarının 1986'da Roma kentinde 

açılan bir Mc Donalds Restoranı 'nı hamur atarak protesto etmesiyle başlamıştır. 1989 da Paris’te yapılan toplantıda 

Arjantin, Avusturya, Brezilya, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Macaristan, İtalya, Japonya, İspanya, İsveç, İsviçre 

ve Amerika Birleşik temsilcileriyle birlikte imzalanan manifestoyla resmiyet kazanmıştır. 1992 de Almanya- Königstein 

1993 de İsviçre'de, ilk Slow Food faaliyeti başlamıştır (akt.: Pajo ve Uğurlu, 2015:66). Slow Food hareketi birçok ülkeden 

temsilcisinin katılımıyla resmiyet kazandıktan sonra uluslararası platformda faaliyetlerin başlaması 1992-93 yıllarını 

bulmuştur. 

Slow food yerel lezzetleri korumayı, doğaya saygılı olmayı, sağlıklı beslenmeyi, yediğinden haberdar olmayı, hatta kendi 
yiyeceğini yetiştirebilmeyi, yemekten tat almayı, sosyalleşmeyi, ilke edinen bir akım olarak ortaya çıktı. İyi temiz, adil gıda 
felsefesini formülleştirerek Sürdürülebilir Kaliteli Gıda kavramına ulaşmayı amaçladı. Gıdanın iyi olması haz vermesi ve 

lezzetli oluşunu, temiz olması üretim tekniklerinin çevreye, canlı yaşamına zarar vermemesini, adil olması gıda 

üreticilerinin emeklerinin karşılığını alabilmeleri anlamına gelmektedir.  Gıdaların taze oluşu ambalaj ve paketleme, taşıma 

zorunluluğunu ortadan kaldırarak çevre için kirletici unsurları engelleme adına yerel üretim artırılmalıdır. Bu şekilde üretim 
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tüketicinin tükettiği malın hangi şartlarda üretildiğini bilmesini sağlayarak başka pazarlama etkenlerinin girmesini 

engelleyecektir.  Yerli tohumlar, tür ve çeşitlilik korunacak, ekolojik çeşitliliğinde zenginleştirilmesi sağlanacaktır (Sırım, 

2012:122). Slow Food Sürdürülebilir Kaliteli Gıda’ya ulaşmayı amaçlamakta bunu ise yerel ürünlerden üretilen lezzetleri 

koruyarak, insanın doğayla ve tükettiği yiyecekle olan bağını yeniden vurgulayarak küreselleşen dünyadaki tek tip yaşam 

tarzının karşısına bir alternatif koyarak yapmaktadır.  

Ergüven’e göre (2011:2), küreselleşmeyle birlikte hızlı yaşam popüler hale gelmiş, tatil alışkanlıkları, yeme- içme biçimleri 
gibi toplumlara has özellikler ortadan kalkmıştır. Hayes ve Martin’e göre (2009:7) Slow Food kentin kültürel kimliğinin 

korunmasına, yerel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılasına dikkat çekmesi diğer toplumsal gıda hareketlerinden farklılık 

arz etmektedir (akt.: Pajo ve Uğurlu, 2015:67). Slow Food diğer gıda hareketlerinden farklı olarak yerel yemeklerin ancak 

içerisinde geliştiği- etkilendiği tarihsel, kültürel alanlar olan kentlerle bir bütün olduğunda anlamlı olacağı fikrini 

benimsediğini söylemek mümkündür.  

Slow Food'un amaçları kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir (www.slowfood.de'den akt.: Ergüven, 2011:203): 

1. Beslenme: iyi, temiz, adaletli,  

2. Tüketici = yardımcı üretici,  

3. Küçük işletme yapılarının korunması,  

4. Kısa transfer yolları, sürdürülebilirlik 

Kavas ve Kavas’a göre (2012)  İtalya’daki Gastronomik Bilimler Üniversitesi ve Slow Food Editör adli bir yayınevi 

bulunan hareket yöresel lezzet farklılıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapmakta her ülkenin ve o ülkedeki farklı 

yörelere özgü gastronomi kültürü yok edilmemelidir. Yurtseven ve arkadaşlarına göre (2010:22,29) bu kültürün yok 

edilmemesi için bilinçli bir çaba ve eğitim gerekmekte bunun için üniversitede yerel lezzetlerin eğitimi verilmektedir. 

İtalyan mutfağının tarihi mirasını benimseyen gastronomlar yetiştirilmekte, satış noktaları farklı tarımsal endüstri ve iş 

alanlarına yönelik nitelikli iş gücü oluşturma hedeflenmektedir (akt.: Sırım, 2012:121-122). Pajo ve Uğurlu (2015:71). 
Slow Food çalışmalarının öğrencilere yerel ürünler ve tüketimi konusunda bilinçlendirme, yerel tohum ve üretimin 

desteklenmesi, yerel ürün pazarları, yerel ürünlerin müzelerde sergilenmesi, festival vs gibi etkinlerin yapılması, yemek 

yarışmaları, restoranlarda yerel yemeklerin sunulması şeklinde olduğunu ifade eder.  

Slow Food felsefesiyle ortak hedefleri olan Gastronomi de yöresel lezzetlerin ve farklılıkların korunması yönünde bu 

kültürü koruyucu ve bilinçlendirici çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Slow Food'un da benimsediği bu bilinçlendirme ve 
koruma eğitimi yöresel lezzetlerin devamlılığının sağlanması ve bilinirliliğinin artması için oldukça önemlidir.  

Petrini (2001), “Terroir” in yavaş yemek akımının temeli olduğunu vurgular, doğal faktörlerin (toprak, hava, deniz 

seviyesinden yükseklik, bitki örtüsü ve mikro ilkimler) ve insani faktörlerin (gelenekler ve toprağı işleme şekilleri)  her 

bölgeye bir özgün bir karakter sağlamaktadır. Hall (2012), yavaş yemek gastronomi, etik ekoloji ve etiğin birleştiğini lezzet 
ve kültür standardizasyonuna, çok uluslu şirketler ve onların endüstriyel tarımın sınırsız gücüne karşı çıktığını belirterek 

her bireyin gelenek ve kültürlerini korumada sorumluluk sahibi olduğu noktasına dikkat çekmektedir. Hall (2012) yavaş 

yemek hareketiyle gıda çeşitliliğinin öneminin daha geniş anlamda anlaşılabilmesinin yanında yavaş tüketim açısından da 

uluslararası bir öneme sahiptir. Yavaş yemeğin yavaş turizme katkısının akımın sürdürülebilirlik açısından önemli 

olduğunu belirtmiştir. (akt.: Sünnetçioğlu vd., 2012:955). Artan yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik bilinciyle bağlı olan 

organik ve yöresel ürün talebi yavaş yemek hareketini olumlu etkilemekte, yavaş yemek hareketinin eko-gastronomi 
hakkında geniş kitleleri eğitmek için çalışmakta olduğunu belirtir (Allen ve Albala, 2007; Walter, 2009; Ergüven 2011'den 

akt.: Sünnetçioğlu vd., 2012:955). 

“Terroir” Slow Food felsefesini temelini oluşturan bir kelime olarak ifade edilmekte doğal ve insani faktörlerin 

karışımından doğan özgünlüğün var olması için bu iki faktörün aynı şekilde korunması zorunludur. Slow Food ‘un altını 

çizdiği yöresel geleneklerin ancak bireylerin bilinçlenmesi sayesinde korunabileceği, bu bilinç ile yiyecek çeşitliliğinin 

sağlanabileceğini, sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan ekonomik gelirin ise Gastronomik kültürün ve diğer değerlerin 

pazarlanmasıyla doğaya zarar vermeden nasıl olabileceği hakkında bir yol çizdiğini görülmektedir.  

Çiner’e göre (2011:15) günümüzde 100.00 den fazla üyesiyle ve 1.300 şubesiyle dünyanın en aktif sivil toplum hareketleri 
arasında yer alan Slow Food hareketi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından da tanınmıştır Kavas ve 
Kavas’ın (2012), da ifade ettiği gibi  kendisine sembol olarak belirlediği salyangoz ile yavaş, temkinli ancak kararlı bir 

şekilde ilerlemekte, tıpkı salyangoz gibi geçtiği yerlerde ince bir iz bıraktığı mesajını verir (akt.: Sırım, 2012:122-123).  

Sünnetçioğlu ve arkadaşları’na (2012:957) göre, Yavaş Yemek ve Yavaş Şehir hareketlerinde ürünün elde edildiği 

coğrafya, ürünün taşıdığı özellik ile coğrafi kökenin arasında ilişki olması önemlidir.  Aynı şey coğrafi işaretlemeye konu 

olacak ürünler içinde geçerli olduğu görülmektedir. Eker (2012) Slow Food hareketine destek olmak için 2003’de “Terra 

Made” (Toprak Ana) hareketi küreselleşmenin tür ve kültür çeşitliliği, yerel ekonomileri, bilgi birikimini yok ettiği 

düşüncesiyle küçük üreticileri bir araya getiren, geleneksel beslenmeyle toprağa yaklaşmasının insanları rahatlatacağını 

savunmaktaydı. Mart 1999 de ülkemizde "Sefertası Hareketi" Slow Food hareketine paralel çizgide evde yemek pişirilmesi 

ve aile sofralarını hızlı beslenmenin karşısında toplumun bağışıklığı olarak görmektedir. Sefertası gelenekselliğe vurgu 

yapmaktaydı (akt.: Sırım, 2012:123). 



 
 
 
Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1554 
 

 

3.3. Yavaş Turizm 

Yavaş turizm tarım ve yemeğin üretim, tüketim ve satışını içeren sosyal, psikolojik, politik kültürel öğeleriyle ilişkili bir 

süreç olarak ifade edilmektedir (Yurtseven vd., 2010:54). Yurtseven ve arkadaşları (2010), yavaş turizm özelliklerini yerel 

doğanın kültürel kaynakların ve tarihin korunması, yerel ekonominin canlanması, kaynakların düzenli kullanımını sağlama 

olarak belirtir. Yavaş turizm yerel gelenekleri değerlendirilmesinde, doğal çevre ve ekonominin gelişmesini sağladığını 

vurgulayarak gösteriş yerine yereldeki insanlar ve doğa arasında zevk paylaşımını ve eğlenmeyi özendirmektedir (akt.: 
Sünnetçioğlu vd., 2012:954).  

Günümüzde rağbet görmeye başlayan yavaş turizm ve yemek hareketi kültürel değerlere ve gelenekselliğe sahip çıkmakta 

gelecekte de devam edeceği görüşünü güçlendirmektedir (Sünnetçioğlu vd,2012:954). Yavaş şehirlerin ülkemizdeki 

sayıları artmasıyla daha fazla destinasyon dünyada tanınırlığı artacak böylece yavaş turizmden pay alabilecektir. Yavaş 

şehir ve yemek akımları ile birlikte, coğrafi işarete konu olan ürünlerin dış pazarda tanıtımı, tescili ile bölgelerin sosyal ve 

ekonomik kalkınmasında yavaş turizm potansiyelinin değerlendirilmesini sağlayacağını söylemek mümkündür. Zengin bir 

kültürel mirasa ve pek çok coğrafi işaret alabilecek pozisyonda olduğu bu konuya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bu sayede ülkemizdeki zenginlikler, kültürel değerler korunarak yavaş şehir ve yemek akımıyla 
turizme kazandırılabilecektir (Sünnetçioğlu vd., 2012:960). 

Yavaş turizm yerel doğanın, o yöredeki kültür, tarih ve yemeklerin korunması ile burada yaşayan insanlarla turistler 

arasından bir kültür alışverişini sağlamaya çalışan bir turizm çeşididir. Yavaş turizm ile yerel ekonominin kalkınması 

sağlanırken gittikleri yerin doğasını, kültürünü, tarihini ve yemeklerini tanımak isteyen turistleri bir araya getirilir. Yavaş 

Şehirlerin sayısının artması bu tür tatil talebine sahip insanlar için daha fazla destinasyonların oluşmasına neden olacak, 

coğrafi işarete sahip ürünlerin olması hem bölgenin tanınırlığını hem de Yavaş Şehirlerin kalkınmasında oldukça önemlidir. 

Türkiye coğrafi, zengin doğa ve kültürel mirasa sahip olması dolayısıyla potansiyelinin yüksek olduğu görülür. Yavaş 

Turizmde turistler tarafından en çok ilgi çekici olan yöresel yemekler ve ürünler olmakta böylece Slow Food hareketinin 

Yavaş Turizm’deki yeri daha net ortaya çıkmaktadır.  

3.3.1. Coğrafi İşaretleme 

Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ya da diğer özellikleriyle kökenin bulunduğu bir yöre, bölge, alan ülke ile özdeşleşen bir 
ürünü gösteren işarettir (Ertan, 2010:162; Nizam, 2011:87; İbret ve Küllü, 2012:4; Giray vd., 2012:110’dan akt.:  Özkaya 

vd., 2013:16). Şentürk’e (2011:17) göre, coğrafi işaretler, geleneksel mirası ve yerel değerlerin koruma altına alma, yerel 

tarım faaliyetlerini destekleme,  işaretlenen ürünlerin yetiştiği üretildiği alanın tanıtımına katkıda bulunur (akt.:, Mercan ve 
Üzülmez, 2014:68-69). Mercan ve Üzülmez'e (2014:68) göre, coğrafi işaret, ürünün kökeni ile ilişkisi sayesinde tüketicileri 

ürünün olduğu coğrafyaya çeker, belgesel gelişimi sağlamada turizmin canlanmasında katkıda bulunur. 

Türk Patent Enstitüsü’ ne göre (2007), Coğrafi işaretlerde menşe ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezken, 

Mahreç işaretini taşıyan ürünler başka bölgelerde de üretilebilirler. Gökovalı'ya göre (2007) ürünün ayırt ediciliğinin 

tamamen ilgili coğrafi bölgeden kaynaklıysa ve üretim sürecinin tamamı orda gerçekleşiyorsa menşe adı ile tescillenir. 

Eğer ürünün üretim süreçlerinden bir kısmı coğrafi alanın dışında gerçekleşebiliyorsa Mahreç işareti ile tescil edilebilir. 

(akt.: Sünnetçioğlu vd., 2012:958). 

Türk Patent Enstitüsü’ne göre (2012:27), Coğrafi işaret sisteminin temel amacı üretimi, kaynağı gibi birtakım yerel 

niteliklere bağlı üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Tanrıkulu’na (2011:178) göre, diğer amaçları arasında 

yörede üretim yapan üreticilerin tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarını sağlanması ve coğrafi 

işarete sahip ürünün kalitesini korunmasını ekler. Gülbuçuk ve arkadaşları’na göre (2010:15) coğrafi işaretleri önemli kılan 

unsur, içinde barındırdığı anlamının bir kırsal kalkınmayı sağlamak için küreselleşmeye karşı yerel hareketleri teşvik eden 

bir kavram olmasındandır. Bozgeyik’e göre (2009:11) aynı zamanda coğrafi işaretlerin bölgesel kalkınmadaki potansiyeli 

işaretin ekonomik anlamda en önemli noktasıdır. Suh ve MacPherson’ da (2007:521)  bölgesel kalkınmaya katkı 

sağladığını ifade eder. Rangnekar’a göre (2004:6),  Coğrafi işaretler ekonomik kazançların dışında geleneksel bilgi ve 
üretim biçimlerinin korumaktadır. Zografos’ a göre (2008:11), kültürel mirasın korunmasında bir araç işlevi görmektedir 

(akt.: Mercan ve Üzülmez, 2014:70).  

Durlu-Özkaya vd.’ne (2013:17-18) göre, coğrafi işaretleme sistemi, geleneksel Gastronomik mirası koruma altına alır, 

yerel tarımsal faaliyetleri destekler, yöresel ürünlere ekonomik değer katar ve bölgenin tanıtımını sağlar. Coğrafi işaretlerde 
sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğini sağlayan motivasyonlar; geleneksel üretim, yaşam kültürü, kültüre özgü 

farklı lezzetler,  otantik yerel tatların korunması ve tüm bu özelliklerin tanıtılarak destinasyona turist çekmede etkili 

olmakta ve bölgenin kalkınmasının sağlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sünnetçioğlu ve arkadaşları 

(2012:959), Türk Patent Enstitüsü’nde tescillenen ve başvuran coğrafi işaretlerin turizminden çok az pay alan ya da hiç 

almayan bölgelerden olduğunu ifade ederek, coğrafi işaretleri alan ürünlerin tanıtımının doğru şekilde yapılarak turizm ile 
bölge ekonomisine canlılık getirilmesi mümkün olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Coğrafi işaretler küreselleşmeye karşı yerel hareketleri teşvik etmekte, ekonomik kazancın yanı sıra geleneksel bilgi ve 

üretim biçimlerini de korumasından dolayı önemlidir. Coğrafi işaretler geleneksel Gastronomik mirası da desteklemekte, 

sürdürülebilir gastronomi turizminin motivasyonlarından olan yaşam kültürü, kültüre özgü lezzetler, otantik tatların 

korunması, gibi noktaların ortak olduğu görülmektedir. Coğrafi işarete sahip ya da başvurulara bakıldığından turizminden 
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çok az ya da hiç pay alamayan bölgelerden oluştuğu görülmekle birlikte ürünlerin tanıtımını doğru şekilde yapılması da 

oldukça önemli bir noktadır. Türkiye’nin Lezzet Haritası çalışması coğrafi işaretleme kapsamında değerlendirmek 

mümkündür. Bu çalışmada Türkiye’de 2205 çeşit yöresel yiyecek ve içecek çeşidi olduğu görülmüştür. Bu çalışma bize 

Türkiye’nin potansiyelini gösteren somut bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de coğrafi işarete sahip olan 

bölgelerdeki çalışmaların yeterli olmadığını belirmek yanlış olmayacaktır.  

3.3.2. Gastronomi Turizmi  

Yüncü’ye göre (2009:28),  günümüzde turistler gittiği bölge kültürünü merak eden ona uyum sağlayan kültüre dair tüm 

öğeleri görmek istemektedir. Kozak’ da (2012),  gastronomi turizmi ile geleneksel yemeklerin rağbet görmeye başladığını, 

müşterilerin beklentilerinin de otantik, egzotik nostaljik yemekler yönünde değiştiğini belirtmektedir. Jang ve arkadaşları’ 

da (2011), tüketicilerin çevreyle dost yiyeceklere ilgilerinin artmasıyla beraber restoranların değişmekte, yerel ve organik 

ürünlerin trend olmaya başladığın belirtir (akt.: Durlu-Özkaya vd., 2013:14). 

McKrecher ve arkadaşları (2008) ile Okumuş ve arkadaşları (2007),  yerel yemek kültürünü destinasyonun kültürel mirası 

olarak görmekte, yerel yemeklerin bir destinasyonun en değerli çekiciliklerinden biri olarak nitelendirmektedir. Kozak 
(2012),  yerel ürünleri pişirme yöntemlerinin gastronomi turizmi ile ülke ve işletmeler için önem kazandığını belirtir. 

Heitmannh ve arkadaşları’na (2011) göre, Yavaş Turizm'in yerel ilişki kurmaya, yerel mutfaklara, kültürlere meraklı olan 

turistlerin seyahat etme isteği ile ilgili olduğu belirtmektedirler (akt.: Sünnetçioğlu vd., 2012:953). 

Arva ve Gray’a (2011:34) göre, Turizm talebindeki değişmeler arzı da etkilemekte, Orhan’a (2010:243) göre ise, 
bahsedilen sebeplerle ekonomik gelir sağlayan turizm sektöründeki gelirden pay almak isteyen ülkelerin kültürel geleneksel 

değerlerinin tanıtılmasına yöneldiği görülmektedir. Yurtseven’e (2011) göre,  sürdürülebilir gastronominin çekirdeğini 

yerel yiyecek üretimi ev tipi üretiminin devamlılığını sağlama geleneksel tatların ve buna dair bilgilerin sonraki nesillere 

aktarımı kilit noktaları oluşturmaktadır. Scarpato’ya (2002) göre,  sürdürülebilir gastronominin çevresel ve sosyo- kültürel 

nedenlerle yerel üretimi desteklemenin yanı sıra yerelleştirilmiş Gastronomik sistemlerin çevresel sürdürülebilirliği, sosyal 

adaleti ve adil ticareti destelediğini ifade eder. Sims’e (2009) göre, yiyecekler sürdürülebilir turizm hem yerel yiyeceklerin 

tüketimi ekonomik gelir sağlamakta hem de yiyeceklerin dünya üzerinde taşınmasından kaynaklanan çevresel kirliği 

azaltmakta yerel yiyeceklerin tüketimi oldukça önemlidir. Fransa, İtalya gibi ülkelerin şarap peynir gibi ürünleri kırsal 

turizm, kültürel turizm vs gibi faaliyetlerle tanıtması ve yerel ekonomiyi canlandırma konusunda dünyadaki başarılı 

örnekleri olarak değerlendirilir (akt.: Durlu-Özkaya vd., 2013:15). 

Yurtseven (2011) ve Scarpato (2002) sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinin bileşenlerini aşağıdaki gibi ifade 

etmektedir; 

● Özel restoranlar 

● Yerel olarak üretilmiş yiyecekler 

● Özel yemek üretim sistemleri 

● Yemek festivalleri 

● Özel yemek organizasyonları 

● Doğal alışveriş merkezleri 

● Doğal ve tarihi alışveriş mekânları 

● Yerel yaşam kültürü 

● Organik tarım ve organik ürünler 

● Yerel yemek üretimi 

● Geleneksel üretim 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde kırsal turizm, agro-turizm ve yavaş turizm hareketliliği sürdürülebilir Gastronomik 

turizm anlayışını destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Durlu-Özkaya vd., 2013:15). 

Günümüzde turistlerin deniz, kum, güneş üçlüsü ekseninde geçen bir tatil anlayışından bölge kültürüne dair her şeyi 

deneyimlemek isteyen bir turist tipi ortaya çıkmıştır. Gastronomi turizmi ile geleneksel yemekler rağbet görmeye, 

restoranların bu talep doğrultusunda çevreyle dost organik gıdaların kullanılmaya başlandığı, yerel yemeklere yönelimin 

artış eğilimine girdiği görülmektedir. Yerel yemek kültürü turizm yarışındaki ülke ve işletmeler için en önemli çekicilik 

haline gelmekte yavaş turizmin yeni turizm trendleri arasında yer aldığı görülmektedir. Gidilen yerden keyif alma oranı 

kültürünü tanıma odaklı günümüz tatil anlayışını yavaş turizm sayesinde yerel tatlara ulaşmayı, yerel ile ilişkiyi mümkün 

kılması güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir gastronomi anlayışı çevresel ve sosyo-kültürel nedenlerle yerel 

üretimi desteklemekte, yerelleştirilmiş Gastronomik sistem çevresel sürdürülebilirliği, sosyal adaleti, adil ticareti 

desteklemektedir. Bu bağlamda Fransa ve İtalya gibi ülkelerin şarap ve peynir üretimini turizm sayesinde tanıtması ve 

bölgesel kalkınmayı bu yollar canlandırması başarılı örneklerdir. Bu örnekler göstermektedir ki gastronomi turizminde 

başarılı olunması hem coğrafi işaretlere sahip olma hem de Gastronomik bir kimliğin oluşturulmasıyla doğrudan ilişkilidir. 
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3.3.3. Gastronomik Kimlik  

Harrington’a (2005) göre, Gastronomik kimliği en iyi açıklayan ifade Fransızca Terroir kelimesidir. Bir bağın ve bu 

bağdaki üzümlerin içinde bulundukları çevreyle olan etkileşimlerini belirtir. Hall, Mitchell ve Sharples’e (2003) göre, 
“Terrroir” bir destinasyonun fiziksel, kültürel ve doğal çevresinin benzersiz kombinasyonu olarak çekicilik faktörü 

olabilmektedir.  Henderson’a (2009) göre, Gastronomi turizminde Gastronomik kimlik bir bölgenin kültürel kimliğini, 

mirasını yansıtır, o bölgeyi rekabet avantajı sağlayan bir turizm çeşididir. Haven-Tang ve Jones’a (2006) göre, belirli 
yiyecek ve içeceklerin bir bölgeyle eşleştirilmesi o bölgeye özgü bir Gastronomik kimlik oluşmasını sağlamaktadır. 

Özdemir ve Çalışkan’a (2011) göre, buna örnek olarak dünyanın en kaliteli köpüklü şarabı olarak bilinen şampanyanın 

sadece Fransa’nın Campagne bölgesindeki üzümlerde üretilebilmekte ve bu bölgeye özgü bir kimlik yaratmaktadır (akt.: 
Çalışkan, 2013:41). Çalışkan’a göre (2013:41)  bu durumda Gastronomik Kimlik, destinasyonun turistik ürün ve hizmetlere 

fiziksel, kültürel ve çevresel unsurların katılarak benzersiz bir kıvam verilmesi olarak tanımlanabilir.  

Uluslararası turizmde küreselleşmenin etkisiyle destinasyonların birbirine benzemesi (Ooi, 2004) destinasyonları farklılık 

yaratmaya zorlamaktadır. Haven-Tang ve Jones (2006), bu farklılığı yaratmada destinasyona özel Gastronomik kimlik 

olumlu sonuçlar doğurabildiğinin altını çizmektedir. Yerel ürünlerin yerele halka özgü şekilde üretilip sunulması diğer 
destinasyonların farklı olarak algılanmalarını sağlayabilmektedir. Harrington ve Ottenbacher (2010), Gastronomik kimliğin 

en güçlü yanı taklit edilmesinin güçlüğü olduğunu savunur. Meler ve Cerovic (2003),  Fox (2007), Hırvatistan’ın mutfağa 

dayalı Gastronomik kimliği yerel yemek yeme kültüründen çok Fast Food’a ve İtalya, Bosna, Avusturya mutfakları 

ağırlıklı olduğundan tahmin edilebildiğini ve bu yüzden de Hırvatistan’ın yemekleri için ziyaret edilmediğini 

savunmaktadırlar. Harrington ve Ottenbacher’a (2010), bazı bölgelerin yerel yiyecek ve içeceklerinin benzersizliğinin 

farkına vararak bu farklılığı korumaya yönelik önlemler almakta ve bunu sağlamak için aynı ya da benzer ürünün 

üretiminin belli bir bölgeyle sınırlandırıldığının altını çizmektedir (akt.: Çalışkan, 2013:42). Gastronomik kimliğin 

kullanılmasıyla rakip destinasyonların taklit edemeyeceği özgün halde kalabilecektir. Bir Gastronomik kimliği taklit 

edebilme için aynı koşulları, tekrar yaratması gerekeceğinden benzersizliğini koruyabilecektir (Çalışkan, 2013:42). 

Slow Food hareketinin temelini oluşturan “Terroir” kelimesi Gastronomik Kimlik ile oldukça benzer bir anlama sahiptir. 

Bu kelime bir bağın ve bu bağdaki üzümlerin yetiştiği çevreye özgü olan etkileşimi için kullanılır. Yani bir bakıma 

Gastronomik Kimlik’in Slow Food hareketinin temelini oluşturan düşünce olduğunu söylemek mümkündür. Gastronomik 

Kimlik de bir bölgenin destinasyonun fiziksel, kültürel ve çevresel unsurların katılarak benzersiz bir karışımı olarak 

tanımlanmaktadır. Gastronomi turizminde Gastronomik Kimlik rekabet avantajı sağlar ve söz konusu kimliğe sahip ürünün 

üretilmesinde benzer şartların birebir sağlanmasının imkânsızlığı onu taklit edilemez yapar. Belirli yiyecek ve içeceklerin 

bir bölgeyle eşleştirilmesi o bölgeye özgü bir Gastronomik Kimlik kazandırır. Yerel ürünlerin yerel halkın yöntemleriyle 

yapılması bir destinasyonun diğerlerinden farklılaşmasını sağlayabilmektedir. Bir bölgenin sadece o yöreyle özdeşleşen bir 

ürün (en kaliteli köpüklü şarap için Campagne ile özdeşleşmesi) için ziyaret edilmesi ancak Gastronomik kimliğin 

oluşturulmasıyla mümkündür. 

 

SONUÇ 

Küçük kentlerde yerel kalkınmanın sağlanması yerel halkın ekonomik gelir elde edebileceği istihdam alanlarının varlığıyla 

doğru orantılıdır. Bu noktada doğal, tarihi güzelliklere sahip kentlerdeki yerel yönetimlerin sanayi yatırımları için kentlerini 
cazip hale getirerek bu güzelliklerin bozulmasına neden olmaları demek olduğu görülmektedir. Bu yönde politikaların 

uygulanması kısa vadede yerel halkın ekonomik gelir ve istihdamını sağlamakla birlikte çevresel ve tarihi değerlerin geri 

döndürülmeyecek şekilde tahrip edilmesine neden olabilmektedir. Bu politikalar sürdürülebilirlik bağlamında 

değerlendirildiğinde ekonomik kalkınma sağlanırken sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik söz konusu olmayacaktır. 

Sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaların bir sonucu olarak değerlendirebilecek sürdürülebilir kalkınma 

yaklaşımının yanı sıra kentsel ve yerel yönetimlerin gündemine girmesiyle birlikte sürdürülebilir kent anlayışı ortaya çıktığı 

görülmektedir. Sürdürülebilirlik düşüncesinin popülerleşmesi ve kritik öneminin anlaşılmasıyla paralel olarak geliştiğini 

söyleyebileceğimiz sürdürülebilir kalkınma ile daha da popülerleştiği görülmektedir. Ancak belirtilmek gerekir ki çevresel 

ve sosyal önceliklerin ekonomik gelir ve kalkınma karşısında ikincil bir önemi olduğu vurgusunun ağır bastığı 

görülmektedir.  Sürdürülebilirlik kriterlerinin kentsel yönetim ve planlama sürecine uygulanması olan Cittaslow (Yavaş 

Şehir) hareketi Sürdürülebilir kent anlayışının küçük kentlerde uygulanmasının iyi bir örneği olarak ifade edildiği 

görülmektedir. Buradan hareketle Yavaş Şehir’ lerde çevresel ve sosyal hassasiyetler göz önünde bulundurularak ekonomi 

politikalarının geliştirildiğini söylemek mümkündür.  

Yavaş Şehir isminden de anlaşılabileceği hayatın daha yavaş aktığı şehirlere verilen bir ünvandır. Buradaki yavaşlık 

günümüzde dünyada küreselleşen hız kültürünün ifade ettiği gibi tembellik, eskiye dönüş gibi bir anlamda 

kullanılmamaktadır. Bu yavaşlık insanların yedikleri yemeklerden kent yaşamının her noktasından keyif alarak yaşaması 

gerektiği düşüncesinin hayatın her alanına uyarlanması olarak ifade etmek mümkündür. Yavaş şehir ise kentlilerin kentsel 

yaşama dair her alanda bir yerden bir yere yetişme telaşı olmadan, çevreyle uyumlu ve saygılı bir şekilde, yerel kültürel 

değerleri koruyarak yaşamalarını, amaçlayan bir kentsel yönetim şeklidir. Yavaş Şehir hareketinin küreselleşmenin 

getirdiği tek tipleşmeye bir karşı çıkış olmasıyla alternatif bir yaşam şekli sunmakta bunu da günümüzdeki teknolojik 

ilerlemeleri toptan reddetmeden yapması güçlü yanlarından birini oluşturmaktadır. Bu noktada diğer alternatif toplum ve 
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kent yaşamı önerilerinde ayrılmakta teknolojiyi çevreyle uyum içerisinde kullanmanın yollarını aramaktadır. Bu yüzden 

diğer çevreci ve alternatif toplum modellerine kıyasla uygulanabilirliği ve dünya çapında yayılarak güçlenebilme 

potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etmek gerekir.   

Yavaş Şehir' leri sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kent yaklaşımlarının uygulandığı kentsel yönetim modeli olarak ifade 

etmek mümkündür. Yavaş şehir olmak için yerine getirilmesi gereken kriterler incelendiğinde bu kentsel yönetim 

modelinin iki yaklaşımın ilkeleriyle uyumu daha net görülmektedir. Yavaş Şehir hareketinin temelini oluşturan Slow Food 

(Yavaş Yemek) anlayışıyla turizme yönelen politikaların yerel yönetimlerin kalkınmasını sağlayabilme potansiyeli vardır. 

Doğal, tarihi, kültürel güzelliklere sahip kentlerin kalkınması için sanayiye dayalı bir politika yerine bu güzelliklerin 

tanıtımına dayalı bir turizm anlayışı bu kentler için daha sağlıklı olacaktır. Turistik faaliyetlerin yöreye zararsız hale 

getirilmesi olan Sürdürülebilir Turizm anlayışının yerele özgü değerlerin korunarak ekonomik gelirin elde edilmesine 

yönelik bir çaba olarak ifade etmek mümkündür. Yavaş Şehir ünvanını alan şehirlerdeki turizm anlayışını yavaş ve 

sürdürülebilir turizm ile ifade etmek mümkündür.   

Slow Food (Yavaş Yemek) hareketi günümüzdeki yaygın hızlı yaşam kültürünün simgesi haline gelen fast food restoranın 

açılışında doğan tepkisel bir düşünce olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Mevcut beslenme alışkanlığı ve bu beslenme 

tarzının tüm hayat pratiklerine olan etkisinden rahatsızlığın somutlaşması olarak ifade edilebilecek Slow Food anlayışı 

diğer gıda hareketlerinden farklı olarak sadece yemek kültürüyle sınırlı kalmadığı görülmektedir. Slow Food hareketinin 

yemek yemeye sadece giderilmesi gereken bir ihtiyaç olarak yaklaşmadığı, kültürel özgünlüklerin taşıyıcı ve koruyucusu 

olarak farklılıkların varlığını devam ettirmesinde hayati bir işleve sahip olduğunu savunduğunu söylemek mümkündür. 

Slow Food felsefesi öncelikle yerele özgü yemekler, yapılış şekli, yöreye ait tatların korunması, yerel tatların dünya 

çapında tanınırlığının sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması temelinde uygulamalar şeklinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Slow Food ile yerel ve kırsalda yaşayan insanların ekonomik sorunlarının o yöreye ait yemek kültürünün ve 

tarihinin koruyarak bu tatları gastronomi turizm bağlamında pazarlayarak çözmeye çalıştığını söylemek mümkündür. 

Böylece hem yemek kültürü ve o yöredeki geleneksel yemekler ve değerler yok olmayacak hem de ekonomik gelir getiren 

bir istihdam alanı haline getirilerek halkın bu yöndeki bilinçlenmesi sağlanacaktır. Dünyanın neredeyse her noktasına özgü 

bir yerel yemek ya da geleneğin olduğu düşünüldüğünde yerel halkın göç etme sebeplerinin başında gelen ekonomik gelir 

eksikliğinin bir nebze olsun azalacağı mevcut örneklerden yola çıkarak söylemek mümkündür. Tabi ki bu gelir her ne kadar 

yerel halkın yaşamını devam ettirmesini sağlayacak olsa da beraberinde bazı handikaplara sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Burada en büyük sorun geleneksel değerlerin ve yemeklerin turizminden kaynaklanan karşılıklı etkileşimin 

geleneksel yapıyı değiştirmesi değerlerin metalaşması tehlikesini beraberinde getirmektedir. Ancak bu metalaşmanın 

olmaması için gereken bilinç sağlanabildiğin böyle bir tehlike var olmayacaktır.  

Slow Food felsefesinin tüm yaşam pratiklerine uygulanması olarak ifade edilebilecek Yavaş Hareketi ve Yavaş Yaşam bize 

daha geniş bir çerçeve sunmaktadır. Ancak ilk çıkış noktası yemek olduğundan Slow Food tüm diğer yavaşlık türlerinin 

temelini oluşturduğundan oldukça önemlidir. Yavaşlık felsefesinin her alandakileri uygulamalarında çok daha fazla 

bilinirliğe ve üyeye sahip olan Slow Food, Coğrafi İşaret, Gastronomik Kimlik, Gastronomik Turizm gibi kavramlarla 
güçlü ortaklıklara sahip olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak Yavaş Turizm, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilir Turizm 

gibi turizm çeşitlerinin öncelikleriyle aynıdır. Tüm bu noktalar dikkate alındığında insan hayatını ve doğayı geri 

döndürülemeyecek şekilde zarar veren güçlü mevcut sistemin karşısında durulabilmesi için tüm bu yaklaşımların 

birbirlerini desteklemesi bir dönüşüm ya da değişimi sağlayabileceğini söylemek mümkündür. Çünkü hızlı yaşam kültürü 

günümüz insanını her yönden kuşatmakta ve başka bir yaşam şekli olmadığına inandırmış durumdadır. Özellikle kentlerde 

içinde yaşadığı hızlı yaşam tarzından memnun olmayan insanların farklı bir kent yaşamının ve hayat tarzının mümkün 

olduğunu Yavaş Şehir sayesinde görmesiyle birlikte daha güçlenme potansiyeli olan alternatif bir yaşam şekli sunmaktadır. 
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ÖZET 

İnsan toplumunun olağan yaşam düzenini maddi ve manevi zarar verici nitelikte kesintiye uğratan veya tümden 

durduran doğal ya da teknolojik olayların neticelerine afet diyoruz. Günümüzde çağdaş yaşamın ulaştığı ileri 

teknolojik düzeyde bile insanlık doğal ve teknolojik olaylara bağlı gerçekleşen afetler karşısında hala çaresizliğini 

korumaktadır. Dünya nüfusunun büyük bir kısmının kırdan kente göçle beraber şehirlerde toplanması ve bu 

toplanmanın da gelişi güzel bir düzende gerçekleşmesi zararların nitelik ve nicelik olarak artmasına neden 

olmaktadır. Büyük afetler en gelişmiş ülkelerde bile anlık profesyonel tepkiye imkan vermemektedir. İlk 24 saatten 

üç güne kadar geçen süre kurtarma, acil sağlık yardımı, nakil gibi konularda son derece hassas dakikalardır. Bu 

nedenle toplumsal refleks ve afete dirençli bir toplum zararların en aza indirilmesi ve olağan yaşama kısa sürede 

dönmek için son derece önem taşımaktadır. 

Büyüyen ve karmaşıklaşan kent yaşamı düşünüldüğünde afet ile yüz yüze gelmeden toplum destekli  afet risk 

yönetim anlayışını uygulamaya koymak bir zorunluluktur. Risk yönetiminin başarılı ve etkili olma koşulu da toplum 

destekli oluşuna bağlıdır. Bu desteğin oluşturulmasında eğitim, tatbikatlar  ve metotlar son derece önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede üretilecek hizmet sahasına en yakın birimler olan yerel yönetimler, birey, aile, özel 

sektör,  ulusal halka ile bağı oluşturmaktadır. Bu şekliyle yerelin kapasitesi artarken yönetişim anlayışı da hayat 

bulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Risk, Yönetişim. 

 

ABSTRACT 

Disasters are the results of technological or natural events which end or interrupt usual living conditions of human 
society. They cause physical injuries and moral damages. Even in today’s world of advanced technological 

developments of contemporary life, human is still weak in front of natural and technological disasters. Numerous 
part of human population that had been migrated from rural to urban areas are living in the cities today. Unplanned 
settlement of this population increase the damages of disasters in terms of both quality and quantity. Big disasters 
are very hardly managed professionally even in most developed countries of the world. From the first 24 hours to 
three days, is the most important and delicate time interval for rescue, emergency aid and transfer of the people. For 
this reason, the reflex of the society and its resistance to disasters, are significant for minimizing damages and 
returning to the normal life conditions. When we think about complicated city life of today’s world, it is necessary to 
implement socially supported risk management system before confronting disasters. 

The success of risk management system is related to the support and contribution of society. The construction of this 
support may be provided through education and different methods of practices. In this framework, the services are 
produced by local government bodies, individual people, family members and private sector and they form a 
connection with the national body. In this way, the capacity of the local government bodies will develop and the idea 
of governance will flourish. 

Key Words: Disaster, Risk, Governance. 
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ÖZET 

Stres, kişilerin mevcut dengesini olumlu ya da olumsuz bir şekilde değiştiren aşırı ve genellikle istenmeyen her 

türlü içsel ve çevresel etkenler ile bu etkenlere karşı gösterilen tepkileri içeren ve tüm bu durumların gerçekleştiği 

süreç olarak ifade edilir. Bazı durumlarda stres kişiye olumlu katkılar sağlasa da birçok durumda kişiye olumsuz 

etkilerde bulunur. Dikkat dağınıklığı, performans düşüklüğü ve özensiz çalışma gibi olumsuzluklara neden olur. 

Buradan hareketle stresin uygun bir düzeyde kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Alanya Belediyesi özelinde yerel yönetimlerde çalışan personelin karşılaştıkları örgütsel (iş - işyeri) stres 

etmenlerini tespit etmek ve bu etmenlerin personellerin bireysel performansları üzerindeki olası etkisini 
incelemektir. Çalışma sonunda özelde Alanya Belediyesi genelde ise yerel yönetimler çalışanları için stresin 

performans üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi yönünde çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmada, 

nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Veriler basit 
tesadüfî örneklem yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma evreni Alanya Belediyesi'nde görev yapan muhtelif unvan 

ve kadrodaki belediye çalışanlarından oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi ise 452 belediye çalışanıdır. Anket 
yoluyla elde edilen verilerin analizleri için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada 5’li likert ölçeği ve demografik sorular ile ilgili tanımlayıcı 

istatistiklere yer verilmiştir. Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve korelasyon yöntemleri kullanılmıştır. Analiz 

sonuçları incelendiğinde örgütsel stres ile işgücü düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir ifade ile örgütsel stresin işgücü performansı üzerinde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Örgütsel stresin artması işgücü performansını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimelere: Stres, Örgütsel Stres, İşgücü Performansı, Alanya Belediyesi 

 

ABSTRACT 

Stress is defined as a process that changes people’s present balance in positive or negative way, extreme and 

usually all kind of internal and environmental undesirable factors and the reactions to these factor and where all 
these conditions are actualized. Even if stres makes positive contributions to the person in some cases, but in many 
cases it has negative effects on person. It causes negativities like distractibility, poor performance,and sloppy 
work. Therefore, stress should be kept under control at an appropriate level. The aim of this study is to investigate 
the orginazational stress factors which the employees working in local governments faced and to examine the 
effects of these factors on the personel performance of the employees, on the scope of Alanya Municipality. At the 
end of the study, solution suggestions  are presented to decrease the negative effects of stress on the employees of 
Alanya Municipality in particular and the employees of local governments in general. Qualitative research method 
is used in th research. Data were collected by simple random sampling method. The research population is 
composed of the employees from various titles and cadres in Alanya Municipality. The sample of the study is 452 
municipal employees. The SPSS 22.0 package program was used to analyze the data obtained through the survey. 
The data obtained were subjected to reliability analysis. In the research, 5-point Likert Scale and descriptive 
statistics about demographic questions were given place. Multiple regression and correlation methods were used 
in empirical analysis. When the results of the analysis are examined, it is detected that there is a positive 
directional and meaningful relationship between organizational stres and work force. In other words, it is 
determined that organizational stress has an effect on work performance. The increase of organizational stress 
effects the work force performance negatively. 

Key Words: Stress, Organizational Stress, Work Force Performance, Alanya Municipality. 
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1. GİRİŞ 

Kamu sektörü, kamu hizmetlerinin hayata geçirilmesindeki temel aktördür. Bu bağlamda belediyeler yerel ve ortak nitelikteki 

kamusal hizmetlerin sunulmasında Türkiye'deki en etkin organizasyonlardır. Belediyeler bir kentsel alan yönetimleridir. TÜİK 

(2018) verilerine göre Türkiye'nin yaklaşık %93'ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu durum özelde belediyelerin, genel 

anlamda da yerel yönetimlerin taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. 

Belediyelerin kamu hizmetleri sunarken kullandığı en temel araçlar malvarlığı ve insan kaynaklarıdır. Daha yalın bir ifadeyle 

mali ve beşeri (insani) kaynaklardır. Dolayısıyla bu kaynakların etkin ve verimli kullanımı belediyelerin etkinliklerini 

belirleyen unsurlar arasında olacaktır. Belediyeler sahip oldukları insan kaynaklarını atıl hale getirmeden en etkili ve verimli bir 

şekilde kullanmak zorundadır. Bu nedenle salt personel yönetimi anlayışından, insan kaynakları yönetimi anlayışına geçiş 

yapılması yönünde ciddi bir eğilim görülmektedir. 

İnsan kaynakları yönetimi açısından insan sadece kamu hizmetlerinde kullanılan bir araç değildir. Çalışanlar, aynı zamanda 

belediye organizasyonu açısından da bir amaçtır. Belediye personelinin moral, motivasyon ve kurumsal bağlılıklarının 

arttırılması kamu hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasına da katkı sağlayacaktır. Bunun için de çalışanların bireysel ve grupsal 

olarak maksimum verimlilikte istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da motivasyon, performans ve etkinlikleri 

önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalı ya da etkisiz hale getirilmelidir. 

Bireyleri, iş hayatında etkileyen içsel ve dışsal  etkenler çok fazladır. Bu etkenlerden bir tanesi de strestir. Stres, esasen kontrol 
edilebilir düzeyde ve yoğunlukta kalması şartıyla kişiyi geliştiren, onu eylem yapmak üzere harekete geçiren, tecrübe 

kazandıran ve daha güçlü hale getiren bir uyarıcıdır. Ancak stresin kontrol edilememesi ve uygun olmayan yoğunlukta olması 

ise kişinin güvensizlik ve güçsüzlük yaşamasına ve başarısızlığa uğramasına neden olabilmektedir. Hangi sebeple ortaya çıktığı 

anlaşılamayan ve fark edildiğinde de başa çıkılamayan endişeler, yaşayan kişinin gücünü aşması halinde duygusal, zihinsel ya 
da fiziksel anlamda ilgilisine zarar vermeye başlar. Bu sebeple stresi ortaya koyan yaşamsal gerilimlerin kişiye zarar verecek 

seviyeye ulaşmadan kontrol altında tutulması ve hatta fayda sağlayacak amaçlar doğrultusunda ortaya çıkardığı pozitif 

etkilerinden yararlanılması gerekir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de stresin gerçekte ne olduğunun, ne şekilde ortaya 

çıktığının, etkilerinin ve sonuçlarının çok iyi bilinmesi gerekir (Levi, 1965:80-85; Barutçugil, 2002:144 ). 

 

2. KAVRAMSAL AÇIDAN ÖRGÜTSEL STRES VE İŞGÜCÜ PERFORMANSI 

Stres kavramının etimolojik kökeni Latince “estrica” ve eski Fransızca “estrece” kelimelerine dayanır. Stres terimi, 19. 
yüzyıldan önce bela musibet, elem, dert, keder, felaket gibi insanın başına gelebilecek olumsuz dış etkenler/durumlar için 
kullanılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise stres teriminde anlamsal bir dönüşüm yaşanmıştır. Stres kavramı patolojik ve fizyolojik 
etkilerin nesneler ya da şahıslar üzerinde meydana getirdiği baskı, gerilim, zorlama ve güç gibi anlamlarda kullanılmıştır. Başka 

bir açıdan kişi ve objelerin ortaya koyduğu etkiler ile nesne ve şahısların biçimsel / fizyolojik olarak bozulmasına, tahrip 

edilmesine ve zorlanmasına karşı oluşan bir direnç olarak ifade edilmiştir (Torun, 1997:43; Güney, 2006:316). Stres kavramının 

tarihsel süreçte farklı kültürlerde yan anlamlar da kazandığı görülebilmektedir. 

Çince'de stres kavramı “tehlike” ve “fırsat” kelimelerinin bir bileşkesi olarak anlamlandırılmaktadır. Kavramın ifadesinde, 

aşılması gereken tehlikeler, riskler ve zorluklar mevcut iken; bu olumsuz unsurların başarılı bir şekilde atlatılması ile birlikte 

elde edilecek kazanımlar ve fırsatlar da vardır (Gökdeniz, 2005:174). Akademik yazında ise stresin ilk kez 17'nci yüzyılda 

fizikçi Robert HOOK tarafından kullanıldığı görülmektedir. Hook, stres kavramını "elastik bir obje ve bu objeye uygulanan dış 

güç arasındaki ilişkiyi" açıklamak üzere kullanmıştır. Diğer bir fizikçi Thomas YOUNG ise stresi, "maddenin kendi içinde olan 

bir güç veya direnç" olarak ifade etmiştir (Seyhan, 2007:6). İlerleyen dönemlerde fizik dışında diğer bilimler de stresi kendi 

metedolojisi ve amaçları doğrultusunda incelemeye devam etmişlerdir. Bu durum stresin anlamının zenginleşmesine katkı 

sağlamıştır.  

Selye (1956) stresi, özel bir şekilde amaçlanmadan kişiye yüklenen olumlu ya da olumsuz sıradan bir isteme karşı, vücudun 

uyum sağlamak için gösterdiği özgül olmayan tepki, refleks olarak tanımlamıştır.  

Stres teriminin, "baskı" veya "gerginlik" (Barlı, 2010:262) kavramlarıyla; "korku", "endişe", "kaygı"' gibi durumlar ya da 
"üzüntü" ve "utanç" gibi duygular (Harrington, 2013:2) ile ifade edilmesinin yanı sıra "insanların huzur ve mutlulukları için bir 

uyarı, tehlike işareti olarak algılanan olaylara karşı belirgin bir şekilde olmayan fizyolojik ve psikolojik tepki" (Klarrich, 
1996:34); "bireyin sosyal ve fiziksel çevredeki olumsuz etkenler sebebiyle ruhsal ve bedensel sınırlarının üzerinde ortaya 

koyduğu gayret" (Cüceloğlu, 1994:321) şeklinde de tanımlanmaktadır. Yapılan tanımlardan yola çıkarak stresi;  

"kişilerin duygusal, bilişsel, fiziksel, davranışsal ve sosyal yönlerine geçici veya kalıcı bir surette etki ederek 
mevcut dengesinin olumlu ya da olumsuz bir şekilde değiştiren aşırı ve genellikle istenmeyen her türlü içsel ve 

çevresel uyarıcılar (etkenler) ile bu uyarıcılara (etkenlere) karşı uyum sağlamak, korunmak, kontrol altına 
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almak ya da avantajlı konuma sahip olmak için ortaya konulan davranış, refleks, tepkiler ve bunların karşılıklı 

olarak gerçekleştiği süreç", olarak açıklayabiliriz.  

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stres günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Günlük hayatta değişikliğe sebep olan 
sıradan bir gelişme bile stres verici/etkeni olarak değerlendirilmektedir (Özer, 2011:399). Bu haliyle stres, kişiler üzerinde 

etkisi olan ve onların davranışlarına, işgücü performanslarına, motivasyonlarına, iş verimliliklerine ve diğer kişilerle olan 

sosyal ilişkilerine doğrudan etkisi olan bir uyarıcı konumundadır (Eren, 1993:223). Stresin bireyi etkileme seviyesi; gerilime 
neden olan etkenin ani veya sürekli olması, yaşamsal önem derecesi, bireyin kişilik yapısı, stresin toplumsal ya da kültürel 

olarak paylaşılma derecesiyle ilişkilidir (Şimşek vd., 2008: 327). 

Rekabetin ve insan ilişkilerinin çok yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz işyerlerinde stres, en önemli bireysel ve örgütsel 

problemlerden birisidir. İş tatmini/doyumu, etkinlik, verimlilik, performans, devamsızlık, işten ayrılma, dikkat dağınıklığı, 

özensiz çalışma gibi birçok duruma doğrudan etki etmektedir. Bireyin kendisiyle, içinde yer aldığı sosyal grupla ve çalıştığı 

örgüt yapısı ile etkileşimi neticesinde bir gerilim ve hayal kırıklığı durumu olabilir (Tınaz, 2005:37). İşyeri ve çalışma ile ilgili 

yaşanan stres, yönetsel stres olarak ifade edilir. 

İş stresi ya da mesleki stres olarak ta ifade edilen yönetsel stres, örgüt içinde çalışan kişilere aşırı iş yüklenmesi, görev tanımları 

dışında çalıştırılmaları, sorumluluklarını yeterince yerine getirememeleri, yanlış yönetsel uygulamalar, çalışma saatlerinin ve 

fiziksel ortamın elverişsiz olması gibi durumlardan dolayı meydana gelmektedir. Organizasyon içinde izlenen politikalar 
çalışanları ve yöneticileri kimi zaman strese sokabilmektedir (Şimşek vd., 2001:219). 

Örgütsel strese neden olan durumlar; bireysel faktörler ve örgütsel faktörler diye iki ana gruba ayrılırlar. Kişilik özellikleri, 

kişilik yapısı, iş deneyimi ve yaşam değişim oranı çalışanlarda iş stresine yani örgütsel strese neden olan bireysel faktörler 

arasında yer almaktadır (Silah, 2000:6). İş yaşamında strese yol açabilecek örgütsel faktörler ise; işin yapısına ilişkin faktörler 

(aşırı iş yükü veya az çalışma, işin niteliği, meslek hastalıkları), örgütsel yapı ve yönetim yapısına ilişkin faktörler (örgütsel 

yapı ve iklim, rol çatışması / belirsizliği, örgüt içi etkileşim ve iletişim, örgütteki değişim ve yeniliklerin meydana getirdiği 

değişiklikler, örgüt içi performans değerleme ve terfi politikaları, kariyer geliştirme uygulamaları) olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Örgütsel stresin meydana gelmesinin elbetteki bir takım sonuçları olacaktır. Akademik yazında bu sonuçlar genel 

olarak şu şekilde tasnif edilmektedir (Tınaz, 2005:40; Eroğlu, 2006:435; Ergün, 2008:44); 

 Bireysel sonuçlar, 

 Fizyolojik sonuçlar (baş dönmesi, aşırı yorgunluk, sinirlenme, kekemelik, çarpıntı, ağız kuruması, kabızlık, vd.), 

 Psikolojik sonuçlar (konsatrasyon problemi, kararsızlık, unutkanlık, eleştiriye tahammülsüzlük, vd.), 

 Duygusal sonuçlar, 

1. Kaygı, 

2. Depresyon, 

3. Uykusuzluk, 

4. Tükenme Belirtisi, 

 Davranışsal sonuçlar, 

1. Saldırganlık 

2. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, 

3. İşe devamsızlık, 

 Örgütsel sonuçlar, 

1. İş kazaları, 

2. Personel devri, 

3. Performans düşüklüğü, 

İşletmelerde çalışanların kendileri için belirlenen özellik ve yeteneklerine uygun olarak, kendilerine verilen görevi yerine 
getirmeleri "bireysel performans" olarak değerlendirilir. Bir örgütte çalışan performansından bahsedebilmek için personelin 
daha önceden tanımlanmış bir iş ile karşı karşıya kalması, bu işin ilgili personelin donanım ve birikimine uygun olması ve 

personelin işini gerçekleştirme derecesinin göstergesi olan bir standardın mevcut olması gerekir (Erdoğan, 1991:164). 
Çalışanların yaptıkları iş neticesinde performans sonuçlarına göre yetersiz veya fazla ödüllendirilmesi kişiler arası çatışmayı 

meydana getirir ve bu durum sonucunda stres oluşur. 
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Örgütlerde çalışanların verimliliklerinin ölçülmesi ile performans (başarı) ve performans değerlendirme unsurlarının sistematik 

ve formel bir şekilde incelenmesine yönelik ilk çalışmalar, 1900’lü yılların başlarında Taylor’un iş ölçümü uygulamaları 

aracılığı ile örgütlerde bilimsel olarak kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’de performans değerlendirme konusunda yapılan 

çalışmaların yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi bulunmakta ve bu çalışmaların ilk olarak kamu sektöründe yapıldığı görülmektedir 

(Ataay, 1985:228). Dolayısıyla personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş istekleri kamu sektörü açısından hiç 

te yeni değildir. Ancak başta büyük ölçekli işletmeler olmak üzere özel sektörde insan kaynakları yönetimi anlayışı hakim 

olurken; siyasi kaykılar, ağır bürokrasi, değişime karşı çıkma düşüncesi, şeffaflığın gerçek anlamda istenmemesi, siyasi 

kaygılar gibi sebeplerle Türkiye'de kamu sektöründe yerleşmiş bir insan kaynakları yönetimi anlayışının hakim olduğu iddia 

edilemez. Hatta personel yönetimi anlayışının halen etkin bir şekilde yönetim sürecinde hakim pozisyonda olduğu 

görülmektedir. Buradan hareketle İKY anlayışının bir ürünü olan performans yönetiminin kamu sektöründe, bilhassa da yerel 

yönetimlerde etkin bir şekilde ülke genelinde uygulandığı söylenemez. Bu durum performans değerlendirilmesi yapılmasına, 

stres yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesine önemli ölçüde bir engel teşkil etmektedir. Bireysel anlamda İKY anlayışını 

kısmen ya da tamamen uygulayan belediyeler ise çalışan kaynağı açısından önemli tasarruflar sağlamakta, daha etkin ve verimli 

bir kaynak yönetimi gerçekleştirmektedir. 

 

3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ VE UYGULANMASI 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı Alanya Belediyesi özelinde yerel yönetimlerde çalışan personelin karşılaştıkları örgütsel (iş - işyeri) stres 

etmenlerini tespit etmek ve bu etmenlerin belediye personelinin bireysel performansları üzerindeki olası etkisini incelemektir. 
Böylelikle çalışanların strese maruz kaldığı etkenlerin tespit edilerek, bu etkenlerin işgücü performanslarına olan olumsuz 

etkileri belirlenecektir. Çalışma sonunda özelde Alanya Belediyesi genelde ise yerel yönetimler çalışanları için stresin 

performans üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi yönünde çözüm önerileri sunulacaktır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı  

Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Veriler basit 
tesadüfî örneklem yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu Ergun (2008) tarafından kullanılan 

formun belediye personeline uyarlanmış ve geliştirilmiş versiyonudur. Bu anket  üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde araştırmaya katılan kişilerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular (8 adet) bulunmaktadır., Anketin 
ikinci bölümünde ise belediye personelinin örgütsel stres düzeyinin tespiti için hazırlanan stres belirleme ölçeği soruları (42 
adet) bulunmaktadır. Örgütsel stres kaynaklarının içeriğinin belirlenmesine yönelik soruların hazırlanmasında Aydın (2004) 
çalışması ve Okutan ve Tengilimoğlu'nun (2002) değerleme ölçeği temel alınmıştır. İlgili sorular aracılığla beş temel stres 

faktörü (kişilik yapısı, iş yapısı, örgütsel/yönetim yapısı, örgüt içi fiziksel koşullar, genel çevresel faktörler) oluşturulmuştur. 

Anketin üçüncü bölümünde de örgütsel stresin iş başarısı ve iş doyumu açısından çalışan performansına olan etkilerini ölçmek 

amacıyla hazırlanan performans ölçütleri sorularına (9 adet) yer verilmiştir. Örgütsel stres faktörlerine göre değişiklik 

gösterebilme özelliğine sahip olan işgücü performansı değişkenleri çalışmamızda bağımlı değişken olarak esas alınmıştır. 

İkinci ve üçüncü bölümde bulunan bu soruların katılımcılardan, belirtilen yargılara 5’li likert ölçeği üzerinde hangi oranda 

katıldıklarının işaretlenmesi istenilmiştir. 5'li likert ölçeğinde; "1 kesinlikle katılıyorum", "2 katılıyorum", "3 orta derecede 
katılıyorum", "4 katılmıyorum", "5 kesinlikle katılmıyorum" seçenekleri bulunmaktadır. Ankette kullanılan soruların tamamı 

olumsuz anlamlı olduğundan "1 kesinlikle katılıyorum" en olumsuz ve istenmeyen durumu ifade ederken; "5 kesinlikle 
katılmıyorum" en olumlu durumu göstermektedir. Bu nedenle elde edilen sonuçlarda değerlendirme 5’e yaklaştıkça stresin 

azaldığını (ya da iş gücü performansında düşüşün olmadığını), 1’e yaklaştıkça ise stresin arttığını (ya da iş gücü performansında 

düşüş yaşandığını) ifade eden yorumlar yapılacaktır.  

3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, Alanya Belediyesi'nde görev yapan muhtelif unvan ve kadrodaki belediye çalışanları oluşturmaktadır. 

Alanya Belediyesinin 2018 yılı itibariyle 600 civarında kadrolu ve 1800 civarında kadrosuz firma personeli  olmak üzere 

toplamda 2400 civarında çalışanı bulunmaktadır. Personel sayısı işe giriş ve çıkışların sürekliliği sebebiyle günlük olarak 

değişmektedir. Çalışanların tamamı doğrudan belediye adına kamu hizmeti ifa ettikleri için kadro, unvan, pozisyon vb. ayrımlar 

yapılmadan bir bütün olarak evren kabul edilmiştir. Alanya Belediyesi Akademik Birim tarafından çoğaltılan anket formları, 
Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü aracılığı ile tüm birimlere dağıtılmıştır. Çalışanların önemli bir kısmının 

vardiya esaslı çalışması, izinli ve dış görevde olması sebebiyle tüm anketlerin eş zamanlı olarak uygulanması mümkün 

olmamıştır. Evrene ulaşmada zaman ve ulaşım açısından zorluklar yaşanacağından dolayı belirlenen evren üzerinden onu temsil 

edecek basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile örneklem oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda birimlerden geri toplanan 

anketlerin yaklaşık 650 civarındaki kısmının dolduruldu görülmüştür. Eksik ve hatalı doldurulan anketler ile özentisiz 

doldurulduğu görülen anketlerin kapsam dışına alınması neticesinde 452 adet anket formu örneklem olarak kabul edilmiştir. 
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3.4 Analiz ve Bulgular 

Anket yoluyla elde edilen verilerin analizleri için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler güvenilirlik 

analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada 5’li likert ölçeği ve demografik sorular ile ilgili tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. 

Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve korelasyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Alanya Belediyesinde muhtelif birimlerde farklı unvan ve kadroda görev yapan çalışanlar üzerinde yapılan anketin 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulgular tablolar kullanılarak frekanslar ve yüzdeleri ile birlikte ayrı ayrı ele 

alınmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet Frekans (N) Yüzde (%) 

 

Kadın 128 28,3 

Erkek 324 71,7 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 1’de katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde; %71,7’sinin erkeklerden, %28’3’ünün kadınlardan 

oluştuğu tespit edilmiştir. Anket uygulaması yapılırken kadın ve erkek çalışanların birbirine yakın oranlarda olması arzu 
edilmiştir. Ancak anket uygulaması yapılırken cinsiyet, birim, kadro, unvan vd. ayrımı yapılmadan formlar tüm birimlere eş 

zamanlı olarak uygulandı. Belediye çalışanlarının ağırlıklı çoğunluğunun kentsel alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde istihdam 

edildiği gerçeği dikkate alındığında bu hizmetleri ifa edenlerin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Bu sebeple 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu erkeklerden meydana gelmektedir. Gerçek duruma uygun bir yüzdelik ortaya çıkmıştır.  

Tablo 2. Katılımcıların Medeni Durum Dağılımı 

Medeni Hal Frekans (N) Yüzde (%) 

 

Evli 306 67,7 

Bekâr 146 32,3 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de katılımcıların medeni durum dağılımı incelendiğinde %67,7’sinin evli, %32,3’ünün bekâr olduğu saptanmıştır.  
Alanya belediyesinin sosyal hizmetlere yönelik çalışmalarının artması, teknolojik yeniliklerini hızlandırması bu faaliyetlere 
esas donanıma sahip genç ve dinamik personel istihdamını oransal olarak arttırmıştır. Genç yaştaki çalışanların varlığının bekar 
çalışan oranını yükselttiği düşünülmektedir. Elbette ki tüm bekar personelin genç yaşta olduğu sonucu ortaya konulamaz. 

Ancak Tablo 3 verileri ile çıkarımımız arasındaki oransal benzerlik kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. 

 

 

 

 

 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1567 
 

 

Tablo 3. Katılımcıların Yaş Dağılımı 

Yaş Grubu Frekans (N) Yüzde (%) 

 

20-30 124 27,4 

31-40 166 36,7 

41-50 118 26,1 

51 yaş ve üzeri 44 9,7 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 3’de katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, %27,4’ünün 20-30 yaş aralığında, %36,7’sinin 31-40 yaş aralığında, 

%26,1’ini 41-50 yaş aralığı, %9,7’sinin ise 51 yaş ve üzeri olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Belediye hizmetlerinde oransal olarak 
büyük bir dilime sahip olan alt ve üst yapı hizmetleri bedensel bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu da çalışanların yaş sınırını 

belirli bir seviyede tutmaktadır. AR-GE faaliyetleri ve yeni istihdamların da etkisiyle genç nüfusun ağırlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Frekans (N) Yüzde (%) 

 

Yüksek Lisans/Doktora 34 7,5 

Lisans 118 26,1 

Ön Lisans 76 16,8 

Temel Eğitim (İlk-Orta-Lise) 224 49,6 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 4’de katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde, %7,5’inin yüksek lisans/doktara, %26,1’inin lisans, %16,8’inin ön 

lisans, %49,6’sinin temel eğitim (ilk-orta-lise) olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar çalışanların yaklaşık yarısının zorunlu 

temel eğitim seviyelerinden mezun olduğu görülüyor olsa da esasen belediye çalışanlarının eğitim seviyesinin yüksek olduğu 

sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle firma çalışanlarının büyük bir çoğunluğu ile bedensel işleri yapan işçilerin temel eğitim 
düzeyinde olması beklenir. Her iki çalışandan birisinin üniversite mezunu olması belediye hizmetlerindeki etkinliklerin 

artmasına, üst performans skalalarının elde edilebilmesine katkı sağlamaktadır. Üniversite sonrası master ve doktora gibi 

uzmanlaşma oranının %7,5 olması son derece önemli bir kazanımdır. 
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Tablo 5. Katılımcıların Halen Yürüttükleri Görevlerindeki Çalışma Süreleri 

Görevde Çalışma Süresi Frekans (N) Yüzde (%) 

 

1 yıldan az 68 15,0 

1-4 yıl 156 34,5 

5-10 yıl 110 24,3 

11-20 yıl 86 19,0 

21 yıl ve üzeri 32 7,1 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcılara yöneltilen “Bulunduğunuz görevde kaç yıldır görev yapmaktasınız?” sorusuna, %15,0’i 1 

yıldan az; %34,5’i 1-4 yıl arasında; %24,3’ü 5-10 yıl periyodunda; %19,0’u 11-20 yıl arasında, %7,1’i de 21 yıl ve üzeri bir 
süre mevcut görevlerinde oldukları hususunda cevap verdikleri görülmektedir. Örgütsel yapıda süreklilik, istikrar, mesleki 

deneyim oldukça önemlidir. Ancak küreselleşmenin de etkisiyle kamusal hizmetlerindeki arz talep ilişkisi hızla değişmektedir. 

Hizmet sunumundaki araçlar, kullanılan teknolojiler ve uygulanan standartlar/mevzuatlar yoğun bir dönüşümden geçmektedir. 

Bu durum personel istihdamını da etkilemektedir. Dolayısıyla belediyeler bazı istisnai pozisyonlar dışında uzun soluklu atıl 

etkisiz bir istihdam anlayışı yerine; daha düşük maliyetli, uzmanlaşmış, genç ama donanımlı personel istihdamına 

yönelmişlerdir. 

Tablo 6. Çalışanların Belediyedeki Toplam Çalışma Süreleri 

    Kurumda Çalışma Süresi Frekans (N) Yüzde (%) 

 1 yıldan az 58 12,8 

1-4 yıl 160 35,4 

5-10 yıl 118 26,1 

11-20 yıl 92 20,4 

21 yıl ve üzeri 24 5,3 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların “Halen bulunduğunuz kurumda kaç yıldır çalışmaktasınız?” sorusuna verdiği yanıtlarda, 

%12,8’inin 1 yıldan az, %35,4’ünün 1-4 yıl, %26,1’inin 5-10 yıl, %20,4’ünün 11-20 yıl ve %5,3’ünün 21 yıl ve üzeri 

çalıştıkları tespit edilmiştir. Esasen tablo 6 ile tablo 5 arasında ciddi bir uyumun olduğu görülmektedir. Bu durum daha önce 

ortaya koyduğumuz savları desteklemektedir. Bir çalışanın bir birime başlayıp uzun bir kariyerden sonra buradan emekli olması 
amacından ziyade ihtiyaç duyulan işe uygun taşeron personel istihdamını tercih ettiği görülmektedir. İKY açısından bu 

durumun olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Kurum içi yatay, dikey ve çapraz kariyer imkanını sınırlandırmakta, böylelikle 

çalışanların kurumsal bağlılıkları ve motivasyonlarını azaltıcı etkilere kapı aralamaktadır. 
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Tablo 7. Çalışanların Belediyedeki Görev Dağılımları 

Kurum Görevi Frekans (N) Yüzde (%) 

 

Teknik Hizmetler 42 9,3 

Memur 48 10,6 

İşçi 122 27,0 

Çöpçü 26 5,8 

Büro Personeli 114 25,2 

Yardımcı Hizmetler 64 14,2 

Zabıta Memuru 18 4,0 

Belirtmeyenler 18 4,0 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların “Çalıştığınız kurumdaki göreviniz nedir?” şeklinde yöneltilen soruda %9,3’ünün Teknik 

hizmetler, %10,6’sının Memur, %27,0’ının İşçi, %5,8’inin Çöpçü, %25,2’sinin Büro Personeli, %14,2’sinin Yardımcı 

Hizmetler, %4,0’ının Zabıta Memuru seçeneklerini işaretlerken; %4,0’ı ise kurumda hangi görevde yer aldığını belirtmemiştir. 
İlgili tablo ile teknik ve yardımcı hizmetler ile büro çalışanı aranında üç kat bir oranın bulunduğu görülmektedir. Bu veriler 

Tablo 1'deki cinsiyet dağılımının ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur. 

Tablo 8. Çalışılan Kurumdaki Özlük Hakları İtibariyle Mevcut İstihdam Türleri Dağılımı 

İstihdam Türü Frekans (N) Yüzde (%) 

 

Memur 114 25,2 

İşçi (Belediye) 56 12,4 

İşçi (Firma Taşeron) 236 52,2 

Sözleşmeli Personel 28 6,2 

Geçici Personel 18 4,0 

TOPLAM 452 100,0 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 8 incelendiğinde, katılımcıların “Çalıştığınız kurumda özlük hakları itibariyle istihdam türünüz nedir?” sorusuna yönelik 

cevaplarda, %25,2’sini Memur, %12,4’ünü İşçi (Belediye), %52,2’sini İşçi (Firma Taşeron), %6,2’sini Sözleşmeli Personel ve 

%4,2’sini geçici personel oluşturduğu saptanmıştır. Esasen kamusal hizmetler bazı istisnalar dışında asli görevlerdir. 

Dolayısıyla burada istihdam edilen çalışanların memur en kötü ihtimalle kadrolu işçi olması beklenir. Ancak personel giderinin 
yıllık bütçenin %30'u ile sınırlandırılması, esnek dönemsel personel istihdamına imkan sağlaması, daha düşük sosyal güvenlik 

giderleri ve daha yoğun çalıştırma imkanı vermesi dolayısıyla belediyelerin taşeron istihdamına yöneldiği görülmektedir. Bu 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1570 
 

durum örgütsel anlamda maliyetleri azaltsa ve bazı noktalarda hizmet kalitesini arttırsa da istikrar, kamu hizmetinin 

içselleştirilmesi, süreklilik, vb. unsurlar açısından oldukça sorunludur. 

Tablo 9. Stres Değerleme Değişkenlerinin Tanımsal İstatistik Analizlerine Ait Tablo 

STRES DEĞERLEME DEĞİŞKENLERİ Ortalama Standart 
Sapması 

A. KİŞİLİK YAPISI 2,42 1,116 

1. Sağlık durumumun (psikolojik ve bedensel) işten olumsuz etkilenmesi 2,43 1,326 

2. Aileme ve sosyal yaşama yeterli zaman ayıramama 2,55 1,139 

23. Çalışanlar arasındaki yükselme hırsı ve  rekabete  bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar 2,54 1,337 

30. İş arkadaşları ile uyumsuzluk ve çatışma yaşanması 2,14 1,271 

B. İŞ YAPISI 2,45 1,245 

3. İş yoğunluğu (Aşırı iş yükü) 3,01 1,028 

4. İşin monotonluğu 2,48 1,132 

5. Mesleki riskler ve meslek hastalıkları 2,43 1,278 

6. İşi belli sürede bitirme zorunluluğu 2,95 1,327 

7. Yeterli araç ve gereçten yoksun olma 2,30 1,274 

8. Görevde hata yapma olasılığı 2,23 1,111 

9. Önemli kararlar verme zorunluluğu 2,63 1,197 

10. İşin sürekli göz önünde yapılması zorunluluğu 3,01 1,351 

11. Vatandaş memnuniyetsizliği ve şikayet edilme korkusu 2,23 1,303 

12. Görev yeri ile ilgili sık değişiklikler yapılması 1,81 1,071 

13. Çalışma saatlerinde belirsizlik veya uygunsuzluk 1,90 1,129 

C. ÖRGÜTSEL YAPI  /  YÖNETİM YAPISI 2,52 1,346 

14. Örgütsel amaç ve politikalara yeteri kadar uyulmadığı duygusu 2,17 1,174 

15. Rolle ilgili sorumluluklar ve bunların yoğunluğu 2,52 1,226 

16. Görev dağılımındaki adaletsizlik 2,45 1,340 

17. Kendi ürettiği isin dışında bilgi verilmeme dışlanma 2,18 1,254 

18. Yetersiz maaş ve ücret dengesizliği 2,81 1,431 

19. Mesleki yönden kendini geliştirme  olanaklarının sağlanamaması 2,58 1,245 

20. Yapılan işin başkalarınca önemsenmemesi 2,81 1,375 

21. Amirlerle olan ilişkilerde ortaya çıkan sürtüşme ve sorunlar 2,13 1,272 

22. Çalışanların bir üst tarafından takdir edilmemesi 2,81 1,390 

24. Yönetimden farklı görüşlerde olma 2,24 1,138 

25. Karar aşamasında üst yönetimden destek  alamama 2,37 1,252 

26. Kararlara katılamama 2,39 1,162 

27. Sıkı denetim ve gözetim 2,59 1,136 

28. Görevini yaparken engellendiği duygusuna  kapılma 2,32 1,319 

29. Yönetsel uygulamaları eleştirememe 2,32 1,249 

31. Performans değerlendirmede adaletsizlik 2,69 1,408 
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32. İş yerinde dedikodunun yaygın olması 3,17 1,512 

33. Aynı anda birden fazla amire karşı sorumlu olma 2,75 1,403 

34. Gizli ayrımcılık ve adam kayırma 2,67 1,490 

35. Otorite eksikliği 2,42 1,311 

36. Yeni durumlara ve uyaranlara uyabilme durumu 2,53 1,233 

D. ÖRGÜT İÇİ FİZİKSEL KOŞULLAR 2,42 1,368 

37. İşyerinin kalabalık ve gürültülü olması 2,53 1,370 

38. Çalışma ortamında ısı ve aydınlatmanın kötü olması 2,35 1,406 

39. Çalışma ortamında dinlenme ortamının bulunmayışı 2,39 1,392 

E. GENEL ÇEVRESEL FAKTÖRLER 2,28 1,199 

40. Siyasal karışma ve baskı 2,08 1,248 

41. Ülkenin ekonomik ve siyasal durumu 2,55 1,267 

42. Medyadan dinlenilen ve takip edilen haberlerin iş hayatına etkiler 2,22 1,186 

GENEL 2,47 1,388 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Çalışanların stres değerleme boyutlarına ilişkin tanımsal istatistik analizi sonuçları Tablo 9'da gösterilmiştir. Stres değerleme 
değişkenleri beş boyutta incelenmiştir. Tablo 9’da yer alan stres düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan ölçekten alınan 

puanlar incelendiğinde çalışanların örgütsel stres düzeylerinin, birbirine benzer ve orta düzeyde olduğu görülmektedir. Genel 
düzeyin yani genel ortalamanın 5 üzerinden 2,47 olduğu görülmektedir. Genel çevresel faktörlerden kaynaklanan stres 2,28 
ortalama eğeri ile diğer stres faktörlerine göre en düşük seviyededir. Çalışanlar en çok 2,52 ortalama değeri ile örgütsel yapıdan 

yani yönetim yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı stres yaşamaktadırlar. 

Tablo 9'daki stres değerleme değişkenleri içerisinde 3,1 ortalama ile en çok "İş yoğunluğu (Aşırı iş yükü)" ve "İşin sürekli göz 

önünde yapılması zorunluluğu" durumlarından olumsuz etkilenildiği görülmektedir. En büyük stres kaynağı olan bu unsurların 

yanı sıra çalışanlarda en ez stres oluşturan unsur 1,81 oranıyla "Görev yeri ile ilgili sık değişiklikler yapılması"'dır. 

Tablo 10. Performans Ölçütlerinin Tanımsal İstatistik Analizleri Sonuçları 

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ Ortalama Standart 
Sapması 

A. İŞ BAŞARISI 1,71 0,901 

1. İşte hata yapma 1,69 0,835 

4. İşte kendini yetersiz hissetme 1,66 0,926 

5. Yapılan işin niteliğinin düşmesi 1,85 1,026 

7. İsabetsiz kararlar verme 1,63 0,881 

B. İŞ DOYUMU 1,73 0,955 

2. İşe gitmede isteksizlik 1,83 1,046 

3. İşten ayrılma düşünceleri 1,83 1,159 

6. İzin ve rapor alarak işten uzaklaşma isteği 1,62 0,968 

8. İş çevresine karşı kırıcı davranma 1,58 0,887 

9. Birlikte çalışılan kişilerle işbirliği kuramama 1,79 1,119 

GENEL 1,72 0,922 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Çalışanların performans ölçütlerinin tanımsal istatistik analizleri sonuçları Tablo 10'da gösterilmiştir. Performans ölçütleri 

değişkenleri, "iş başarısı" ve "iş doyumu" olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Tablo 10’da yer alan örgütsel stresin bireysel 

performans ölçütlerini etkileme düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan ölçekten alınan puanlar incelendiğinde çalışanların 

performans ölçütleri düzeylerinin, birbiri ile aynı olduğu (%0,01 fark) görülmektedir. Genel düzeyin yani genel ortalamanın 5 

üzerinden 1,72 olduğu görülmektedir. Bu durum etkilenme düzeyinin "düşğk" olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo 10'daki 
performans ölçütlerine göre 1,85 ortalama ile en çok "Yapılan işin niteliğinin düşmesi"nin işgücü performansını olumsuz 
etkilediği görülmektedir. Bu konuda en etkisiz faktör ise 1,58 oranıyla "İş çevresine karşı kırıcı davranma"'dır. 

Tablo 11. Değişkenlerin Ortalama Değerleri, Güvenilirlikleri, Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ortalama Madde 
Sayısı 

C. Alpha Örgütsel 

Stres 
İşgücü 

Performansı 

Örgütsel Stres 1,71 42 ,93   

İşgücü Performansı 2,47 9 ,83 ,58** 1 

(**0.01<p) 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 11’da görüldüğü üzere araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerinin güvenilirlik analizi sonucu elde edilen cronbach 

alpha katsayıları sırasıyla 0,93, ve 0,83 olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin sosyal bilimler alanında genel kabul görmüş olan 
0,70’den yüksek olması ölçeklerin bu örneklem dâhilinde de oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Değişkenler arası 

korelasyon analizi sonucu ulaşılan bulgulara göre, araştırmaya katılan çalışanlarında örgütsel stres ile işgücü düzeyleri 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r:0,58, p<0.01) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 12. Örgütsel Stresin İşgücü Performansına Etkisi 

Özellikler Standartlaştırılmamış Beta 

Katsayısı 
Standartlaştırılmış Beta 

Katsayısı p değeri 

Sabit 1,464  ,000* 

Örgütsel Stres ,585 ,584 ,000* 

R2= ,341,      F= 114,546 (0,00),  *P<0,01 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 12'de araştırmaya katılan çalışanlarında örgütsel stres ile işgücü performans arasında bir farklılaşma olup olmadığı, 

örgütsel stresin işgücü performansı üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla, basit doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan regresyon modeli sonucunda örgütsel stresin işgücü performansı üzerinde bir etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. F(1,221)= ,341, p<0,01). Bağımsız değişkenler katılımcıların işgücü performansının %34’ünü 

açıklamaktadır.  
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SONUÇ 

Hem bir uyarı, hem bir tepki, hem de bir süreç olarak stres insanları monotn ve sıradan olan davranışlarını olumlu ya da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Stres bir hastalıktır. Grip insan vücudu için bir savunma mekanizması iken aynı zamanda 

kontrol dışında olması sebebiyle bir hastalık olarak ifade edilmesi gibi stres te esasen bireylere belirli sınırlar içerisinde fayda 

sağlamaktadır. Kişileri olağan dışı davranmaya sevk etmektedir. Monotonluktan sıyrılma, az zamanda üstün performans 

sergileme, hızlı öğrenme, farklı ortam ve etkenler altında daha etkin çalışabilme gibi özelliklerimizi geliştirici bir etkiye 

sahiptir. Ancak stresin optimal seviyelerden uzaklaşarak kontrol edilemez bir hal alması kişi için fizyolojik, sosyal, psikolojik 
ve davranışsal dengesizlikler yaşamasına neden olabilir. İş verimini ve performansını azaltırken, diğer yandan sağlık sorunları 

yaşanmasına sebep olabilir. Bu olumsuzluklar bireysel ve örgütsel anlamda insan kaynağı (emek) kaybına neden olmaktadır. 

Bireysel ve örgütsel performansı düşürmektedir. Çalışanların işe gitme ve çalışma isteklerini azaltmaktadır. Bu sebeple stres ile 

yaşama, stres altında çalışabilme özelliklerimizin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Stres özellikle yoğun ve çok yönlü modern zamanın bir hastalığı olduğuna göre tamamen ondan uzak kalmamız söz konusu 

olamaz. Ancak onun esiri olup olumsuzluklar yaşamak yerine, onu kontrol altına alarak ondan yararlanma yoluna gitmeliyiz. 

Örgütlerde bu bağllamda belirli periyotlarda strese neden olan unsurları belirleyerek bunların olumsuz yönlerini azaltıcı 

uygulamaları hayata geçirmelidir. Bu konuda çalışanlara destek verilmelidir. Bu tür uygulamalar bazı maliyetlere neden olsalar 
da orta ve uzun maliyetlerde toplam maliyetlerin azaltılmasına ve toplam satışın dolayısıyla da toplam karın arttırılmasına 

doğrudan katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışanları daha ayrıcalıklı ve özel bir konuma getirdiği için kurumsal 

bağlılık oranlarını da arttıracaktır. 

Bu araştırmada Alanya Belediyesi özelinde yerel yönetimlerde istihdam edilen personelin örgütsel stres ile performans 

arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Bu amaçla 452 belediye çalışanı üzerinde anket uygulanmıştır. Analiz sonuçları 

incelendiğinde örgütsel stres ile işgücü düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir 

ifade ile örgütsel stresin işgücü performansı üzerinde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Örgütsel stresin artması iş 

performansını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
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ÖZET 

Kent konseyleri demokrasi kültürünün yaygınlaşması, kentsel katılımın arttırılması, yönetimde şeffaflığın 

sağlanması, hesap sorulabilirliğin etkinleştirilebilmesi açısından çok önemli organizasyonlardır. Kurulma 

amaçları ile bu amaçların gerçekleştirilebilme oranları ile bunların nedensellik ilişkileri hakkında literatürde 

birçok çalışma yapılmıştır. Hukuki yapıları, mali özerklikleri, kararlarının bağlayıcılığı, etkinliği, vd.. 

konularda yapılan çalışmalar bu oluşumların verimliliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada kent 

konseylerinin tüm bu yüksek nitelikli sorunlarından ayrı olarak en basit düzeydeki bir temel sorununa 

değinilmektedir. Kurumsal varlığını ortaya koyacakları bir web sitesine sahip olmamaları/olamamaları ve en 

yakın ilişki içerisinde oldukları belediyeler ile olan kurumsal bağları elektronik ortamda ele alınmıştır. Bu 

kapsamda bağlı oldukları belediye olan ilişkileri web sayfaları üzerinden içerik analizi yapılarak ele 

alınmıştır. Belediyelerin sahip oldukları kent konseylerine olan ilgileri ve kent konseylerinin elektronik 
varlıkları kurumsal web sayfaları üzerinden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin kent 
konseylerine sahip olma durumları; kent konseylerinin belediye web sayfalarında kendilerine yer bulma 

oranları; kent konseylerinin belediye web sayfalarında linke (uzantıya) sahip olunma durumları; kent 

konseyine ait linkin çalışabilirlik durumu Türkiye geneli açısından sayısal olarak analiz edilmiştir. Çalışma 

sonunda ent konseylerinin tanıma ve tanıtma amacıyla bir web sayfasına sahip olması ve diğer sanal 

etkinlikleri genel görünüm olarak ortaya konulmuştur. Türkiye'de mevcut olan toplam 1398 belediyenin 396 

tanesi kasaba belediyesi, 30 tanesi büyükşehir belediyesidir. İlçe belediyeleri toplamı 921 olmasına rağmen 

bu belediyelerde kurulan kent konseyi sayısı 315'dir. Ait oldukları ilçe belediyelerinin web sayfalarında yer 

bulma oranları %6,84'dir. Kendilerine ait web sayfalarına belediyece link verilme oranı %9,67; linklerin aktif 
olarak çalışabilir durumda olma oranı da %7,60'tür. 

Anahtar Kelimeler: Görünürlük, Kent Konseyi, İlçe Belediyesi, Web Sayfası, Türkiye. 

ABSTRACT 

City councils are very important organizations in terms of increasing the democratic culture, increasing urban 
participation, ensuring transparency in management and enabling accountability. Many studies have been 
were handled in the literature about the aim of establishment and the realization of these objectives and their 
causal relations. The legal structures, the financial autonomy, the binding, the effectiveness of their decisions, 
and the works carried out on the subjects are extremely important in terms of their efficiency. In this study, 
one of the most basic problems of urban councils is discussed. The fact that they cannot have / not have a web 
site in which they will reveal their corporate existence and their institutional ties with the municipalities in 
which they are closely related are dealt with electronically. In this context, their relations with the 
municipality were analyzed through content analysis through web pages. The municipalities' interest in the 
city councils and the electronic assets of the city councils were evaluated through the corporate web pages. In 
this context, the state municipalities having city councils; the proportion of city councils taking place on 
municipal websites; linking of city councils on municipal web pages; Interoperability status of the links of the 
city councils of Turkey were analyzed as numerical terms in general. At the end of the study, the city councils 
have a web page for recognition and promotion, and other virtual activities have been presented as an 
overview. From total of 1398 municipalities in Turkey, 30 of them  are the metropolitan municipalities and 
396 of them are the town council. Although the total number of district municipalities is 921, the number of 
city councils established in these municipalities is 315. The rate of locating web sites of the district 
municipalities they belong to is 6,84%. The rate of linking to their web pages is 9,67%; The ratio of the links 
to be actively working is 7,60%. 

Key Words: Visibility, City Council, District Municipality, Web Page, Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Kentsel yaşamda halkın demokrasi kültürüne sahip olması, kendisi ile ilgili alınan kararlara bir paydaş olarak aktif bir 

şekilde sürece dahil olması, uygulamaları denetlemesi ve hatta kentin gelişiminde dinamik bir rol oynaması merkezi idare, 

yerel idareler ve vatandaş katılımını sağlayan kent konseyleri gibi aracı oluşumların birlikte ve güçlü işbölümü ile 

mümkündür. Özellikle vatandaşın yani kent halkının bu konularda aktif bir katılımın sağlanabilmesi için bilgi, bilinç ve 

istek duygusunun arttırılması gerekmektedir. 

Vatandaşın yönetime aktif bir şekilde katılımı üç temel aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar aşamalar; "bilgilendirme", 
"danışma" ve "aktif katılım" süreçleridir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2007:15). Kentsel yaşam, yerel ve ortak düzeydeki 

hizmetlerle daha doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple vatandaşların aktif siyasal/yönetsel katılımları yerel idareler ile özellikle 

de belediye ve onlarla ilgili örgütlerle yakından ilişkilidir. Kent konseyleri de bu kapsamdaki en önemli örgütsel 

yapılanmalardan birisidir. 

Belediyelerde halkın yönetime katılması daha açık bir ifadeyle halkın kent yönetimi ile ilgili alınan kararlar ve yapılan 

uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması, bu karar ve uygulamalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılım (katkı) 

sağlayabilmesi ve bu süreçlerle ilgili gerçekleştirilen kamuoyu denetiminin bir parçası olabilmesi açısından belediye 

kanununda muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle kamuoyunun bilgi edinme yollarının açık olması, şeffaflık, hesap 

sorulabilme imkanlarının bulunması, karar alma süreçlerine katılım imkanının bulunması gibi hususlar yerel demokrasinin 

oluşması ve halkın yerel katılım sürecinde aktif olabilmesi açısından son derece önemlidir.  

Belediye mevzuatı açısından temel norm olan yürürlükteki 5393 sayılı belediye kanununun 13'üncü maddesinde;  

"Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye 

faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. 

Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında 

sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları 

yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil 

toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. Belediye sınırları içinde oturan, 

bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına 

uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür", 

hükmüne yer verilmektedir. Bu madde ile hemşehrilik ilkesi tanımlanarak, kentte yaşayan insanların ortak bir amaç 

doğrultusunda yardımlaşmasına ve ortak gelecekleriyle ilgili etkileşimlerine yer verilmektedir. .... 

Kent halkının yerel katılımının söz konusu olabilmesi için her şeyden önce yapılan çalışmalardan ve alınan kararlardan 

haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu konuda belediye kanununun 24'üncü maddesinde "...Komisyon raporları alenîdir, 

çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel 

karşılığında verilir", hükmüne yer verilmiştir. bu hüküm ile ihtisas komisyonlarına ait raporlar ve meclis kararlarının bilgi 

edinme hakkı kapsamında halka bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Karar organı olan meclis tarafından alınan kararların 

halka duyurulması ya da isteyenlere verilmesi mümkün iken, yürütme organı olan encümenin uygulama kararlarına erişim 

noktasında bir düzenleme yapılmamıştır. ancak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında istenildiği taktirde encümen 

kararları hakkında da bilgi alınabilmektedir. 

Kent halkının bilgi edinme/bilgilendirme yanında "denetim" misyonu da bulunmaktadır. Ancak bu denetim sadece 5 yılda 

bir yapılan mahalli seçimlerde oy kullanma (siyasal denetim) ile sınırlı değildir. Kentsel hizmet standartlarının daha 

insancıl, modern ve etkin olabilmesi için özellikle güçlü bir kamuoyu denetimine de ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuoyu 

denetimin başarılı olabilmesi hatta denetimle birlikte bizzat halkın ya da halk içindeki çeşitli grupların karar alma 

süreçlerinde bizzat yer almasının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Yerel Günden 21 ile başlayan paydaş katılım 

süreci kent konseyleri olarak varlığını devam ettirmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76'ncı maddesinde; 

"Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 

hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 

saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, 

ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının 

temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi 

konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. 

Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir", 

hükümlerine yer verilmektedir. Bu madde ile kentsel paydaşların bir arada olduğu ve aldıkları kararların meclis gündemine 

taşınma olanağının ortaya çıktığı yönetsel bir mekanizmaya sahip olunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununa (md.76) 
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dayanılarak 2006 yılında kent konseylerinin çalışma yöntem ve esasları ile ilgili "Kent Konseyi Yönetmeliği" çıkarılmıştır. 

İlgili yönetmeliğin 4'üncü maddesinde kent konseyleri; 

"Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun 

ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, 

vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği 

ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları", 

olarak tanımlanmıştır. Kent konseyleri, öncesinde kurulu olan yerel gündem 21 unsurlarının da kendisine eklenmesi ile 

birlikte ülke genelinde kurulmaya başlanmış ve çalışmalarına devam etmiştir. Ancak bugün her belediye bir kent konseyine 

sahip değildir. Dahası bazı ilçe belediyelerinin bir kent konseyi olup olmadığı bile kesin olarak anlaşılamamaktadır. Bunun 
en önemli nedeni kent konseylerinin bağlı bulunduğu ve denetlendiği bir üst mekanizmanın bulunmamasıdır. Her ne kadar 

kent konseyleri ile ilgili gönüllü üyeliğin esas alınarak oluşturulmuş birlikler mevcut olsa da tüm kent konseylerinin 

kuruluşunu bildirdiği ve faaliyet raporlarını göndermek zorunda olduğu bir yönetsel mekanizma halen bulunmamaktadır. 

Bu durum bazı kent konseyleri için; kent konseylerinin var olup olmadığı, kimlerden oluştuğu, varlığını halen devam ettirip 

ettirmediği, aktif faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı gibi hususlarda kesin bilgilerin elde edilememesine neden 

olmaktadır. 

Kent konseylerinin hukuki statüleri, özerkliği, mali yetersizlikleri, temsil düzeyi, kararlarının etkinliği, personel 

yetersizliği, katılım, verimlilik, tanınılırlık, vb. birçok önemli sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların ortaya konulması ve 

çözüm önerileri sunulması amacıyla literatürde birçok çalışma yapılmış, bu konuda çalıştaylar - sempozyumlar 
düzenlenmiştir. Tüm bu gayretler belirli oranda kazanımların elde edilmesini sağlamıştır. Ancak ilgili sorunlar halen devam 

etmektedir. Kent konseyleri ile ilgili tüm bu sorunlar içerisinde çözümü daha basit olanlardan birisi esasen "tanınırlık"tır. 

Yani kent konseylerinin temsil ettiği kent halkı tarafından bilinmesi, takip edilmesidir. Bu bağlamda kent konseyleri en 
başta kendi potansiyelini ve dinamizmini tanımalı, sonrasında da bunu tüm kente kendisini tanıtmalıdır. Bunu yapabilmek 

için herhangi bir mevzuat değişikliğine, önemli mali kaynaklara ya da uzman personele de zorunlu ihtiyacı 

bulunmamaktadır. Esasen sahip olması gereken en önemli argüman "istek" ve "bilinç"tir. 

Kent konseylerinin bilinirliği toplumsal yapıda genel olarak düşük seviyededir. Halkın kent konseylerinde ele alınan ve 
tartışılan konulara dâhil olması beklenirken, maalesef kent konseylerinin kuruluşundan ya da amaçlarından çok düşük 

oranda haberdar olunduğu, sadece sınırlı bir sosyal çevrede tanınılır olduğu görülmektedir. Bu olumsuz durumun 
giderilmesinde asıl görev hiç şüphesiz kent konseylerine düşmektedir. Kent konseyleri var olduklarını ispatlamakla 

yükümlüdürler (Demir ve Cengiz, 2015:182). 

Demir ve Cengiz (2015:186) tarafından Gümüşhane üniversitesi idari personeli ve üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 

bir çalışmada, katılımcıların kent konseyleri ve görevleri hakkında %80 oranında bilgi sahibi olunmadığı tespit edilmiştir. 

Görmez ve Yücel Işıldar (2011:77) tarafından Ankara'da üniversite öğrencileri üzerinde yapılan başka bir çalışmada da 
kent konseylerinin kuruluş nedenlerinin ve görevlerinin üniversite öğrencileri tarafından çok fazla bilinmediği görülmüştür. 
Belli ve Aydın (2015:358,365) tarafından üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise, öğrencilerin 

yaklaşık %50'sinin kent konseyleri ve varlık sebepleri ile ilgili sorulara 5'li likert ölçeğine göre orta düzeyde bilgi sahibi 
olduklarını belirtmiştir. Ancak çalışma sonunda kent konseylerine karşı ilgi düzeylerinin çok düşük olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Ancak bu sonuçların aksine tanıma ve tanıtma faaliyetlerine önem veren ve çok daha aktif konumda olan kent 

konseylerinin bilinirlik konusunda önemli gelişmeler kat ettiği de görülmektedir. Örneğin Karakurt Tosun vd. 
(2015:219:220) tarafından Bursa'da yapılan bilinirlik araştırmasında halkın yüksek oranda kent konseyinden haberdar 

olduğu; ancak bu kurumun yasal-yönetsel yapısı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Fakat kent 

konseyinin tanıma ve tanıtma faaliyetleri sebebiyle halka varlığını haberdar etmiş olabilmesi önemli bir kazanımdır. 

Kent konseyleri varlıklarını ispatlayabilmek için halkla ilişkiler  aracı olarak tanıma ve tanıtma faaliyetlerini etkin bir 

şekilde gerçekleştirmek zorundadır. Bunun için yapılması gereken ilk adımlardan birisi de aktif ve dinamik bir kurumsal 

web sayfasının oluşturulmasıdır. İster ilişkili oldukları belediye içerisinde ayrı bir bölüm olarak, isterlerse de bağımsız bir 
url adresi üzerinden (tercih sebebi) kurumsal web sayfasını tesis etmelidir. Kurumsal web sayfaları ile ilişkili oldukları 

belediyenin web sayfası ile bağlantısı kurulmalıdır. 

Belediye başkanlıklarının web tasarım ile ilgili kendilerine gelen talepleri geri çevirmeleri düşük bir olasılıktır. Bu nedenle 
bu husustaki asıl problem böyle bir talebin oluşmamasıdır. Hatta böyle bir ihtiyacın hissedilmemesidir. Bu ihtiyacı 

hissetmeyen bir kent konseyinin etkinlik ve verimliliğini tartışmak da havanda su dövmek gibi olacaktır. Çalışmamız ile bu 

konuya daha çok dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle kent konseyleri hakkında sınırlı bir bilgi verilerek kent 

konseylerin web sayfaları konusunda genel Türkiye tablosu ortaya konulacaktır. 
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2. KENT KONSEYLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ  

2.1. Kent Konseylerinin Hukuki Statüsü 

Belediye kanunu (76. md.) ve uygulama yönetmeliği (4/b) kapsamında daha önce tanımı ortaya konulan kent konseylerinin 

varlık amaçları yine ilgili mevzuat hükümlerinde açıkça ortaya konulmuştur. Belediye Kanunu'nda (76. md.) bu amaçlar şu 

şekilde sıralanmıştır; 

 Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, 

 Kentin hak ve hukukunun korunması, 

 Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, 

 Çevreye duyarlılığın sağlanması, 

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın oluşturulması, 

 Kentsel politikalarda saydamlık ve hesap verilebilirlin sağlanması, 

 Hesap sorma işlevinin gerçekleştirilmesi, 

 Karar alma sürecine katılım sağlanması,  

 Yönetişim
1 ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi. 

Kent konseyinin kurulması; herhangi bir belediye teşkilatı olan yerde, mahalli idareler (yerel yönetimler) seçim 

sonuçlarının ilanı izleyen 3 aylık süre içerisinde ilgili belediye başkanlığı tarafından kurulur. Kent konseyi genel kurulu ilk 
toplantısı konseyin ilişkili olduğu belediye başkanının çağrısı ile yapılır. Toplantıya belediye başkanın başkanlığında 

başlanır. Öncelikli olarak toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan 
kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir 

(Kent Konseyi Yönetmeliği, 5.md.). 

Kent konseyinin görevleri (Kent Konseyi Yönetmeliği, 5.md.); 

"a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliş-
tirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 

b)  Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların 

hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti 

kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, 

ç)   Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 

d)   Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 

e)   Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 

f)  Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici 

programları desteklemek, 

g)   Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma 
mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, 

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda 

bulunmak, 

ı)    Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır", 

şeklinde belirtilmiştir. Kent konseyinin organları; genel kurul, yürütme kurulu, meclisler ve çalışma grupları ile kent 

konseyi başkanıdır(Kent Konseyi Yönetmeliği, 5.md.). 

 

 

 

                                                           
1  Yönetişim lafzı kanunun ilgi maddesinde bulunmamaktadır. Ancak kanunun uygulanmasına yönelik çıkartılan 2006 tarihli Kent 

Konseyi Yönetmeliği dayanak maddesinde (md.1) ifade edilmiştir.  
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2.2. Kent Konseylerinin Tarihsel Gelişimi 

Kent Konseyleri ve benzeri yapılanmaların tarihsel kökeni 1992 yılında Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) 
kapsamında düzenlenen "Birleşmiş Milletler Yeryüzü Zirvesi"ne dayanır. Kent konseyi ve benzer girişimler 

konferans/zirve kapsamında alınan kararların 21 inci maddesi dayandığı için ortaya çıkan eylem planı “Gündem 21” olarak 

adlandırılmıştır (Agenda 21, 1992; Emrealp, 2010:8). 

Gündem 21, "sürdürülebilir kalkınma" kavramının hayata geçirilebilmesi için küresel ölçekte bir uzlaşmanın sağlanarak 

politik taahhütlerin en üst düzeyde ortaya konduğu bir eylem planıdır (Taştekin, 2015:187). Gündem 21 ile birlikte çevre ve 

kalkınma arasındaki uyumda merkezi idare dışında yer alan yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da 

sürece dahil edilmiştir (Emrealp, 2005:16). 

BM Yeryüzü Zirvesi'ne giden süreçler incelendiğinde 1972 BM İnsan Çevresi Konferansı (Stockholm) atılan ilk 
uluslararası adımdır. 1976 yılında Kanada'da düzenlenen HABİTAT 1 Konferası "sürdürülebilir kalkınma" temasıyla 

merkezi idare bazlı çözüm önerileri ortaya koymuştur. 1983 yılında BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

kurulmuştur. 1987 yılında Brutland (Ortak Geleceğimiz) Raporu yayınlanmıştır. Bu raporda da HABITAT I'de olduğu gibi 

sorunların çözümünde yine merkezi idareler esas alınmıştır (Haktankaçmaz, 2004:49-50). 1989 yılında Çevre ve Kalkınma 

Konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta 1992 yılında Rio'da uluslararası bir çevre ve kalkınma konferansı 

yapılmasında karar alınmıştır. 

1992 yılından itibaren dünya genelinde “yerel gündem 21” uygulamaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de ise bu 

dönemde herhangi bir uygulama yapılmamıştır. 1996 yılında İstanbul’da "HABITAT II: İnsan Yerleşimleri Konferansı/Kent 

Zirvesi” düzenlenmiştir. HABITAT II konferansı sonrasında konu Türkiye'de de ilgi ile karşılanmış ve 1997 yılı itibariye 

birlikte Gündem 21 çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda "Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" ile 
"Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması" gibi projeler hayata geçirilmiştir. Bu projeler daha sonrasında uzun 
dönemli bir programa dönüştürülmüştür. Ülkemizde YG-21 uygulamaları o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı desteği ile Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın 

koordinasyonunda sürmektedir (Emrealp, 2005:7,30).  

Türkiye’de 1997 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Yerel Gündem 21, Kent Konseylerinin oluşmasına olanak 

sağlayan öncü girişimlerdir. O zamanlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü öncülüğünde 

“Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi” projesi hayata 
geçirilmiştir. Proje çerçevesinde, kent konseylerinin kapasitelerinin, yerel düzeyde etkin olarak Binyıl Kalkınma 

Hedeflerine odaklanacak şekilde geliştirilmesi de hedeflenmiştir (Kutlu vd. 2009:519).  

YG-21 uygulamaları köy yönetimleri dışındaki tüm yerel yönetimlere açık olacak şekilde hayata geçirilmiştir. Köy 

Yönetimleri için farklı bir düzenleme gerekmesi nedeniyle uygulama dışında bırakılmıştır (Batat, 2010:69). Türkiye Yerel 

Gündem 21 Projesi, Haziran 2011’de resmi olarak sona ermiştir. Ancak YG-21 uygulamaları varlıklarını devam 

ettirmişlerdir. YG-21 ile birlikte Türkiye genelinde kent paydaşlarını bir araya getiren ve paydaşların katılımını sağlayan 

"kent konseyi", "kent meclisi", "kent senatosu", "kent parlamentosu", "kent kurultayı", "kent danışma meclisi", 
"kent/demokrasi platformu", "gündem 21 Meclisi" gibi muhtelif isimde (Aliağa Kent Parlamentosu, Urla Kent Senatosu, 

Milas Kent Kurultayı, Muğla Demokrasi Platformu, vd.) mekanizmalar oluşturmuşlardır (Akdoğan, 2008:7). 

2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda (md.76) kent konseylerine yer verilmiştir. 2006 yılın da 

kanunun uygulanmasını ortaya koymak için Kent Konseyi Yönetmeliği yürürlüğe konmuştur. Bu süreçte yönetmeliğin 
iptali için yargı sürecine başvurulmuştur. Bu nedenle de 2009 yılında yönetmelikte "kent konseylerinin yapısı" ve "üye 

profili" konularında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kent konseyleri içerisinde mevcut olan meclis ve çalışma gruplarındaki 
katılımcılar artırılmıştır

2 (Çelik, 2013:218; Aygen, 2014:225). 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve uygulama yönetmeliğinin  yürürlüğe girmesinden itibaren henüz daha optimal seviyelere 

ulaşmasa da kent konseylerinin ülke genelindeki yaygınlaşmasında artış sağlanmıştır. İlerleyen yıllarda daha önce farklı 

adlar ile kurulmuş olan YG-21 platformları zamanla kent konseylerine dönüşmüşlerdir. Bu durum farklı adlandırmaları ve 

uygulamaları ortadan kaldırarak bütüncül ve benzer yapıların tesis edilmesini sağlamıştır.  

Birleşmiş Milletler tarafından Viyana’da (Avusturya) 2007 yılında “7. Küresel Forum” düzenlenmiştir. Forum kapsamında 

"Türkiye YG-21 Programı" kapsamındaki "kent konseyi uygulamaları" UNDESA (Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi ve 

                                                           
2  Katılımcılar genel olarak arttırılmakla birlikte yönetmeliğin ilk halinde yer alan "seçim bölgesi milletvekilleri", "belediye meclisi 

tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek üyeler" ve "il genel meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek üyeler" 
yönetmelik hükmünden çıkartılmıştır. Bu süreçte Antalya ve Ege bölgelerinde il genel meclisi üyeleri ile ilgili açılan davaların etkili 

olduğu düşünülmektedir. 
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Kalkınma Yönetimi Bölümü) tarafından “demokratik yönetişim” alanında dünyadaki en başarılı uygulamalardan birisi 
olarak tanıtılmıştır (Kestellioğlu, 2011:121-140). 

 

3. KENT KONSEYLERİNİN WEB SAYFASI İÇERİK ANALİZLERİ İLE İLGİLİ BULGULAR VE 
DEĞERLENDİRMELER 

3.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Yöntemi 

Çalışmamızda kent konseylerinin tüm yüksek nitelikli sorunlarından ayrı olarak, en basit düzeydeki bir temel sorununa 

değinilmektedir. Kurumsal varlığını ortaya koyacakları bir web sitesine sahip olmamaları/olamamaları ve en yakın ilişki 

içerisinde oldukları belediyeler ile olan kurumsal bağları elektronik ortamda ele alınmıştır. Bu kapsamda bağlı oldukları 

belediye olan ilişkileri web sayfaları üzerinden içerik analizi yapılarak ele alınmıştır. Belediyelerin sahip oldukları kent 

konseylerine olan ilgileri ve kent konseylerinin elektronik varlıkları kurumsal web sayfaları üzerinden değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda ilçe belediyelerinin kent konseylerine sahip olma durumları; kent konseylerinin belediye web sayfalarında 

kendilerine yer bulma oranları; kent konseylerinin belediye web sayfalarında linke (uzantıya) sahip olunma durumları; kent 
konseyine ait linkin çalışabilirlik durumu Türkiye geneli açısından sayısal olarak analiz edilmiştir. Veri toplanması 

esnasında sadece elektronik ağ kullanılmıştır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü web sayfasından Türkiye'deki 81 ile ait 

ilçe listeleri çıkartılarak, her ilçe ilçe için "google arama motoru" üzerinden muhtelif kelime ve kavramlarla veri setlerine 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler "Microsoft Excel" ve SPSS 22.0 programları kullanılarak tablolaştırılmış ve 

bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda kent konseylerinin tanıma ve tanıtma 

amacıyla bir web sayfasına sahip olması ve diğer sanal etkinlikleri genel görünüm olarak ortaya konulmuştur. 

3.2. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Türkiye'de hali hazırda mevcut olan kent konseylerinin tam listesi yani sayısı hakkında resmi bir veri bulunmamaktadır. Bu 

nedenle çalışma kapsamında baz alınan bir liste mevcut değildir. Kent konseyleri belediyeler ile ilişkili bir yapılanma 

olduğu için öncelikle Türkiye'deki belediyelerin genel durumunun bilinmesi faydalı olacaktır. 

Tablo 1. Türkiye'de Belediyelerin ve Kent Konseylerinin Sayısal Dağılımı 

BELEDİYE TÜRÜ BELEDİYE 

SAYISI 

KENT 
KONSEYİ 

SAYISI* 

KONSEYİ 

OLMAYAN 
BELEDİYELER* 

Büyükşehir Belediyesi 30 27 3 

İl Belediyesi 51 50 1 

Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 241 278 

İlçe Belediyesi (B.Ş. olmayan) 402 74 328 

İl/İlçe Dışı (Kasaba) Belediyeler 396 0 396 

TOPLAM 1398 393 1005 

Kaynak: MİGM ve NVGİM'nin ADNKS verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye'de 2018 yılı itibariyle 1398 adet belediye bulunmaktadır. Kasaba belediyelerinde kent konseyi oluşumları söz 

konusu olmadığı için kent konseyi bulunabilecek belediye sayısı 1002'dir. Çalışmamız büyükşehir belediyeleri ve 

büyükşehir dışındaki il belediyelerini kapsamamaktadır. Bu nedenle çalışmamıza konu olan ilçe belediyeleri ve dolayısıyla 

buralarda kurulabilecek kent konseyi sayısı 921'dir. 

Tablo 2. İlçe Belediyelerinin Kent Konseylerine Sahip Olma Durumları 

Durumu 
Sayı 

(Frekans) 
Yüzde (%) 

Kümülatif 

Yüzde (%) 

Kent Konseyi Bulunan İlçe Sayısı 315 34,20 34,20 

Kent Konseyi Bulunmayan İlçe Sayısı 606 65,80 100 

Toplam İlçe Sayısı 921 100  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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Türkiye'de ilçe düzeyinde olması arzu edilen kent konseyi sayısı 921 iken; hali hazırda mevcut olduğu tespit edilebilen kent 

konseyi sayısı 315'tir. Dolayısıyla bu sayı toplam ilçe sayısının %34,20'sini oluşturmaktadır. Yani yaklaşık olarak 

Türkiye'de ilçelerin sadece üçte biri bir kent konseyine sahiptir. Ülkenin üçte ikisinde halen bir kent konseyi 

bulunmamaktadır. Bu durum demokrasi kültürünün gelişmesi, kentsel paydaşların kentin geleceğine katkı sunması ve kent 

konseylerinden beklenen diğer amaçların gerçekleştirilebilmesi açısından oldukça olumsuz bir tablodur. Kaldı ki düşük 

(%34,20) oranda da olsa konseyin varlığı, onun etkin bir şekilde faaliyette bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim 

araştırmalarımız esnasında belirli bir süre faal olduğu halde bir dönemden sonra kendisi ile ilgili hiçbir elektronik veriye 

rastlanılmayan çok sayıda kent konseyi ile karşılaşılmıştır. İlçe düzeyinde Nusaybin
3 gibi bazı ilçe kent konseyleri terör 

olaylarının engellenmesi kapsamında ilgili belediyelerine kayyım atandığı için faal değildirler. Yine Gaziantep ilinde kent 

konseyi sadece büyükşehir belediyesine bağlı olarak ve tüm ili kapsayacak şekilde örgütlendirilmiştir. Burada hiçbir 

belediye ayrıca bir kent konseyi kurmamaktadır. Çalışma alanımız kapsamında olmamakla birlikte İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine bağlı bir kent konseyi de bulunmamaktadır. 

Tablo 3. Belediye Web Sayfalarında Kendilerine Yer Bulma Oranları 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Kent konseylerinin kurulması ve faaliyetleri için finansal kaynak sağlanması, personel görevlendirilmesi ilişkili olduğu 

belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Bu sebeple kent konseyleri ilişkili olduğu belediyenin siyasi bir rakibi değil, onun 

gelişmesi için faaliyette bulunan oluşumlarıdır. Bu sebeple kent konseyleri belediyenin özer bir alanı olarak bir algı da 

geliştirilebilir. Belediye ve kent konseyi bu kadar yakın ilişki içerisinde iken belediyenin bu yapıya kendi kurumsal web 

sayfası (yapısı) üzerinde yer vermemiş olması ve/veya bağlı kent konseyinin bu eksikliği fark ederek talepte bulunmaması 

normal karşılanmayacak bir durumdur. 

Çalışmamız esnasında sadece 63 kent konseyinin ilişkili olduğu belediye web sayfasında kendisine yer verildiği tespit 

edilmiştir. Bu durum toplam ilçe belediyeleri içerisinde %6,84'ü oluşturmaktadır. Kent konseyi olduğu tespit edilebilen 

315 belediye içerisinde de %20'dir. Bu oran belediye ve kent konseyi arasındaki kurumsal ilişkilerin niteliksizliğini ortaya 

koymaktadır. 

Tablo 4. Belediye Web Sayfalarında Linke (Uzantıya) Sahip Olunma Duruma 

Durumu 
Sayı 

(Frekans) 
Yüzde 

(%) 
Kümülatif 

Yüzde (%) 

Evet 89 9,67 9,67 

Hayır 881 90,33 100 

Toplam İlçe Sayısı 921 100  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Belediyelerin kent konseylerini kendi özerk bir bölümü/birimi gibi görmeleri ya da kent konseylerinin belediyeler nezdinde 

daha sempatik görünme isteği gibi birçok sebeple belediye web sayfası içerisinde kendilerine ayrı bir alan ayrılmaktadır. 

Ancak bunun dışında belediye faaliyetlerinin gölgesinde kalmama, daha özerk ve bağımsız hareket etme gibi muhtelif 
sebeplerle de kendilerine ait ayrı bir kurumsal web sayfası oluşturabilirler. Ancak bu durumda da kent konseyinin web 

sayfasına ilişkili olduğu belediye kurumsal web sayfasından yönlendirme (link verme/atama) yapılması gerekmektedir. 

Yapılan içerik analizi neticesinde 89 ilçe belediye web sayfasından ilişkili olduğu kent konseyi web sayfasına link verildiği 
tespit edilmiştir. Bu oran tüm ilçe belediyeleri içerisinde %9,67, kent konseyine sahip ilçe belediyeleri içerisinde de 

%28,25 oranındadır. Doğrudan belediye web sayfasında kendisine yer bulan kent konseyleri (%20) oranı da eklenince 

belediye ve kent konseyi arasında elektronik bağ kurulma oranı %48,25'de kalmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'deki her iki 

kent konseyinden birisinin ilişkili olduğu belediye ile dijital (elektronik) ilişkisi bulunmamaktadır. 

 
                                                           
3   Konu kapsamımızda olmamakla birlikte benzer durumlar Mardin, Siirt, Maraş gibi il belediye kent konseyleri için de geçerlidir. 

Durumu 
Sayı 

(Frekans) 
Yüzde 

(%) 
Kümülatif 

Yüzde (%) 

Yer Veren Belediye Sayısı 63 6,84 6,84 

Yer Vermeyen Belediye Sayısı 858 93,16 100 

Toplam İlçe Sayısı 921 100  
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Tablo 5. Kent Konseyi Linkinin çalışabilirlik Oranı 

Durumu 
Sayı 

(Frekans) 
Yüzde 

(%) 
Kümülatif 

Yüzde (%) 

Düzgün Çalışıyor 70 7,60 7,60 

Çalışmıyor 851 92,37 100 

Toplam İlçe Sayısı 921 100  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Kent konseyi web sayfası ile belediye web sayfası arasında ilişkinin kurulmasının yanı sıra bu ilişkinin kalıcı hale gelmesi 
de önemlidir. Belediye web sayfalarındaki yenilemeler dolayısıyla kent konseylerinin linki pasif hale gelerek işlevselliğini 

yitirebilir. Dolayısıyla kent konseyleri belirli periyotlar ile bu durumu kontrol etmeli, herhangi bir olumsuz halinde de 

ilişkili olduğu belediye teknik birimlerini uyarmalıdır. Bağlantı linklerinin pasif hale düşmesi kent konseyi web sayfasında 

yaşanan değişiklik sebebiyle de olabilmektedir. Bu durumda yine kent konseyi yetkilisinin ilişikli olduğu belediye 

yetkilisine durumu bildirmesi gerekmektedir.  

Belediye teknik personelinin iş yükünün fazla olması, kent konseylerinde bu işlerin genellikle gönüllülük kapsamında ve 

süreksiz olarak yapılması bu aksaklıkların yaşanmasına neden olabilmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki aktif olmayan 
bir bağ şekilsellikten öteye gidememiş bir bağ gibidir. Dolayısıyla varlık amacını da gerçekleştirmeye yetmeyecektir. 

Maalesef yapılan araştırmada toplam belediyelerin %7,60'ında; kent konseyi bulunan belediyelerin de %22,22'sinde bu 
olumsuz tablo göze çarpmaktadır. 

Tablo 6. Kent Konseyince Temel Bir Slogana Sahip Olunma / Kullanılma Durumu 

Durumu 
Sayı 

(Frekans) 
Yüzde 

(%) 
Kümülatif 

Yüzde (%) 

Evet 16 5,08 5,08 

Hayır 209 98,25 100 

Toplam Kent Konseyi Sayısı 315 100  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Her ne kadar çalışmamızın ana teması kent konseylerinin web sayfasına sahip olması ve bu sayfasının ilişkili olduğu 

belediye web sayfası ile ilişkilendirilmesi üzerine de olsa kent konseylerinin dijital platformda bir marka haline gelmesi de 
hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir araçtır. Bu nedenle kent konseylerinin marka değeri, çalışma parolası, etkinlik 

yüzü, vb. unsurları taşıyan düzenli bir slogana sahip olup olmadığı da araştırılmıştır. Belirtmek gerekir ki birçok kent 

konseyi hayata geçirdiği projelerin daha çok dikkat çekici olması ve kalıcı niteliğe kavuşması amacıyla proje / faaliyet bazlı 

slogan kullandığı tespit edilmiştir. Ancak sürekliliği ve kurumsal yapısını orta koyan genel bir slogan kullanma oranının 

henüz çok ta yaygınlaşmadığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamında sadece 16 kent konseyinin (%5,08) genel kurumsal bir slogana sahip olduğu tespit edilmiştir. Kent 

konseylerinin proje/faaliyet bazlı sloganlarının yanı sıra tanınırlığını ve akılda kalıcılığını arttıracak bir slogana sahip 
olmasının oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir. Etkin bir sloganın kurumsal değer ve kentsel katılım açısından da 

yararlı olacağı göz ardı edilmemelidir. Araştırma esnasında tespit edilen bazı sloganlar şunlardı; 

 Sizinle Bir Fazlayız 

 Türkiye'ye Örnek Yeni Bir Kent Markası 

 Dünya Kenti .... 

 Can'a Kan Oluyoruz 

 Sağlıklı Kent ... 

 Herşey ...... İçin 

 Katılın Birlikte Yönetelim 



Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları 

1583 
 

 

Tablo 7. Kent Konseyince Kurumsal Sosyal Medya Organları Kullanımı 

Durumu 
Sayı 

(Frekans) 
Yüzde 

(%) 
Kümülatif 

Yüzde (%) 

Facebook 139 80,59 80,59 

Instagram 81 30,64 100 

Twitter 123 72,19  

Toplam Kent Konseyi Sayısı 921 100  

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Kent konseylerinin dijital platformdaki etkinliklerinin ortaya konması amacıyla çalışmamızda ek olarak sosyal medya 

hesaplarının bulunup bulunmaması da araştırılmıştır. Ancak elde edilen verilerin doğruluğu ve kesinliği ile ilgili biz 

yazarlar tarafından da bazı kaygılar mevcuttur. Çünkü elektronik platformda karşılaştığımız birçok kent konseyi hesabının 

kim tarafından açıldığı, kime ait olduğu, kim tarafından yönetildiği, vb. konularda şüphelere düşülmüştür. Kent konseyi 

bulunmayan bazı yerler için sosyal medya hesabının var olduğu görülmüştür. Ancak ilgili ilçe belediyesinden alınan teyitle 

daha önce burada hiç kent konseyinin kurulmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca mükerrer sosyal medya kayıtlarına da 

rastlanılmıştır. Bu sebeple araştırmanın bu kısmının çalışma kapsamından çıkartılması düşünülmüştür. Ancak sosyal medya 

hesaplarının da web sayfalarına yakın öneme sahip olması sebebiyle gerek teşvik edilmesi ve gerekse yokluklarının 

hissettirilmesi amacıyla olabilecek en iyi verilerle tablolaştırılmıştır. Kent konseylerinin tercih ettiği sosyal medya aracı 

değişkenlik göstermektedir. Hatta birçok kent konseyi birden fazla sosyal medya aracı kullanmaktadır. Araştırmaya dahil 

olmayan sosyal medya araçlarının da bulunabileceği olası bir durumdur. Bu sebeple kent konseylerinin yüzde kaçının 

sosyal medya hesabına sahip olduğu konusunda bir çıkarımda bulunulmayacaktır. Bu konuda tespit edilen sosyal medya 

hesaplarının sayılarını vermekle yetinilecektir.  

 

SONUÇ 

Kamusal hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi, sürece dahil olan tüm paydaşların etkin bir şekilde 

sürece katılımı ile doğru orantılıdır. Siyasal katılım yani yönetsel politikaların üretilmesinde aktif rol oynama yerel 

yönetimlerde çok daha olası ve kolaydır. Bu sebeple Türkiye'de en etkin yerel idare olan belediyelere bu konuda önemli 

görevler düşmektedir. Ancak bu görev elbette ki sadece belediyeler üzerinde değildir. Merkezi idare, sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör kuruluşları, yarı özerk yapılanmalar ve vatandaşların da aktif olarak bu süreçlerde yer alması 

gerekmektedir. 

Yerel ve ortak nitelikteki kentsel kamu hizmetlerinin hayata geçirilmesinde kent konseyleri önemli bir araçtır. Kentsel 

politikaların belirlenmesi, hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve revize edilmesinde kentle ilgili çok yönlü sosyal gruplar 

ortak hareket edebilme ve birlikte karar alma imkanına kavuşmaktadırlar. Kent konseyleri ile ilgili bu çabalar kente yönelik 

siyasal ilginin arttırılmasına, demokrasi kültürünün yaygınlaştırılmasına, paydaş katılımının yükselmesine ve kentsel 
politikaların çok yönlü olarak hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır.  

Kent konseylerinin birçok önemli yararı varken 2005 yılından bu yana geçen 13 yılda
4 Türkiye'nin yaklaşık olarak sadece 

üçte birinde kurulmuş olması esasen kent konseylerinin varlık amacının, hedeflerinin ve faydalarının anlaşılmamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamız içerisinde atıfta bulunulan bazı çalışmalarda toplumda bilgi düzeyi daha 

yüksek olması beklenen üniversite öğrencileri ve kamu personeli gibi sosyal gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda da bu 

olumsuz tablo bilimsel olarak tespit edilmiştir. Ancak tanıma ve tanıtma faaliyetlerine ağırlık veren kent konseylerinin 

olduğu yerlerde ise bu temel sorun ile karşılaşılmamaktadır. Bursa kent konseyi ile ilgili yapılan ve çalışma içinde atıfta 

bulunulan bilimsel sonuç bu durumu ispatlamaktadır. 

Kent konseylerinin tanıma ve tanıtma faaliyetlerindeki yetersizlikler onlara olan olası destekleri ve onlardan beklentileri de 
olumsuz etkilemektedir. Uygulamada birçok belediye başkanının kent konseyinin kendilerine alternatif bir güç merkezi ve 

siyasi bir rakip olacağını düşünmesi bu oluşumların kurulamamasına ya da kurulmuş olanların aktif olarak 

desteklenmemesine neden olmaktadır. Belediyelerse "siz düşünün ama karar almadan önce bize bir danışın" tarzı 

yaklaşımları uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca kent konseyinin gereksiz, etkisiz olduğu hususunda yanlış 

yaklaşımlar da söz konusu olabilmektedir. Bu örnekler konseyin tanıma ve tanıtma faaliyetlerindeki yetersizliğini ortaya 

koymaktadır. Çukurçayır ve Eroğlu (2008:197-198) tarafından kent konseylerinin varlık amacının "bazı istisnalar dışında 

                                                           
4   5393 sayılı yasa öncesinden (1997) itibaren dikkate alırsak yaklaşık 20 yıl 
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belediye ve özellikle de belediye başkanına prestij kazandırma, demokratik bir başkan olarak görülmesini sağlama aracı 

olarak kullanıldığı" yönündeki tespitleri yine kent konseylerinin varlık amacının bilinirliği ve etkinliği ile ilgilidir. 

Çalışmamızda kent konseylerinin halkla ilişkiler alanında tanıma ve tanıtma faaliyeti olan web sayfaları üzerinden içerik 

araştırması yapılmıştır. Türkiye'de mevcut ilçelerin sadece %34,20'ünde kent konseyi olduğu; bunların da kendi içerisinde 

%48,25'inin ilişkili olduğu belediye web sayfasında doğrudan ya da dolaylı (bağlantı linki) olarak kendisine yer bulduğu 

tespit edilmiştir. Belediye web sayfasında bulunan linklerin de %22,22 oranında çalışır vaziyette olduğu görülmüştür. Bu 

durum kent konseylerinin bilinirlik, kurumsallık ve etkinlik açısından sorun yaşamasına olumsuz katkı sağlamaktadır. 

Kendisini tanıtmayan, varlığını ortaya koymayan/koyamayan, en yakın ilişki içerisinde olduğu belediye içerisinde kendi 

varlığını hissettirmeyen bir oluşumun başarı elde etmesini beklemek çok akılcı olmayacaktır. Hukuki yapısını, oluşumunu, 

mali kaynak yetersizliğini, personel eksikliğini, bağımsızlığını, etkinliğini vs. birçok yönünü tartıştığımız kent konseyleri 
için mevzuatsal ve mali adımlardan önce belki de "bilinç" ve "istek" düzeylerinin yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar 

yapılmalıdır.  

Merkezi idare ya da Kent Konseyleri Birliği tarafından bir web sayfası şablonunun hazırlanması ve her kent konseyine 

ücretsiz olarak ayrı ayrı yer verilmesi; veri girişlerinin zorunlu hale getirilmesi; veri girişlerinin periyodik olarak kontrol 
edilmesi; belediye web sayfalarından link verilmesinin zorunlu hale getirilmesi bu sorunların çözümü açısından önemli bir 

adım olacaktır. Ayrıca belirli bir nüfusa sahip olan ilçeler için kent konseylerin teşekkülünün zorunlu hale getirilmesi, kent 
konseylerinin hukuki varlıklarının "bildirim" olarak bir mekanizmaya başvurusunun zorunlu tutulması bu yapıların 

bilinmesi ve takibi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylelikle daha genel kapsayıcı uygulamalar hayata 

geçirilebilecektir. 
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ÖZET 

Kadınların aile hayatında olduğu gibi toplum hayatındaki varlığı ve etkinliği yadsınamaz bir gerçektir. 

Toplumsal hayattaki rolleri zamana, mekana ve medeniyetlere göre farklılıklar gösterse de sosyal ve siyasi 

hayatın en önemli aktörleridirler. Sosyal hayatta kendilerine büyük işler düşen kadınların, bu hayatı 

yönlendiren, yöneten mekanizmalarında yok sayılmaları düşünülemez. Bu açıdan siyasi katılımları toplumsal 

dinamiklerin yönetsel fonksiyonlara daha optimal bir şekilde yansımasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu 

çalışmada Türkiye'de yerel seçimler ölçeğinde kadınların temsil oranının "aday gösterilme" ve "seçilebilme" 

kıstasları açısından TÜİK verilerine göre durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. 2009 ve 2014 yerel 

seçimlerinde kadınların "il genel meclisi üyeliği", "büyükşehir belediye başkanlığı", "diğer belediye 

başkanlıkları", "belediye meclis üyeliği" ve "genel toplamda" hangi oranda temsil edildiği ortaya 

konulmuştur. Kadın adayların yaş, medeni hal, eğitim durumu gibi demografik özelliklerine göre dağılımı 

genel ölçekte ve aday gösterildikleri partiler ölçeğinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 

kullanılan tüm veriler TÜİK web sayfasından elde edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak Microsoft 

Excel 2007 programında tablolaştırılarak basit yüzdelik hesaplamaları yapılmıştır. Bu tabloların özeti 

niteliğindeki üst tabloları da çalışma metnine aktarılmıştır. Türkiye'de yapılan son iki yerel seçimlerde 

kadınların aday gösterilme oranı %3,56 - %11,94 arasında değiştiği görülmektedir. Genel ortalama ise 
%7,88'dir. Temsil edilebilme yani seçilme oranları ise %0 - %10,74 arasındadır. Kadınların yerel düzeyde 

seçilme oranları ise %6,34'tür. Türkiye'deki nüfus/cinsiyet dağılımı açısından bu sonuçları değerlendirirsek 

kadınların olması gerekenden çok daha düşük oranda temsil edildikleri görülmektedir. Siyasi partilerin kadın 

temsil oranıyla ilgili makul kotalar oluşturulması, kadınların bu konudaki taleplerini arttıracak etkinliklerin 

yapılması, başarılı kadın siyasilerin daha ön plana alınması söz konusu oranların artmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Siyasi Temsil, Kadınların Temsili, Yerel Seçimler, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

The existence and effectiveness of women in social life is an undeniable fact as in family life. While their 
roles in social life vary according to time, place and civilizations, they are the most important actors of social 
and political life. It is unthinkable for women to be ignored in the mechanisms that direct and manage life in 
the social life. In this respect, their political participation will directly contribute to the more optimal 
reflection of social dynamics into managerial functions. In this study, the rate of women's representation in 
local elections in Turkey were intended to be done in terms of "nomination" and "eligibility" criteria due 
diligence According to Turkstat datas. In the 2009 and 2014 local elections, it was revealed that the rate at 
which women were represented in "provincial council", "metropolitan mayor", "other mayors", "municipal 
council" and "overall". The distribution of female candidates according to demographic characteristics such 
as age, marital status and educational status was evaluated on a general scale and comparatively in terms of 
the parties they were nominated. All data used in this study were obtained from TURKSTAT web page. For 
the purpose of the study, simple percentage calculations were made by tabulating it in Microsoft Excel 2007 
program. The summary tables of these tables are also transferred to the study. The last two local elections in 
Turkey, the percentage of women nomination  is seen to range between 3.56% - 11,94%. Overall average is 
7.88%. The rate of being selected is between 0% and 10,74%. The rate of women being elected at local level 
is 6.34%. if we evaluate these results in terms of population/gender distribution in Turkey, it is observed that 
women is represented in a much lower proportion of than it should be. It is considered that establishing 
reasonable quotes regarding the women representation rate, organizing activities to increase women's 
demands on this issue and bringing successful women politicians into the forefront will contribute to the 
increase of such rates. 

Key Words: Political Representation, Women Representation, Local Elections, Turkey 
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1. GİRİŞ 

Kadınların temsil edilmesi ile ilgili olarak "kadın" ve "erkek" arasındaki sosyo-kültürel farkı daha iyi anlayabilmek için 

"cinsiyet" ve "toplumsal cinsiyet" terimleri arasındaki farkı ayırt etmek gerekiyor. Cinsiyet, cinsler yani kadın ve erkek 

arasındaki ayrımı biyolojik ayrışmalar/farklılıklar üzerinden tanımlar. Toplumsal cinsiyet kavramı ise, kadın ve erkek 

arasındaki ayrımı toplumun onlara yüklediği cinsiyet rolleri ve sorumlulukları üzerinden tanımlar (Marini, 1990:95; Kurt 

Topuz, 2014:225). Birisi biyolojik diğeri ise sosyo-kültürel bir kadın - erkek ayrımını ortaya koyar. 

Günümüze kadınların siyasal temsilinde düşük bir orana sahip olmanın temelinde kadına olan toplumsal cinsiyet 

yaklaşımının hakim olduğu düşünülür. Daha yalın bir ifadeyle kadının içinde yaşadığı toplum tarafından "siyasal temsilci" 

rolünden ziyade aile ve özel yaşama dair rollerin ön plana konulduğu görülür. 

Toplumun en küçük birimi olan aile kavramından yola çıkarsak kadının daha çok ev işlerini yapma, çocuklarla ilgilenme, 

aile içi düzeni sağlama gibi görevleri varken; erkeğin ise çalışma hayatında aktif olması, para kazanması ve ailenin maddi 

anlamda geçimini sağlamaktan sorumlu olduğu düşünülür (Yaylı ve Eroğlu, 2015:509). Her ne kadar toplumlar ve kültürler 

arasında toplumsal cinsiyet konusunda farklılıkları bulunsa da ve hatta aynı toplum içinde bölgeden bölgeye birbirlerinden 

oldukça farklılaşmış roller ortaya çıksa da (Aksoy, 2006:31) kadınlar ile ilgili olumsuz toplumsal cinsiyet anlayışı genel 

olarak hakim pozisyonda olmuştur. Bu sebeple kadınların temsili ile ilgili problemin çözümünde öncelikli olarak toplumsal 

cinsiyet noktasında bir perspektif geliştirilmelidir. 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları kapsamında; eril/ataerkil toplumsal düzenin genel geçerli, değiştirilemez olduğu 

düşüncesinin yıkılması, toplumsal cinsiyete yüklenen rollerin değişebileceğine inanılması, cinsiyete esas bilgi ve becerinin 

geliştirilerek optimal işbölümünün sağlanabileceğinin mümkün olabileceğinin bilinmesi gerekir. Bir işin ya da becerinin 
kadın ya da erkek işi/becerisi olarak tasnifi, toplumsal cinsiyet varsayımlarının boyutları ve kabullenmelerle belirlenir. 
Erkek ve kadın arasındaki işgücünün konumu, işyerinde gerçekleşen otorite ve kontrol süreçleri, teknolojik gelişmelerin de 

etkisiyle toplumsal cinsiyet faktörüyle belirlenir (Ecevit, 1998:270). Bu bağlamda cinsiyete dayalı işbölümü nedeniyle, 

erkeğe ev dışında gerçekleşen ailenin geçimini sağlama, fiziksel koruma, vd. işler verilirken; kadına da yemek yapma ve 
temizlik gibi ev içinde yapılan işler verilmiştir. Böylelikle ev işlerinin kadınsı (feminen), dışarıda gerçekleştirilen işlerin ise 

erkeksi (eril) olduğu genel kabul görmüştür. Bu genel kanaat ile ortaya çıkan işbölümü kadının toplumsal hayattaki 

etkinliğine ve siyasal temsil yeteneğine/isteğine olumsuz etki etmiştir (Koray, 1995:7). 

Çalışmamız ile kadının Türk toplumsal yapısındaki temsil serüveni 2009 - 2014 mahalli seçimleri esas alınarak tarihsel bir 

perspektifte ele alınacaktır. Kadın temsil düzeyi ile ilgili yaşanan bazı sorunlara çözüm önerileri sunularak, bazı yanlış 

bilgilerin/tabuların varlığına dikkat çekilecektir. Kadınların "vitrin" konumdan, politika üretme sürecinde aktif rol alan bir 

konuma gelmesinin önemi tartışılacaktır. 

 

2. KAVRAMSAL AÇIDAN SİYASETTE KADIN TEMSİLİ 

Kadınların siyasal temsil oranın yükselmesi, siyasal/toplumsal hayat ile bütünleşmeleri yani siyasal katılım konusunda 
etkin olmalarıyla mümkündür. Bu sebeple öncelikle katılım, siyasal katılım ve temsil gibi kavramların içerinin ortaya 

konması çalışmamızın amacı açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Katılım en basit halde bir olgu veya olayın dışında kalmayarak içerisinde yer alma eylemini ifade eder. Bu eylem, sosyal, 

kültürel, siyasal, yönetsel, ulusal ya da yerel olarak hayatın tamamında görülebilmektedir (Kaypak, 2012:174-175). 
Katılım, kişilerin sosyal çevrelerinde, kurumsal yapılarında ve programlarında kendilerini ilgilendiren ve etkileyen 
kararların alınma sürecinde yer almaları ve bu kararlara etkide bulunmalarıdır (Özkiraz ve Zeren, 2009:230). Bu bağlamda 

siyasal katılma, kişilerin alınan ya da alınacak her türlü ekonomik, toplumsal ve siyasal kararlar karşısında gösterdikleri 

tepkiler, tercihler, yaklaşımlar, eğilimler ve eylemlerinden oluşmaktadır (Öztekin, 2007:229). Bu sebeple meydana gelen 
siyasi tutumların ve yaklaşımların bir eyleme dönüşmemesi durumunda bir siyasal katılmanın varlığından söz edilemez 
(Özbudun, 1975:2). 

Yönetimlerce halkın yani bireylerin yönetime katılımı; gerçekleştirmekte oldukları siyasal çalışmaların bir parçası olan 

planlama, karar alma, yönetme ve denetleme süreçlerine halkı da katma, süreçler hakkında halkı bilgilendirme, halktan 
bilgi alma ve danışma eylemleriyle söz konusudur (Ünlü, 1991:79; Özdemir, 2011:34-35). Katılım demokrasi kültürünün 

bir gereğidir. Bu sebeple güçlü bir katılım, güçlü ve etkin bir katılımcı demokrasiyi ortaya koyacaktır. 

Katılımcı demokrasi, halkın seçimler yani oy kullanma dışında da karar alma süreçlerine katılımını esas alır. Katılım 

olgusunun özünde, demokrasinin gereği olan "kişilerin kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesine" olanak sağlayan bir 

sistem bulunmaktadır. Buradan hareketle siyasal katılım, demokrasinin hayat olması için ihtiyaç duyulan bir eylemdir.  

Siyasal katılma, demokratik bir yönetim anlayışını tesis etmenin ve devam ettirmenin temel ilkesi, genel amacı ve 
yöntemidir. Siyasal katılmaya; seçimlerde oy kullanma, yönetimlerle işbirliği halinde olma, yönetimde görev alma, yapılan 

işlerin yürütülmesinde görev alma, karar alma sürecine katılma, karar verici konumuna geçme, siyasal güç ve çıkar elde 

etme gibi eylemler örnek gösterilebilir (Türeli ve Çağlar, 2010:17). Siyasal katılma eylemleri, tür ve düzeyleri; içinde 
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bulunulan siyasal sistemin yapısına, hukuk sistemine, kurumsal yapısına, siyasi kültürüne ve sosyo ekonomik özelliklerine 
göre farklılık gösterebilir (Görün, 2006:164). 

Kişilerin siyasal süreçlere katılımı "aktif" ve "pasif" olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Pasif katılım, siyasal yaşama 

doğrudan, etkin bir şekilde katılmadan sadece oy kullanma düzeyi ile sınırlı kalma durumudur. Kişi burada olaylara seyirci 

konumundadır ve gerçekleşen süreçlere doğrudan tepki vermez, eylemde bulunmaz. Aktif katılım ise dışarıdan izleyici 

pozisyonda olmaktan öte politika süreçlerine doğrudan katılımı ifade eder. Aktif katılım siyasi partilerde, yerel 
yönetimlerde ve parlamentoda "aday olma", "temsil etme" gibi daha yoğun eylemleri kapsamaktadır (Çağlar, 2011:62). 
Buradan hareketle aktif katılım "temsil" eylemini ortaya koymaktadır. 

Temsil, demokrasinin temel unsurlarından eşitlik ilkesinin, geniş ölçekli bir siyasal sisteme uygulanmasıdır (Çelik, 2008:6). 
Daha yalın bir ifadeyle "hak ve görev bakımından bir kimse ya da topluluğun yerine ve adına davranma" eylemidir (Çelik 

ve Uluç, 2009:218). Dolayısıyla siyasi temsil, siyasal karar alma süreçlerinde alınacak siyasi kararın konusu olan 

halk/topluluk adına süreç içerisinde yer almayı, temsil ettiği topluluk adına söz söylemeyi, fikir ileri sürmeyi, oy 

kullanmayı, denetlemeyi ve tercihte bulunmayı ifade etmektedir. Yerel yönetimlerde temsil ise bu faaliyetlerin mahalli 

(yerel) düzeyde gerçekleştirilmesidir. 

Kadınların politika üretme konusunda aktif bir katılım gerçekleştirerek aday olmaları ve seçilerek temsil rolünü 

üstlenmeleri içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olmaları dolayısıyla tercih değil, zorunluluktur. Geniş anlamda ülke ve 

dar anlamda kent politikalarının gerçekleştirilmesinde toplumun her kesiminin temsil edilmesi genel bir beklentidir. 

Dolayısıyla kenti oluşturan topluluğun cinsiyet dağılımının, yaş gruplarının, eğitim seviyelerinin, gelir düzeylerinin, etnik 
kökenlerinin, inanç yapılarının, felsefi düşüncelerinin, sosyal tercihlerinin, ideolojilerinin, uğraş alanlarının ve diğer sosyal 
özelliklerinin bir zenginlik ve çeşitlilik olarak temsile de yansıması gerekir. Aksi halde nicelik ve nitelik olan var olan bir 
sosyal grup karar alma süreçlerinde hak ettiği gibi temsil edilemez. Böylelikle de sorunlarını, fikirlerini, beklentilerini, 

taleplerini ve yaklaşımlarını optimal bir şekilde ortaya koyamaz. Bu konumdaki bir sosyal grubun da gerçek anlamda 

önemsendiği, değer gördüğü iddia edilemez. 

Politik alan toplumsal alanın bir göstergesi olduğu için Paxton (1997:442), kadının toplumdaki konumunu anlamak için 

kadının siyasal alandaki konumuna bakmak gerektiğini ifade etmiştir. Kadın eğer toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsuru 

ise toplumsal kararların alınması sürecinde de vazgeçilmez bir unsur olmak zorundadır. Gerek Türkiye ve gerekse dünya 

nüfusunun yarısını oluşturan sosyal bir grubun kendisini etkileyen kararlarda söz sahibi olamaması, düşüncesini ortaya 

koyamaması, sorunlarını dile getirememesi, çözüm önerisi sunamaması ve tercihte bulunamaması demokrasi ile 
bağdaşmayan bir durumdur. Bu durum toplumun yarısını oluşturan kesimin, toplumun diğer yarısının hakimiyet alanını 

gasp etmesi, onları esir alması, hareketsiz bırakmasıdır. Cinsiyet esaslı bir birlikte yaşam söz konusuysa ve bu sebeple de 

kamusal alan birlikte kullanılıyorsa, rantın paylaşımından ve kentsel problemlerden birlikte etkileniliyorsa çözümün 

belirlenmesinde de rantın paylaştırılmasında da birlikte karar alınması (hareket edilmesi) gerekmektedir. 

Cinsiyet farklılığı ile toplumsal cinsiyet anlayışının yüklediği roller de değişmektedir. Dolayısıyla birlikte yaşam süren iki 

farklı cins ortak deneyim ve tecrübeler kazanmanın yanı sıra özel ilgi/yaşam alanlarına göre farklı tecrübeler de 

kazanmaktadırlar. Dolayısıyla kadınların daha donanımlı olduğu konularda onların fikir ve tecrübelerinden 

yararlanılmaması, onların karar alma sürecine dahil edilmemesi hiç şüphesiz alınacak en uygun olmaktan çıkaracak, en iyi 

ihtimal ile geciktirecektir.  

Sokağın, mahallenin, kentin, köyün kısacası “ortak yaşam alanlarının" kadınlar ve erkekler tarafında aynı şekilde 

kullanılması söz konusu değildir. Dolayısıyla yaşam alanlarının sunduğu mekansal, toplumsal ve ekonomik olanaklardan 
yararlanma fırsatları, gereksinimleri, beklentileri, talepleri ve sorunları da aynı olamaz. Bu sebeple “ortak yaşam çevresi”ne 

ilişkin siyasal kararlar kadınlar ve erkekleri farklı biçimlerde etkiler (Alkan, 2004:71). Farkı etkilenme; farklı sorunları, 

farklı beklentileri, farklı talepleri ve haliyle farklı çözüm önerileri ile metotları ortaya koyacaktır. Birbiri ile çatışan bu iki 
toplumsal sorun da ancak bundan etkilenen iki sosyal grubun ortak karar almasıyla ideal bir şekilde çözülebilir. Karar bir 

sosyal grubun tekeline bırakılırsa, çözüm de o sosyal grubun beklentilerine/taleplerine yönelik olacaktır. 

Toplumsal hayattaki farklılıklar uyum açısından bazı sorunları ortaya koysa da geniş anlamda bir zenginliğin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple bu sosyal zenginliğin kullanılmaması, atıl durumda bırakılması, sahip olunan bir 

yer altı/üstü zenginliğinin sebepsiz yere kullanılmaması gibidir. Önemsenmeyen bu zenginlik, kimi zaman toplumun 

fakirleşmesine bile neden olabilmektedir. Coleman (2004:85), son dönemlerde yapılan yeni çalışmalara göre karar alıcı 

konumdaki kadınların, erkek meslektaşlarına göre alternatif politika seçenekleri üretebilmekte daha başarılı olduğunu 

belirtmiştir. 

Temsilde adaleti ilke edinen bir seçim sisteminde “kadın temsilci” oranının düşük olması, "temsilde adaletsizliğin" 
yaşandığının bir göstergesidir (Yaylı ve Eroğlu, 2015:511). Bu sebeple kadın temsilinin toplum yüzdesine uygun olacak 

şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir. Fırsat eşitsizliğinin 
olduğu bir ortamda, eşit haklar tanınmasının ve aynı koşullarda mücadele imkanı sunulmasının realist bir anlamı 

olmayacaktır. Bu sebeple belirli bir ölçü içerisinde Anayasaya (md.10) uygun olarak kadınların korunması amacıyla (nisbi 

eşitlik) pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilmelidir. Kadınlar açısından temsilinde adaletin ve fırsat eşitliğinin 

sağlanması (eşitsizliğin azaltılması) amacıyla en çok uygulanan pozitif ayrımcılık aracı "kota" uygulamalarıdır. 
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Kota politikaları kadınların toplumsal cinsiyet esaslı rolünün doğal dönüşüm sürecini beklemeden gerçekleştirilen gerekli 
ve akılcı bir uygulamadır (Yaylı ve Eroğlu, 2015:512). Dünya genelinde 90'dan fazla ülkede kadınların temsili için %30-40 
kota uygulaması yapılmaktadır (Çağlar, 2011:76). Bu uygulama, eksik temsil edilen cinsiyetin temsili ile ilgili zorunlu bir 
alt sınır konulmasını ifade eder. Örneğin temsilde %30 oranında cinsiyet kotası uygulanması halinde, kural gereği hem 

kadınların hem de erkeklerin en az %30 oranında temsil edilmesini gerektirir (Sayın, 2007:31). Dolayısıyla her iki cinste 
%30 oranından daha az düzeyde temsil edilemez. 

Siyasi partilerin aday göstermede gerçekleştirdikleri kota uygulamalarının uygulamada ağırlıklı olarak iki farklı formu 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki; siyasi partilerin herhangi bir hukuki zorunlulukları bulunmamasına rağmen iç düzenleme 

(tüzük vs. değişikliği) yaparak doğrudan doğruya kendilerini sınırlandırmasıdır. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi (%30) 

ile Barış ve Demokrasi Partisinde (%40) tarafından bu tür bir uygulma yapılmaktadır. Diğer uygulama şekli ise; mevzuat 
(yürürlükteki hukuk normları) hükmü ile siyasi partilerin aday belirleme sürecinde cinsiyet kotası uygulamasını zorunlu 

hale getirmektir. Bu iki temel yol dışında farklı kota uygulamaları ile de karşılaşılabilmektedir. Örneğin bazı ülkelerde bazı 
mevkiler/görevler için "ayrılmış koltuk kotaları" uygulamaları yapılmaktadır (Öztan, 2004:221; Çağlar, 2011:76).  

Kadın temsilinde adaletin sağlanması açısından kota uygulamalarının siyasi partilerin tercihlerine bırakılması yerine, yasal 
çerçeve içerisinde zorunlu hale getirilerek seçim sisteminin bir parçası haline getirilmesi çok daha etkili sonuçlar ortaya 

koyacaktır (Çağlar, 2011:75). Elbette ki kota uygulamaları kadın temsil oranının artması noktasında önemli kazanımlar elde 

edilmesine katkı sağlayacaktır. Ancak kadın temsil oranının yükseltilmesindeki tek-asli araç olarak ta ele alınmamalıdır. 

Kadınların toplumsal cinsiyet rollerini değiştirecek etkin alternatif araçların da aranması gerekmektedir. 

 

3. KADIN TEMSİLİNİN TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Akademik yazında kadınların siyasi temsil haklarını elde etmelerinin Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıktığı yaygın bir 

şekilde ifade edilir. Dolayısıyla da kadınların temsil hakkına dünya genelinde ilk kez büyük bedeller ödeyerek Avrupa'da 

sahip olduğu dile getirilir. Türk toplumunda ise kadın temsil hakkının Osmanlı son döneminde başlayan kadın 

hareketlerinin de etkisiyle cumhuriyet dönemi sonrasında (1930-1934) kazanıldığı vurgulanır. Esasen bu genel yargıların ve 

iddiaların tamamı gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Toplumunda kadının temsil hakkına sahip olması orta Asya'ya kadar 

dayanmaktadır. Yüzyıllar boyunca da devam etmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nde belirli bir dönemden sonra kadın önce 

yönetim kademesinden uzaklaştırılmış, sonrasında ise toplumsal yaşamda ikincil plana itilerek aile çerçevesine 

hapsedilmiştir. Osmanlı son döneminde başlayan kadın hareketi de bu yanlış politikaya karşı oluşmuş bir hak arama 

sürecidir. Bu sürecin de katkısıyla da eril egemen yapıdan daha önce mevcut olan bazı temel haklar geri kazanılmıştır. 

Dolayısıyla ilk defa elde edilmemiştir. Bu hatalı bilgilerin yanı sıra Türk toplumunda kadının ikincil plana itilmesinin temel 

nedeninin İslam inancına geçiş olduğu düşüncesi de son derece tutarsız ve isabetsizdir. Bu nedenle Türk toplumundaki 

kadın temsilinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evrelerin incelenmesinde yarar görülmektedir.  

Kadın temsili açısından Türk toplumundaki tarihsel süreç birden çok dönem ile tasnif edilip incelenebilir. Ancak literatürde 

genel kabul görmüş haliyle "cumhuriyet öncesi dönem" ve "cumhuriyet sonrası dönem" olarak iki dönemde incelenecektir. 

3.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 

Orta Asya Türk devletlerinden 1923’e kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Ataerkil bir toplum olarak Türk toplumunda 

kadın ilk olarak aile içindeki rolleri (çocukların yetiştirilmesi, eğitilmesi, vd.) ile ön plana çıkmaktadır. Kadınların aile 
içindeki rollerinin yanı sıra at binme, kılıç kuşanma, savaşma gibi meziyetlere de sahiptir. Göktürk Devletinde "Hatun" adı 

verilen Kağanın eşi devlet yönetimde söz sahibiydi (Gündüz, 2012:130-132). Göktürkler dışındaki diğer orta asya Türk 

devletlerinde de benzer özellikler görülmüştür. Toplumsal yapıda "Türkan" ve "Bilge Hatun" olarak ta adlandırılan yönetici 

eşleri yabancı devlet temsilcilerinin resmi kabulünde bizzat bulunurlar, kurultaylara katılırlar, devlet idaresinde eşlerine 

yardım ederler, hatta eşlerinin görevi başında olmadığı zamanlarda bizzat devlet yönetirlerdi. Bu durum devlet yönetiminde 

kadının ikinci planda olmadığını hatta erkeğe yakın bir konuma sahip olduğunun göstergesidir. Orhun kitabelerinde 

hatunun hakan ile birlikte Türk toplumunun başına indiği belirtilir. Bu dönemde halka hitaben çıkarılan fermanlar ve emir-
nameler "Hakan ve Hatun buyuruyor ki; ..." şeklinde başlamaktadır (Daver, 1968:125; Kurnaz, 1992:102; Konan, 
2011:161). Devlet yönetimindeki bu yaklaşım doğal olarak Türk aile yapısında da kendisini göstermiştir. Görev paylaşımı 
ve iş bölümü söz konusu olsa da kadın arka plana itilmemiş aile içerisinde değer bulmuştur. Bu yaşananlar o dönemin 

şartları için diğer dünya toplumlarına göre son derece ileri bir seviyedir. Bu dönemde Türk kadınının çeyiz olarak 

babasından mal/miras getirmesi söz konusu iken; Avrupa'da kadınların miras hakkına sahip olmaları yüzyıllar sonra 

gerçekleşmiştir. Aynı Avrupa'da kadınların yönetici olabilmeleri, yönetimde söz sahibi olabilmeleri 1789 Fransız ihtilali 
sonrasında kendisini göstermeye başlayacaktır. 

Kadının temsil hakkına en üst düzeyde sahip olması ve bunu yüzyıllar boyu devam ettirebilmesi toplumsal cinsiyet 

üzerinden kendisine biçilen diğer rolleri de başarılı bir şekilde gerçekleştirebildiğinin göstergesidir. Anbarlı Bozatay ve 

Kutlu (2014:137) da bu dönemde kadına atfedilen çocuk büyütmek ve ev işleri yapmak gibi toplumsal rollerin, kadınların 

siyasal/yönetsel alandaki etkinliklerini olumsuz yönde etkilemediğini düşünmektedirler.  
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Kadınlar devlet yönetimi yanında içinde yaşadıkları dönemlerin sivil toplum kuruluşlarında da önemli roller üstlenmişler, 
kimi zaman yöneticilik yapmışlardır. Örneğin Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Hatun dünyanın bilinen ilk kadın sivil toplum 

kuruluşu olan Bacıyân-ı Rûm'un kurucusu ve ilk yöneticisidir. 

Türk toplumundaki kadın hareketleri ve sivil örgütlenmeleri muadillerine göre çok daha eskiye dayanmaktadır. Bölüm 

başında belirtildiği savlara örnek olarak Tekeli (1982), kadınların kitlesel olarak tarih sahnesine çıkmasını 1789 yılında 

gerçekleşen Fransız Devrimi ile özdeşleştirir. Kadınlar her ne kadar devrimde belirli ölçüde aktif olarak yer alsalar da süreç 

sonunda cinsiyet bazlı önemli bir hak elde edememişler, hatta mevcut hak ve özgürlüklerinde kayıplara uğramışlardır. Türk 

toplumunda ise bu dönemden yüzyıllar öncesinde kadınların kitlesel olarak birlikte hareket etmesine, statü kazanmasına, 

devlet yönetmesine, politika üretme süreçlerine dahil olmasına rastlanılmaktadır. 

İbn-i Batuta'nın Osmanlı Devletini ziyaret etmesi esnasında ev/makam sahibi olarak (devlet yönetimine vekalet etmesi) 

Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'un karşısına çıkartıldığı kendisi tarafından tarihe not düşülür. İbn-i Batuta aynı tarihi 

anısında, kadının devlet idaresinde söz sahibi olduğunu, temsil ve kabul yetkisinin bulunduğunu, diğer toplumlardakinin 

aksine erkekler tarafından kendilerine aşırı bir saygı duyulduğunu bizzat 14'üncü yüzyıldan aktarmıştır (Konan, 2011:162). 
Dolayısıyla akademik yazında genel olarak ileri sürülen Türk kültürünün ya da bu olaydan yüzyıllar önce kabul edilen 

İslam inancının kadını toplumsal yapıda ikinci sıraya ittiği savı kabul edilemez bir durumdur. 

Osmanlı devletinin toprak (yüzölçüm) olarak çok hızlı bir şekilde gelişmesi, fethedilen yerlerde Türk-İslam kültürünün 

hakim kılınması düşüncesi kadınların toplumsal yapıdaki rollerine de etki etmiştir. Kadının erkeğe göre çok daha değersiz 

olduğu, basit ev işleri ve çocuk büyütmekle sınırlı bir konumda olduğu bu topluluklarda kadının eğitilmesi ve toplumda 
daha değerli bir hale getirilmesi için eğitme görevi bu konuda mahir olan Osmanlı kadınına düşmüştür. Ayrıca devletin 

büyümesi, nüfusun artması, fethedilen topluluklar ile gönül bağı kurulması, onların devlete olan bağının kuvvetlendirilmesi 

için kendilerine devlet yönetiminde yer verilmiş, sosyal statüleri arttırılmıştır. Bu topluluklar tamamen eril bir niteliğe sahip 

oldukları için de temsilcileri de eril (erkek) olmuştur. Gerek büyüyen devlet kademesindeki yönetici ve diğer görevlilerde 

erkek oranının çok hızlı bir şekilde artması ve gerekse de kadınların toplumsal yapıda yeni roller (görevler) üstlenmesi 

temsil makamlarından uzaklaşmalarına neden olmuştur. Kadınlar devlet yönetiminde belirleyici unsur olmaktan ziyade, 

aile/sosyal hayat içerisinde erkeklerin de boşluğunu kapatan bir unsur haline gelmiştir. Bu süreçte aile içine sıkışan kadın 

üzerinde daha korumacı, himaye altına alıcı bir mekanizma geliştirmiştir. Aile içerisine çekilmeye başlayan kadın uzun bir 
dönem zorunlu durumlar dışında toplumsal hayatta çok fazla ön plana çıkamamıştır. 

Devlet yapılanmasında ve sonrasında toplumsal yapıda değişen bu denge kadınların erkekler karşısındaki eşitliğini ve 
kazanımlarını da ortadan kaldırmıştır. Kadın, yönetim mekanizmasından soyutlandığı gibi, toplumsal yaşamda da 

soyutlanmaya başlamıştır. Eril güç kendisini toplumun her alanına orantısız bir şekilde yerleştirmiştir. Bu süreçte kadınların 
bırakınız temsil rölü, toplumsal hayattaki olağan rolleri, hareket kabiliyetleri bile azaltılmıştır. 

Kadınların 1603 yılında kaymakçı dükkanlarına girmelerinin, 1610 yılında erkekler ile aynı sandala binmelerinin, 1787 

yılında mesire alanlarına gitmelerinin, 1828 yılında ince kumaştan ferace giymelerinin yasaklanması kadının toplumsal 

hayattaki sınırlandırılmasının ve ev içine hapsedilmesinin temel örnekleri olarak gösterilebilir (Konan, 2011:162). Özellikle 

kamusal bir alan olan mesire alanına girişin engellenmesi kadına olan yanlış eril bakışın bir göstergesidir. Yozlaşmış bu 
uygulamaların, dini ya da töresel bir sistemin gereği olarak yapıldığı düşüncesi kabul edilemez. Nitekim daha öncesinde ve 

günümüzde aynı inanç sistemine ve töreye sahip olan ülkemizde bu uygulamalara rastlanılmamaktadır. Ayrıca İslam 

inancının ya da Türk töresinin kadına her şartta ve koşulda erkeğe mutlak itaat etmeyi, her talebini yerine getirmeyi, her 

koşulda boyun eğmeyi, kendisini toplum hayatından soyutlamayı emrettiği ileri sürülemez. Başta Avrupa olmak üzere Türk 

ve İslam kültürünün etkin olmadığı siyasi coğrafyalarda da tarihsel süreçte benzer olayların çok daha şiddetli bir şekilde 

yaşandığı unutulmamalıdır. 

Kadın hareketi 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğun bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanırken Osmanlı’nın 

hukuk ve eğitim alanındaki yaptığı dönüşümler kadının ev mekanının dışına çıkmasını sağlamış, siyasallaşmasını ve 

örgütlenmesini de teşvik etmiştir (Çaha, 1996:10). Bu dönemde kadınların eğitilmesi ve toplumsal hayatta daha aktif rol 

oynamaları açısından önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda 1843 yılında kadınlar ilk defa Tıbbiye Mektebi bünyesinde 

ebelik eğitimi almaya başlamışlardır. 1847 yılında kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniyye 
yayımlanmıştır. 1858 Arazi Kanunnamesi’nde mirasın kız ve erkek çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükme 

bağlanmıştır. 1858 yılında Kız Rüştiyeleri açılmış ve 1869 yılında kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren 

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlanmıştır. 1870 yılında kız öğretmen okulu olan Dârülmuallimât açılmıştır. 1876 
yılında ilk anayasa olan Kanun-i Esasi ile kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. 1897 yılında kadınlar 

ücretli işçi, 1913 yılında da devlet memuru olarak çalışmaya başlamıştır. 1800 yılların sonu itibariyle Osmanlı'da muhtelif 

alanlarda faaliyet gösteren kadın dernekleri etkin olmaya başlamıştır. Kadınlar bu dönemde Kızılay ve dönemin diğer 

STK'larında aktif görevler almaya başlamışlardır. Kadınlar bu dönemde sayısı 40'ı bulan gazete ve dergi çıkarmışlardır. 

1913-1914’te kızlar için ilk lise olma özelliğini taşıyan İstanbul İnas (Kız) Sultanisi İstanbul’da açılmıştır. 1915 yılında 

İstanbul Üniversitesi’nde (Dârülfünun) hanımlar için haftada 4 gün konferanslar verilmeye başlanmıştır. Aynı yıl İnas 

Dârülfununu adı altında kızlar için bir de yüksek öğretim kurumu kurulmuştur. 1915’te ayrıca ilk defa İstanbul Edebiyat 

Fakültesi’nde Türk kızları erkeklerle beraber yüksek öğrenim görmeye başlamıştır. 1914-1918 Dünya Savaşı’na Osmanlı 

Devleti’nin katılması ile toplum hayatında yeni bir durum meydana gelmiştir. Askere giden erkeklerden açık kalan bazı 

memurluklara kadınların tayin edilmesi zorunluluğu doğmuş, savaş sonrası azalan erkek nüfusu kadınlara çalışma 
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olanakları hazırlamış, hastanelerde, posta tekel idaresinde, laboratuarlarda ve diğer bazı işlerde kadın çalışan sayısı 

artmıştır (Kurnaz, 1992; Meriç, 2000:60; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2009'dan akt.: Gökçimen, 2008:10-11; 
Akyılmaz, 2000:87-89). 

Türk kadınının belirli bir süre toplumsal hayatta geri planda olması genetik kodlarında olumsuz bir dönüşüme neden 

olmamıştır. Nene Hatun, Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma, Halime Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Tayyar Rahmiye gibi 

kadın kahramanlar cephede de savaşçı yönlerini kahramanca ortaya koymuşlardır. Kendilerine ihtiyaç duyulduğu anda 

fedakarlıkların en büyüğünü gösterebildiklerini ispatlamışlardır. 

1923 yılında "İntihâb-ı Mebusan Kanunu" görüşmeleri esnasında kadınlara da seçme hakkı tanınması konusu gündeme 

getirilmiş, ancak kanunlaşması sağlanamamıştır. Esasen bu gelişmeler milli mücadele dönemi sonlarında kadınların 
tekrardan toplumsal hayatta ön plana çıkmaya başlamalarının bir göstergesidir. Örneğin tüm bu gelişmeler yaşanırken 15 
Haziran 1923'te Nezihe Muhittin başkanlığında "Kadınlar Halk Fırkası" kurulmuştur. Ancak partinin başvurusu 

reddedilmiştir (Sezer Arığ, 1998; Gökçimen, 2008:19-20). 

3.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem 

1923’ten günümüze kadar geçen süreyi ifade etmektedir. 1924 Anayasasında siyasî haklar açısından yine kadınla erkek eşit 

değildir. Milletvekili seçimine katılabilme hakkı 18 yaşını dolduran erkeklere; milletvekili seçilme hakkı da 30 yaşını 

bitiren erkeklere tanınmıştır. Bu dönemde kadınların seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. 1924 Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu ile eğitimde kadınların da yer alması sağlanmıştır. 1925 yılında kabul edilen Kılık Kıyafet Kanunu ve 1926’da 

kabul edilen Medeni Kanun ile kadınlara sosyal haklar verilmiş ve toplumsal statülerinde değişim yaşanmıştır.  

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kadınların toplumsal hayatta kendini daha etkin bir şekilde 
gösterebilmelerinin hukuki altyapısı kısa sürede sağlanmıştır. 1930 yılında kadınların belediye seçimlerinde seçmen ve 

aday olmaları (ilk siyasal hak kazanılması) hakkı tanınmıştır. 1933 yılında kadınların köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyesi 
olabilmeleri de hukuki anlamda hayata geçirilmiştir. 

1934 yılında kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. 5 Aralık 1934 günü 1924 Anayasasının 10 ve 

11. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile genel seçimlerde de seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Buna göre kadın ve 
erkek olmasına bakılmaksızın her 30 yaşını bitiren Türk vatandaşı mebus (milletvekili) seçilebilecektir. 22 yaşını dolduran 

her Türk te milletvekili seçebilecektir (Armağan 2007:43-44). 

Türkiye'deki kadın hareketleri Avrupa'daki muadillerinde olduğu üzere resmi ideolojiye karşı halktan gelen yoğun bir talep 

sonucu oluşmamıştır. Tam aksine resmi devlet ideolojisini halka yayma amacıyla ön plana çıkmışlardır (Çaha, 2010:147). 

Bu bağlamda cumhuriyetin ilk yıllarındaki kadın siyasal katılımı ve temsili, devlet ideolojinin taşıyıcı unsuru olan 

“Cumhuriyet kadını rolü” ile ilişkilidir. Kadınların siyasette yer alış gerekçeleri ve oranları yeni rejim tarafından 

belirlenmiş bir temsil olarak kabul edilmektedir (Anbarlı Bozatay ve Kutlu, 2014:138). 

Türkiye'de kadınların 1930 yılında seçilme hakkını elde etmesine kadar Yeni Zelanda (1893), Avustralya (1902), 

Finlandiya (1904), Norveç (1907), Danimarka (1915), İzlanda (1915), Avusturya (1918), Kanada (1918), Almanya (1918), 

Rusya (1918), Macaristan (1918), İrlanda (1918), Belçika (1919), Lüksemburg (1919), İsveç (1919), Hollanda (1919), 

Ukrayna (1919), ABD (1920), Arnavutluk (1920), Slovakya (1920), Azerbaycan (1921), Ermenistan (1921) ve İngiltere'de 
(1928) kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bununla birlikte Fransa (1944), Bulgaristan (1944), İtalya (1945), 

Japonya (1945), İsrail (1948), Çin (1949), Yunanistan (1952), İran (1963), İsviçre (1971), Irak (1980), Moldova (1986) ve 
Kuveyt (2005) gibi ülkelerde kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması daha ileri yıllarda gerçekleşmiştir 

(Kovanlıkaya, 1999:47; Inter-Parliamentary Union, 2011'den akt.: Öztürk, 2012:10).   

Türkiye'de kadınların Cumhuriyet Dönemi içerisinde en yüksek temsil oranına sahip olması 1935 yılı genel seçimlerinde 

olmuştur. Seçim sonrasında milletvekili seçilen 18 kadın meclisin %4,5 'ini oluşturmaktaydı. Ancak bu başarı uzun yıllar 

tekrardan elde edilememiştir. 1935'te elde edilen %4,5 kadın temsil oranı 2002 yılına kadar tüm milletvekili seçimlerindeki 

en yüksek skordur. 2007 milletvekili seçimlerinde kadın temsil oranı %9,1; 2011 milletvekili seçimlerinde ise %14,4'tür. 

2010 verilerine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üyesi bulunduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne 

(OECD) mensup 34 ülkeyi kapsayacak şekilde kadın milletvekilleri ile ilgili yapılan bir çalışmada (Kurt Topuz, 2014:221), 

kadınların parlamentodaki temsil oranının %24,9 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre Türkiye'deki %9,1 ve %14,4 
oranları 2002 yılına kadar mevcut oranların dikkate alınacak düzeyde üzerindedir. Ancak aynı sonuçların OECD genel 

ortalamasının oldukça altında olduğu görülmektedir. Bu tablo Türkiye'nin kadın temsili konusunda önemli adımlar atması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. 

2000'li yıllar itibariyle milletvekili seçimlerinde kadın temsil oranlarında sağlanan göreceli artış, yerel seçimlerde de benzer 
şekillerde kendisini göstermiştir. 1999 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı düzeyinde kadın temsil oranı %0,6'dır. Bu 

oran 2004 seçimlerinde %0,56'ya yükselmiştir. Sonraki dönemlerde de küçük ivmelerle oransal artışları devam etmiştir. 

Belediye meclis üyeliğinde ise son dört yerel seçimde kadın temsil oranı daha büyük ve dikkate değer oranlarda artış 

göstermiştir. 1999 yılında %1,6 olan kadın temsil oranı 2004 yılında %2,37'ye; 2009 yılında %4,54'e; 2014 yılında ise 

%10,74 yükselmiştir. Bu kategoride 2014 yılında elde edilen başarı oldukça önemlidir. İl genel meclisi üyeliğinde de son 

dört seçimde sürekli olarak yüzdesel artışlar yaşanmıştır. Bu kategorideki artış belediye başkanları grubundan daha fazla, 
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ancak belediye meclis üyeleri grubundan çok daha azdır. 1999 yerel seçimlerinde %1,4 olan il genel meclisi kadın temsil 

oranı 2004 yılında %1,78'e; 2009 yılında %3,51'e ve 2014 yılında %4,85'e yükselmiştir. 

Tablo 1. 1999 - 2014 Yerel Seçimlerdeki Kadın Temsil Oranları 

Seçim Dönemi Bld. Bşk. (%) 
Bld. Mecl. 
Üyl. (%) 

İl Genel Mecl. 

Üye (%) 

1999 0,6 1,6 1,4 

2004 0,56 2,37 1,78 

2009 0,89 4,54 3,51 

2014 2,93 10,74 4,85 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Türkiye'nin yerel yönetimler alanında kadın temsil oranı ile ilgili seviyesini daha iyi anlamak için dünya devletleri ile 

kıyaslanması faydalı olacaktır. Bu bağlamda 2010 BM verilerine göre en yüksek kadın belediye başkanı oranına sahip 

olan ülkeler sırasıyla; Mauritius (%40), Yeni Zelanda (%26), Sırbistan (%26), Letonya (%25), Venezüella (%18), İzlanda 

(%17), İsveç (%17), ABD (%17), Güney Afrika (%16), Panama (%16), Hollanda (%16), Avustralya (%15), Filipinler 

(%15), Moldova (%15), Norveç (%14), Slovakya (%14), vd. ülkelerdir (United Nations, 2010'dan akt.: Öztürk, 2012:25). 

Buradan hareketle Türkiye'nin devlet geleneği, kurumsal yapısı ve demokrasi kültürü açısından kendisinden çok daha 

geride olduğu düşünülen ülkelerin arkasında kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte ABD dışındaki Almanya, Fransa, 

İtalya, İsviçre, Rusya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin de sıralamada yer alamadığı tespit edilmiştir. 

Türkiye'de 2000'li yıllar itibariyle başta kadın sivil toplum kuruluşları olmak üzere muhtelif oluşumlar kadın temsil 

oranının artırılmasına yönelik önemli bir kamuoyu oluşturmuştur. Muhtelif organizasyonlar düzenleyerek bu konuda 

toplumun önemli bir kesiminden destek almışlardır. Özellikle seçimlerde kadınlar için %30 zorunlu seçim kotası 

uygulanması konusunda ciddi bir mücadele verilmiştir. Ancak siyasi mecradan gelen olumlu yaklaşımların dikkate değer 

somut bir karşılığı (hukuki düzenleme) alınamamıştır. 

Türkiye'de pek çok siyasi parti lideri, mecliste kadın temsilinin artmasına inandıklarını her fırsatta beyan etmiş olmasına 

rağmen, çoğunluğu ne parti tüzüğünde, ne programında ve ne de seçim bildirgelerinde kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyan 

kota uygulamasına ya da benzer olumlu ayrımcılık politikalarına yer vermemişlerdir (Sallan Gül, 2007:4). Türkiye'de 25 
kadın örgütünün doğrudan desteğini alarak 8 kadın örgütünün ortaklaşa hazırladığı ve 2002 yılında hükümete sunduğu 

anayasa ve kanun (Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu) değişiklikleri kapsayan metinde (Alkan, 2004:76); 

 Anayasa'nın yerel yönetimleri düzenleyen 127'nci maddesine "...cinsler arası eşit temsil ve katılımcılık esaslarına 

uygun olarak..." fıkrasının eklenmesi, 

 Siyasi Partiler ve Seçim Kanununa da "...herbir cinsiyetin en az %30 oranında temsil ve katılımının yasayla zorunlu 
kılınması...", 

hükümlerinin eklenmesi öngörülüyordu. Ancak bu hükümler halen kadük halde olup; yürürlüğe girebileceği zamanı 

beklemektedir. 

2007 Milletvekili seçimleri öncesinde de KA-DER önderliğinde muhtelif sivil toplum kuruluşları kadın adayların sayıca 

arttırılması yönünde çalışmış ve kamuoyu oluşturmuşlardır. Ancak beklenenin aksine düşük oranda partilerce kadın adaylar 

listelere konulmuştur. Dahası önemli bir kısmı zaten seçilme olasılığı olan yerlerde bulunmuyordu. 2009 ve 2014 mahalli 
seçimlerine ilişkin veriler ve değerlendirmesi çalışmamızın bir sonraki kısmında ele alınacaktır. 

Kadınların temsil oranının ve siyasal konjonktördeki etkinliğinin artmasının yolu eril toplum tarafından önlerinin açılması 

ya da desteklenmesinden ziyade kadınların toplumsal ve sosyal meselelere olan ilgisinin arttırılmasından geçtiği 

düşünülmektedir. Hiçbir güç/iktidar sahibi normal koşullarda gücünü terk etmek istemeyeceği için bu güce sahip eril bir 

toplumun sahip olduğu gücü kendi rızası ve isteğiyle terk etmesi yönünde kendisi ile mücadele etmesi beklenilmemelidir. 

Siyasi irade oy ile teşekkül ediyorsa ve sahip olunması gereken oyların yarısı kadınlara aitse ve buna rağmen halen 

belirleyici bir role kavuşamamışlarsa talebin esasen etkisizliği söz konusu olmaktadır. Daha yalın bir ifadeyle kadınların 

temsili için mücadele eden elitist/aktivist kesimin kendi toplumunda henüz kendi hemcinslerine arzu edilen düzeyde 

ulaşamamasıdır. Kadınların bu mücadeleye destek vermesinde elbette ki eğitim seviyesi, meslek ve ekonomik özgürlüğü 

gibi olgular olumlu etkiler ortaya koymaktadır. Ancak tamamen de bu unsurlar ile özdeşleştirilmemelidir. Buradaki esas 

sorunun "ilgi", "istek", "ihtiyaç" ve "bilinç" eksikliği olduğu düşünülmektedir. Bu durumun eğitim seviyesinden çok 
toplumsal olaylara ve siyasi/sosyal gelişmelere olan ilgisizlik ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Üniversite mezunu ve 

ekonomik özgürlüğü olan birçok bayanın hiçbir aktif toplumsal projede yer almamış olması, ülke meseleleri hakkında kafa 

yormaması hatta bu tür konuları konuşma isteğinin bile bulunmaması sıkça karşılaşılan bir durumdur. 
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Kışlalı (2006:151), kadınların siyasal katılma ve oy kullanma konusunda erkeklerden daha az istekli olduklarını; oy 

kullanırken de erkeklere oranla daha tutucu partileri desteklediklerini; buna rağmen siyasi tercihlerindeki değişme 

eğiliminin erkeklere göre çok daha yüksek olduğunu; salt ideoloji ya da parti programlarından ziyade parti lideri ve/veya 

adayın kişisel özelliklerinin tercihlerine daha çok yön verdiği; evli kadınların bekâr ya da dul kadınlara göre daha çok oy 
kullanma eğiliminde oldukları; evli bayanların genellikle eşlerinin siyasi tercihlerine uyum sağlayarak oy kullandıklarını 

ifade etmiştir. Kalaycıoğlu, (1983:117-118), Bonder (1986:9) ve Çiftçi (1992:235) tarafından paylaşılan verilerde de benzer 
sonuçlar ortaya konulmuştur. Tüm bu verilerden yola çıkarak kadınların oy kullanma ve tercihte bulunma eğilimlerinde 

toplumsal/aile baskısından ziyade siyasal/toplumsal meselelerin yeterince içinde olmamalarının/olamamalarının etkin 

olduğu düşünülmektedir. 

Cerit Mazlum (2008:81), tarafından yapılan "Türkiye’deki rakamlar yalnızca kadınların siyasal alandaki yokluğunu 

göstermez; yerel yönetimlerin kadınların ihtiyaçlarına duyarsızlıklarının ardındaki nedenleri de açıklar" 
değerlendirmesi esas alınırsa, kadınların yerel politikalarda önemsenmesinin yine kadınların politika üretme sürecine 

doğrudan katılmasıyla/katılabilmesiyle mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

 

4. TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER ÖLÇEĞİNDE KADIN TEMSİLİNİN İSTATİSTİ SONUÇLARI 

VE ANALİZİ 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmamız ile Türkiye'de yerel seçimler ölçeğinde kadınların temsil oranının "aday gösterilme" ve "seçilebilme" kıstasları 

açısından TÜİK verilerine göre durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde kadınların "il 
genel meclisi üyeliği", "büyükşehir belediye başkanlığı", "diğer belediye başkanlıkları", "belediye meclis üyeliği" ve "genel 
toplamda" hangi oranda temsil edildiği ortaya konulmuştur. Bu çalışma 2002 yılı milletvekili seçimleri ile birlikte ivme 

kazanan kadın temsilinde gelinen noktanın tespit edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle 2019 yılı içerisinde 

yapılacak olan yerel seçimler açısından, bir önceki iki yerel seçimin karşılaştırmalı olarak kıyaslanması 2019 için çözüm 

önerileri sunulabilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışma ülke genelini kapsamına alan diğer çalışmalara göre çok daha 

kapsamlı olarak ele alınarak, çözüm için daha geniş kapsamlı veri elde etmeyi hedeflemiştir. 

4.2. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Türkiye genelinde 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde siyasi partilerin 

gösterdikleri adaylar ve bağımsız adayların cinsiyet bazında katılım oranları ve seçimi kazanan kadın ve erkek adayların 

temsil oranları belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyeleri kıstaslarına 

göre ele alınması araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca ilgili adayların yaş gruplarına, eğitim seviyelerine ve 

medeni hallerine ilişkin demografik özelliklerine göre de ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma kapsamında 

herhangi bir siyasi ayırıma gidilmemiştir. Araştırma 2009 ve 2014 mahalli idareler seçimleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 

mahalle muhtarlıkları ve azalıkları ile köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyeti üyeliklerine ilişkin veriler TÜİK'ten elde 

edilemediği için çalışma kapsamından çıkartılmıştır. Köy ve mahalle ile ilgili verilerin kullanılmamasının bir diğer nedeni 

de siyasi partilerin Türkiye'de bu düzeyde faaliyetlerinin bulunmamasıdır. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi 

Kadın adayların yaş, medeni hal, eğitim durumu gibi demografik özelliklerine göre dağılımı genel ölçekte ve aday 

gösterildikleri partiler ölçeğinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan tüm veriler TÜİK web 

sayfasından elde edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak Microsoft Excel 2007 programında tablolaştırılarak basit 

yüzdelik hesaplamaları yapılmıştır. Bu tabloların özeti niteliğindeki üst tabloları da çalışma metnine aktarılmıştır. 

4.4. Çalışmanın Bulguları 

TÜİK verilerine göre 2009 ve 2014 yerel seçimlerine ilişkin tespit edilen bilgiler tablolaştırılarak sadece genel düzeyde 

olanlar aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Tabloların hazırlanmasında 2009 ve 2014 verileri yan yana getirilerek kıyaslama 

yapılmasına imkan tanınmıştır. Yerel seçimlerde il özel idareleri ile ilgili olan "İl Genel Meclisi Üyeliği"; Belediyeler ile  
ilgili olan "Büyükşehir Belediye Başkanlığı", "diğer belediye başkanlıkları" ve "belediye meclis üyeliği" ile ilgili veriler 

ayrı ve karşılaştırmalı olarak aktarılmıştır. Belediyeler ile ilişkili olan "mahalle muhtarlığı" ve "mahalle azalığı" ile köyler 
ile ilgili olan "köy muhtarlığı" ve "köy ihtiyar meclisi üyeliği" gerek siyasi partilerin faaliyetleri kapsamında olmaması ve 

gerekse TÜİK tarafından verilerinin detaylı verilerinin hazırlanmamış olması nedeniyle çalışma kapsamımızdan 

çıkartılmıştır. 
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Tablo 2. 2009 - 2014 Yılları Yerel Seçimleri Aday Ve Seçilmişlerin Cinsiyet Dağılımları 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2'den elde edilen sonuçlara göre kadınların "aday gösterilme" düzeyinde en yüksek temsil edilme oranına 2014 
belediye meclis üyeliği seçimlerinde ulaştığı (%11,94) görülmektedir. En düşük kadın temsil oranı ise %3,56 ile 2009 

belediye başkanlığı seçimlerinde görülmüştür. 2009 yılı yerel seçimlerinde kadınların tüm seçim türlerindeki temsil edilme 

oranı %6,16 olurken; 2014 yılında %11,24'e yükselmiştir. Her iki seçimde ve tüm seçim türlerindeki aday gösterilme 

düzeyinde kadınların temsil edilme oranı %7,88 olmuştur. 

Kadınların aday gösterilme kıstasına göre temsil oranları çalışmamızın önceki kısımlarında belirtilen gelişmiş dünya 

ülkelerine göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Kaldı ki aday gösterilme temsiliyet açısından ciddi bir adım olsa da 

gerçek temsil seçimin kazanılarak doğrudan siyasal karar alma mekanizmalarında bulunulmasıdır. Bu bağlamda kadınların 

temsil oranı ile ilgili gerçek değer kazanmaları ve fiilen temsil faaliyetinde bulunmalarıdır. Eğer aday gösterilme ve 

kazanma oranları birbirine yakınsa burada bir sorun yoktur. Ancak kazanan kadın sayılarının/oranlarının aday gösterme 

oranlarından düşük olması onların sadece vitrin olarak kullanılmak istenmesinin, gerçek anlamda bu sürece dahail edilmek 

istenmemesinin bir sonucu olarak yorumlanır. 

Tablo 2'den elde edilen sonuçlara göre kadınların "seçimi kazanma" düzeyinde en yüksek temsil edilme oranına 2014 
belediye meclis üyeliği seçimlerinde ulaştığı (%10,74) görülmektedir. En düşük kadın temsil oranı ise %0,89 ile 2009 
belediye başkanlığı seçimlerinde görülmüştür. Esasen 2009 büyükşehir belediye başkanlığı düzeyinde %0 oranı ile en 

düşük seviyede temsil oranı elde edilmiştir. Bu dönemde %9,63 gibi göreceli yüksek oranda aday gösterilmiş olsa da 

hiçbirisi seçimi kazanamamış ya da kazabilecekleri bir fiili ortamda aday gösterilmemişlerdir. 2009 yılı yerel seçimlerinde 

kadınların tüm seçim türlerindeki temsil edilme (kazanan) oranı %4,17 olurken; 2014 yılında bu oran %9,95'e yükselmiştir. 

Her iki seçimde ve tüm seçim türlerindeki "kazanma" düzeyinde kadınların temsil edilme oranı ise %6,34 olmuştur.  

İl genel meclisi üyeliğine aday gösterilme düzeyinde 2009 seçimlerinde %8,29 oranında kadın temsil oranı söz konusudur. 

Seçim sonunda (kazanma) ise bu oran %3,51'e düşmüştür. 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilme düzeyinde kadın temsil 

oranı %8,31 iken; seçim sonunda (kazanma) %4,85 oranına gerilemiştir. 

Büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilme düzeyinde 2009 seçimlerinde %9,63 oranında kadın temsil oranı söz 

konusudur. Seçim sonunda (kazanma) ise bu oran %0,00'a düşmüştür. 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilme düzeyinde 

kadın temsil oranı %9,02 iken; seçim sonunda (kazanma) %10,00 oranında yükselmiştir. Çalışmamız esnasında kazanma 

oranının aday gösterilme oranından yüksek olduğu tek sonuç burada elde edilmiştir. 

Diğer belediye başkanlıklarına aday gösterilme düzeyinde 2009 seçimlerinde %3,56 oranında kadın temsil oranı söz 

konusudur. Seçim sonunda (kazanma) ise bu oran %0,89'a düşmüştür. 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilme düzeyinde 

kadın temsil oranı %5,92 iken; seçim sonunda (kazanma) %2,71 oranına gerilemiştir. 

Belediye meclis üyeliklerine aday gösterilme düzeyinde 2009 seçimlerinde %6,01 oranında kadın temsil oranı söz 

konusudur. Seçim sonunda (kazanma) ise bu oran %4,54'e düşmüştür. 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilme düzeyinde 

kadın temsil oranı %11,94 iken; seçim sonunda (kazanma) %10,74 oranına gerilemiştir. 

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde düşük temsil oranına sahip kadınların bazılarının temsiliyet serüveni aday olmak ile sınırlı 

kalırken; önemli bir kısmı seçimi kazanarak gerçek anlamda hemcinslerini ve seçim bölgelerini karar alma süreçlerinde 

fiilen temsil etme imkanına kavuşmuşlardır. Adaylık başvurusunda kadın istekleri ve talepleri öncelikli olarak önemlidir. 

Ancak bu taleplerin yerine getirilmesi başvuru yaptıkları siyasi partinin tasarrufundadır. Dolayısıyla kadın adayların yaşı, 

medeni hali, eğitim seviyesi, mesleği, siyasete olan ilgisi, tecrübesi, toplumsal yapıdaki olası beğenilme/kabullenme oranı, 

oy potansiyeli, kişilik yapısı, projeleri, hedefleri, parti ile olan ilişkisinin boyutu, yerel parti yönetimleri ile olan ilişkisinin 

düzeyi, kimi zaman referansları gibi birçok etken tercih edilip edilmemelerine etki edebilmektedir. Bu etkenlerin etkileme 
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düzeyleri/oranları her bir aday adayının değerlendirilmesinde aynı olmayacaktır. Bu sebeple bunları formüle etmek yerine 

adaylığı kabul edilmiş kadın temsilcilerin TÜİK tarafından kaydedilmiş yaş grubu, eğitim seviyesi ve medeni hal gibi 

verilerinin karşılaştırılmasına gidilmiştir. Her siyasi parti öncelikli olarak belirli sosyal gruplara hitap etse de amaçları yerel 

düzeyde tüm seçim gruplarda kazanmaktır. Dolayısıyla kendilerince en etkili olduklarını düşündükleri adaylar ile yollarına 

devam edeceklerdir. Bu sebeple partilerin takdirlerinin gruplanarak ortaya koyması kadın temsiline aday gösterilen kesimin 

genel portresini ortaya koymaya katkı sağlayacaktır. Esasen veriler aday gösterilen ve seçimi kazananlar için ayrı ayrı 
hazırlanmıştı. Her bir siyasi partinin durumu da tablolara yansıtılmıştı. Ancak çalışma kapsamının çok fazla genişlemesi 

nedeniyle parti düzeyindeki değerlendirmeler ile kazanan kadın temsilci profilleri değerlendirme dışında tutulmuştur. 

Tablo 3. 2009 - 2014 Seçimleri İl Genel Meclisi Adayları Yaş Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 3'te "il genel meclisi" için "aday gösterilen" kadınlar yaş gruplarına göre tasnif edilmiştir. Buna göre 2009 yılında il 

genel meclisi üyeliğine aday gösterilen kadınlar sayı olarak en çok  419 kişi ile 30-34 yaş grubunda kümelenmiştir. Her yaş 

grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere göre %14,49 oranında 25-29 yaş grubunda daha yüksek 

oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların sayısal anlamda en çok 94 kişi ile 

35-39 yaş grubunda kümelendiği; bununla birlikte aynı yaş gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %14,91 

oranında 25-29 yaş grubunda yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 4. 2009 - 2014 Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adayları Yaş Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 4'te "büyükşehir belediye başkanlığı" için "aday gösterilen" kadınlar yaş gruplarına göre tasnif edilmiştir. Buna 

göre 2009 yılında büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen kadınlar sayı olarak en çok  6 kişi ile 30-34 yaş 
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grubunda kümelenmiştir. Her yaş grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere göre %40 oranında yine 
30-34 yaş grubunda daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların 

sayısal anlamda en çok 11 kişi ile 45-49 yaş grubunda kümelendiği; bununla birlikte aynı yaş gruplarındaki erkek adaylar 

ile kıyaslandıklarında da %16 oranında 25-29 yaş grubunda yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 5. 2009 - 2014 Seçimleri Diğer Belediye Başkanlıkları Adayları Yaş Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 5'te "diğer belediye başkanlıkları" için "aday gösterilen" kadınlar yaş gruplarına göre tasnif edilmiştir. Buna göre 

2009 yılında büyükşehir belediye başkanlığı dışındaki diğer belediye başkanlıklarına aday gösterilen kadınlar sayı olarak en 

çok  123 kişi ile 35-39 yaş grubunda kümelenmiştir. Her yaş grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların 

erkeklere göre %7,36 oranında 25-29 yaş grubunda daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim 

göstergelerinde ise kadınların sayısal anlamda en çok 101 kişi ile 40-44 yaş grubunda kümelendiği; bununla birlikte aynı 

yaş gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %10,68 oranında 25-29 yaş grubunda yüksek temsil oranına sahip 

oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 6. 2009 - 2014 Seçimleri Belediye Meclis Üyelikleri Adayları Yaş Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 6'da "belediye meclis üyeliği" için "aday gösterilen" kadınlar yaş gruplarına göre tasnif edilmiştir. Buna göre 2009 

yılında belediye meclis üyeliklerine aday gösterilen kadınlar sayı olarak en çok  1888 kişi ile 35-39 yaş grubunda 

kümelenmiştir. Her yaş grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere göre %8,25 oranında 25-29 yaş 

grubunda daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların sayısal 

anlamda en çok 1904 kişi ile 40-44 yaş grubunda kümelendiği; bununla birlikte aynı yaş gruplarındaki erkek adaylar ile 

kıyaslandıklarında da %15,40 oranında 25-29 yaş grubunda yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo 7. 2009 - 2014 Seçimleri İl Genel Meclisi Üyesi Adaylarının Eğitim Seviyesi Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 7'de "il genel meclisi" için "aday gösterilen" kadınlar eğitim seviyelerine göre tasnif edilmiştir. Buna göre 2009 

yılında il genel meclisi üyeliğine aday gösterilen kadınlar sayı olarak en çok 1108 kişi ile "ortaokul - lise" eğitim düzeyinde 

kümelendiği tespit edilmiştir. Her eğitim düzeyi grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere göre 

%13,38 oranında "üniversite" eğitim seviyesi düzeyinde daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel 

seçim göstergelerinde ise kadınların sayısal anlamda en çok 252 kişi ile "ortaokul - lise" eğitim düzeyinde kümelendiği; 

bununla birlikte aynı eğitim seviyesi gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %13,43 oranında "üniversite" 
eğitim düzeyinde yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 8. 2009 - 2014 Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylarının Eğitim Seviyesi Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 8'de "büyükşehir belediye başkanlığı" için "aday gösterilen" kadınlar eğitim seviyelerine göre tasnif edilmiştir. 

Buna göre 2009 yılında büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen kadınlar sayı olarak en çok 15 kişi ile 

"üniversite" eğitim düzeyinde kümelendiği tespit edilmiştir. Her eğitim düzeyi grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, 

kadınların erkeklere göre %14,29 oranında "ilkokul" eğitim seviyesi düzeyinde daha yüksek oranda temsil edildiği 

görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların sayısal anlamda en çok 27 kişi ile "üniversite" eğitim 

düzeyinde kümelendiği; bununla birlikte aynı eğitim seviyesi gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %11,21 
oranında "ortaokul - lise" eğitim düzeyinde yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 9. 2009 - 2014 Seçimleri Diğer Belediye Başkanlıkları Adaylarının Eğitim Seviyesi Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 9'da "diğer belediye başkanlıkları" için "aday gösterilen" kadınlar eğitim seviyelerine göre tasnif edilmiştir. Buna 

göre 2009 yılında büyükşehir belediye başkanlığı dışındaki diğer belediye başkanlıklarına aday gösterilen kadınlar sayı 

olarak en çok 230 kişi ile "ortaokul - lise" eğitim düzeyinde kümelendiği tespit edilmiştir. Her eğitim düzeyi grubu erkek 
adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere göre %4,18 oranında "üniversite" eğitim seviyesi düzeyinde daha 

yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların sayısal anlamda en çok 

242 kişi ile "ortaokul - lise" eğitim düzeyinde kümelendiği; bununla birlikte aynı eğitim seviyesi gruplarındaki erkek 

adaylar ile kıyaslandıklarında da %12,70 oranında "diplomasız okur-yazar" eğitim düzeyinde yüksek temsil oranına sahip 

oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 10. 2009 - 2014 Seçimleri Belediye Meclis Üyeliği Adaylarının Eğitim Seviyesi Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 10'da "belediye meclis üyeliği" için "aday gösterilen" kadınlar eğitim seviyelerine göre tasnif edilmiştir. Buna göre 

2009 yılında belediye meclisi üyeliğine aday gösterilen kadınlar sayı olarak en çok 4768 kişi ile "ortaokul - lise" eğitim 

düzeyinde kümelendiği tespit edilmiştir. Her eğitim düzeyi grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere 

göre %15,97 oranında "üniversite" eğitim seviyesi düzeyinde daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı 

yerel seçim göstergelerinde ise kadınların sayısal anlamda en çok 5990 kişi ile "ortaokul - lise" eğitim düzeyinde 
kümelendiği; bununla birlikte aynı eğitim seviyesi gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %19,54 oranında 

"üniversite" eğitim düzeyinde yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 11. 2009 - 2014 Seçimleri İl Genel Meclisi Üyeliği Adaylarının Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 11'de "il genel meclisi üyeliği" için "aday gösterilen" kadınlar medeni durumlarına göre tasnif edilmiştir. Buna 

göre 2009 yılında il genel meclisi üyeliğine aday gösterilen kadınların 1733 kişi ile en çok medeni hallerinin "evli" 
durumunda olduğu tespit edilmiştir. Her medeni durum düzeyi grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların 

erkeklere göre %33,45 oranında medeni halinin "eşi ölmüş" durumunda daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 

2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların medeni halinin sayısal anlamda en çok 388 kişi ile "evli" durumunda 
olduğu; bununla birlikte aynı medeni hal durumu gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %30,51 oranında 

"eşi ölmüş" medeni durumu ile yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo 12. 2009 - 2014 Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylarının Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 12'de "büyükşehir belediye başkanlığı" için "aday gösterilen" kadınlar medeni durumlarına göre tasnif edilmiştir. 

Buna göre 2009 yılında büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen kadınların 9 kişi ile en çok medeni hallerinin 

"evli" durumunda olduğu tespit edilmiştir. Her medeni durum düzeyi grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, 

kadınların erkeklere göre %60 oranında medeni halinin "eşi ölmüş" durumunda daha yüksek oranda temsil edildiği 
görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların medeni halinin sayısal anlamda en çok 23 kişi ile "evli" 

durumunda olduğu; bununla birlikte aynı medeni hal durumu gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %40 
oranında "eşi ölmüş" medeni durumu ile yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 13. 2009 - 2014 Seçimleri Diğer Belediye Başkanlıkları Adaylarının Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 13'de "diğer belediye başkanlıkları" için "aday gösterilen" kadınlar medeni durumlarına göre tasnif edilmiştir. 

Buna göre 2009 yılında büyükşehir belediye başkanlığı dışındaki diğer belediye başkanlıklarına aday gösterilen kadınların 

376 kişi ile en çok medeni hallerinin "evli" durumunda olduğu tespit edilmiştir. Her medeni durum düzeyi grubu erkek 
adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların erkeklere göre %28,43 oranında medeni halinin "eşi ölmüş" durumunda daha 

yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların medeni halinin sayısal 

anlamda en çok 344 kişi ile "evli" durumunda olduğu; bununla birlikte aynı medeni hal durumu gruplarındaki erkek adaylar 

ile kıyaslandıklarında da %30,43 oranında "eşi ölmüş" medeni durumu ile yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. 

Tablo 14. 2009 - 2014 Seçimleri Belediye Meclis Üyeliği Adaylarının Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK verilerine göre yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 14'te "belediye meclis üyeliği" için "aday gösterilen" kadınlar medeni durumlarına göre tasnif edilmiştir. Buna 

göre 2009 yılında belediye meclis üyeliğine aday gösterilen kadınların 7472 kişi ile en çok medeni hallerinin "evli" 

durumunda olduğu tespit edilmiştir. Her medeni durum düzeyi grubu erkek adaylar ile kıyaslandığında ise, kadınların 
erkeklere göre %34,88 oranında medeni halinin "eşi ölmüş" durumunda daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. 

2014 yılı yerel seçim göstergelerinde ise kadınların medeni halinin sayısal anlamda en çok 8169 kişi ile "evli" durumunda 

olduğu; bununla birlikte aynı medeni hal durumu gruplarındaki erkek adaylar ile kıyaslandıklarında da %45,20 oranında 

"eşi ölmüş" medeni durumu ile yüksek temsil oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Çalışmamız neticesinde kadınların "aday gösterilme" düzeyinde en yüksek temsil edilme oranına 2014 belediye meclis 

üyeliği seçimlerinde ulaştığı (%11,94) tespit edilmiştir. En düşük kadın temsil oranı ise %3,56 ile 2009 belediye başkanlığı 

seçimlerinde görülmüştür. 2009 yılı yerel seçimlerinde kadınların tüm seçim türlerindeki temsil edilme oranı %6,16 

olurken; 2014 yılında %11,24'e yükselmiştir. Her iki seçimde ve tüm seçim türlerindeki aday gösterilme düzeyinde 

kadınların temsil edilme oranı %7,88 olmuştur. Kadınların "seçimi kazanma" düzeyinde ise en yüksek temsil edilme 

oranına 2014 belediye meclis üyeliği seçimlerinde ulaştığı (%10,74) tespit edilmiştir. En düşük kadın temsil oranı ise 

%0,89 ile 2009 belediye başkanlığı seçimlerinde görülmüştür. Esasen 2009 büyükşehir belediye başkanlığı düzeyinde %0 

oranı ile en düşük seviyede temsil oranı elde edilmiştir. Bu dönemde %9,63 gibi göreceli yüksek oranda aday gösterilmiş 

olsa da hiçbirisi seçimi kazanamamış ya da kazabilecekleri bir fiili ortamda aday gösterilmemişlerdir. 2009 yılı yerel 

seçimlerinde kadınların tüm seçim türlerindeki temsil edilme (kazanan) oranı %4,17 olurken; 2014 yılında bu oran %9,95'e 

yükselmiştir. Her iki seçimde ve tüm seçim türlerindeki "kazanma" düzeyinde kadınların temsil edilme oranı ise %6,34 

olmuştur. 

Türkiye'deki nüfus/cinsiyet dağılımı açısından bu sonuçları değerlendirirsek kadınların olması gerekenden çok daha düşük 

oranda temsil edildikleri görülmektedir. Siyasi partilerin kadın temsil oranıyla ilgili makul kotalar oluşturulması, kadınların 

bu konudaki taleplerini arttıracak etkinliklerin yapılması, başarılı kadın siyasilerin daha ön plana alınması söz konusu 

oranların artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmamızın kadın adayların demografik özelliklerini ortaya koyan kısımlarından elde edilen sonuçların kısaca 

değerlendirilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. Türkiye genelinde aday gösterilen kadınların "yaş grubu" bazında 

2009 seçimlerinde "30 - 39" yaş aralığında, 2014 seçimlerinde ise "35-44" yaş aralığında sayıca daha yüksek oranda temsil 

edildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte erkek adaylar ile olan yüzdelikleri kıyaslandığında; her iki seçim döneminde de 

"25-29" yaş grubunda kadınların yüksek temsil oranına sahip oldukları görülmüştür. Kadın adayların "eğitim seviyesi" 

bazında ise gerek 2009 ve gerekse 2014 seçimlerinde "ortaokul - lise" seviyesi ile "üniversite" eğitim düzeylerinde sayıca 

daha yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. Benzer durum kadınların her eğitim seviyesi grubu için erkek adaylarla 

ayrı ayrı kıyaslanması durumunda da genel olarak kendisini göstermiştir. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilen 

kadınların "medeni durumları" açısından sayıca ağırlıklı olarak "evli" durumunda temsil edildiği tespit edilmiştir. Ancak 

erkek adaylar ile her medeni hal durumunun karşılaştırılması durumunda kadınların "eşi ölmüş" düzeyinde oransal olarak 

daha çok temsil edildiği görülmüştür. 

TÜİK verilerine göre sayı olarak aynı oranda olan kadın - erkek nüfusunun siyasi temsiliyet açısından benzer oranda olması 

beklenir. Hayatı birlikte ve eşit yaşayan her iki kesimin politika üretme, karar alma, uygulama ve denetleme noktasında 

birbirine yakın hakka sahip olması ve rol alması düşünülür. Ancak sadece Türkiye'de değil, bugün gerek tarihsel süreçte ve 

gerekse modern dönemde dünya üzerinde bu denli eşit ya da eşit sayılabilecek bir temsilin varlığına rastlanılmamaktadır. 

Bunun temel nedeni de dünya üzerinde sayı olarak var olan biyolojik cinsiyet eşitliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine 

dönüşememesidir. 

Kadınların kendilerine yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle toplum ve aile hayatı içerisinde erkeklere göre çok 

daha geniş bir yelpazede sorumluluklarının olduğu görülmektedir. Bu durum temsil açısından erkekler karşısında fırsat 

eşitsizliği yaşamalarına neden olmaktadır. 

Kadınların siyasal yapıda temsil imkanına düşük oranda sahip olmasının altında başka nedenlerin olduğu da 

düşünülmektedir. Örneğin birçok kadının toplumsal/siyasal olaylara karşı daha aktif katılım sağlamak üzere eşinden, 
ebeveynlerinden ve sosyal çevrelerinden yeterli destek almamaları/alamamaları ve onlar tarafından cesaretlendirilmemeleri 
genel olarak katılım düşüncelerini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca kadının etrafında aktif siyasal katılımda bulunan örnek 

kadınların olmamsı da olumsuz bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durum kadınların birbirini etkilemesine, 

cesaretlendirmesine, desteklemesine ve yönlendirmesine yeterli olanak sağlamayacaktır. 

Seçilmiş kadınların katılım ve temsil konusunda aktif kalma/olma isteklerinin henüz daha aktif katılım sağlamamış 

kadınlara oranla daha fazla olduğuna şahit olunmaktadır. Bu sonucun ortaya çıkmasında kadınların kendilerine duydukları 

özgüven ve motivasyon ile yeterli oldukları düşüncesine sahip olmaları önemli etkenlerdir. 

Kadınların siyasal katılımlarını destekleyici oluşumların genelde siyasi parti kadın ve gençlik kolları ile sınırlı kalması aktif 
katılım ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesi açısından olumsuz bir gelişmedir. Bununla birlikte siyasal katılım/temsil ile 

ilgili aktif olan kadınların radikal siyasal ideolojilere yakınlığı ve kadın temalı eylemlerdeki sert (!) söylemleri toplumsal 
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desteğin şekilleşmesine, hatta gerekli desteğin istenilen düzeyde oluşmamasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu tür 

eylemler sığ bir çevre ile sınırlı kalmaktadır. Sayı olarak artış olsa da kitlesel olarak kabuğunu kıramamaktadır. 

Kadın temsiliyle ilgili yapılan çalışmalarda kadınların bilgi eksikliklerinin bulunmasının temsil etme kabiliyetleri üzerinde 

olumsuz bir etkisi olduğu yönde genel bir yaklaşım bulunsa da bu çıkarım günümüz Türkiye'si açısından tamamen odak 
kabul edilecek bir durum değildir. Elbette ki kadının eğitim düzeyinin artması, farklı teknik ve sosyal alanlara yönelmesi 

onların özgüven ve katılım isteklerini arttıracaktır. Ancak çok küçük ölçekli kasaba ve ilçe belediyeleri dışında toplumsal 

(eril) baskının göreceli olarak çok az hissedildiği (bazen hiç olmadığı) büyükşehirler de genel tablonun istenilen oranlarda 

olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu yerleşim alanlarında eğitim düzeyi yüksek, ekonomik özgürlüğü bulunan, 

toplumsal/siyasal konularda bilgi ve tecrübe sahibi olan ve siyasal katılım konusunda istekli kadınların olmadığını ya da 

yetersiz olduğunu iddia etmek gerçeklerle bağdaşmayacaktır. 1935 yılında seçilen 18 kadın milletvekilinin iki tanesinin 

meslek olarak çiftçi olması da bu konuda önemsenmesi gereken bir durumdur. 

Kadınların ilkokul döneminden başlayarak yönetime katılma konusunda eğitilmesi, cesaretlendirilmesi ve bu konuda 

görevlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle sınıf başkanı, eğitsel kol başkanlıkları, öğrenci/ okul temsilciliği, onur kurulu 

üyeliği, özel kurul/komisyon üyeliği gibi alanlarda zorunlu ve dönüşümlü görev almaları sağlanmalıdır. Yerel 
yönetimlerdeki çocuk ve gençlik merkezlerinin yönetim ve karar alma mekanizmalarında asgari bir kota içerisinde aktif 

olarak rol almaları zorunlu hale getirilmelidir. Bu vesile ile kadınların özellikle sosyal projelerde aktif olarak yer almaları 

toplumsal olaylar ve gelişmelere olan ilgilerini arttıracağı düşünülmektedir. 

Kadınların yerel temsilcilik öncesi STK'lar, kadın meclisleri, kent konseyleri, meslek odaları, kadın kolları, siyasi partiler 
ve diğer yerel organizasyonlarda etkin olarak görev almalarının ve buralarda yöneticilik yapmalarının kadın temsili 

açısından oldukça yararlı olduğu/olacağı genel kabul görmüş bir düşüncedir. Dolayısıyla yerel seçimler odağı ile birlikte 
kadınların bu mecralardaki temsil oranlarının arttırılması ile ilgili çalışmalar ve mevzuat düzenlemeleri de hayata 

geçirilmelidir. 

Kadınların eğitim oranının düşük olması, ekonomik bağımsızlıklarının bulunmaması, toplumsal baskıyı daha çok 

hissetmeleri, rol çatışmalarını daha çok yaşamaları da onların siyasal arenaya çıkmasını engellemekte veya 

geciktirmektedir. Özellikle kadının toplumsal ve siyasal statüsünün toplumsal yapıda yeterince içselleştirilememesi durumu 
kadınların eril cins taraından kabullerini olumsuz etkilemektedir. 

Aktif temsil konusunda kadın adayların ve engelli adayların toplumun yansıması olarak karar alma mekanizmalarına 

getirilmesinden ziyade oy aracı yani "vitrin aday" olarak değerlendirildiği yönünde toplum içerisinde bir düşünce bloğu 

hakimdir. Dolayısıyla kadınların sadece aday gösterilmeleri değil, aktif olarak karar alma süreçlerine katılabilmeleri, etkin 

politikalar üretebilmelerine imkan tanınmalıdır. Kadınların milletvekili seçimleri sonrasında kurulan hükümetlerde yer 

aldıkları en önemli alan Aile Bakanlığıdır. Hükümetler içerisinde 1990 - 2011 yılları arasında faal olan Kadın ve Aileden 

Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yerine getiren 13 kişiden 10'u kadındır. Bu bakanlığın yerine 2011 yılında kurulan Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilmiş 5 kişinin tamamı kadındır. Yine bu bakanlık yerine 2018 yılı itibariyle kurulan 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı da kadındır. Ancak diğer bakanlıklarda ise cinsiyetler arasındaki bu dağılım 

neredeyse tamamen ters yönlüdür. 

Kadın temsil oranının arttırılabilmesi için kadınların eşit temsili ile ilgili her türlü hukuki ve fiili engelin ortadan 

kaldırılması gerekir. Toplumsal yapıda erkeklere göre dezavantajlı bir konuma sahip olan kadınların mutlak anlamda 
erkekler ile eşit haklara sahip olmaları, onlarla eşit şekilde temsil edilebilme olanağına sahip oldukları anlamına 

gelmemektedir. Bu sebeple dezavantajlı konumlarının hafifletilmesi, pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek bazı 

uygulamalar ile temsil kabiliyetlerinin desteklenmesi, hatta belirli sınırlar içerisinde zorunlu hale getirilmesi gerekir. 
Örneğin gerek ulusal ve gerekse de yerel düzeydeki seçimlerde kadınlar için asgari kota zorunluluğu getirilmesi temsil 
oranlarını arttırarak fırsat eşitsizliklerini azaltacaktır.  

Netice olarak; kadınların yerel ve ulusal düzeyde tüm seçilmiş birimlerde kota uygulamasıyla en az %30 oranında temsil 

edilmesi hukuki düzenlemeler vasıtası ile sağlanmalıdır. Bu durum zorunlu olarak siyasi partileri kadınlar konusunda 

çalışmaya ve daha kapsamlı bir şekilde teşkilatlandırmaya sevk edecektir. Ancak "fermuar sistemi/dizgisi" gibi zorunlu 
olarak her konumda sırasıyla bir kadın - bir erkek şeklinde liste yapılması zorunluluğu Türkiye hatta dünya geneli için 

erken ve radikal bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Bu tarz bir yaklaşım eril egemen bir siyasal/toplumsal yapıda kabul 

görmeyecek, hatta kadın temsilini/varlığını kendileri için bir tehdit olarak algılayacaktır. Böyle bir durum kadın temsilinin 

gelişmesine karşıt olan daha güçlü bir bloğun var olmasına ve kendisi ile mücadele etmesine sebebiyet verecektir. 
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Kentsel Dönüşümde Sosyal Ve Ekonomik Bağlam Ve Şehir Karnesi: Yıldırım 

İlçesi Örneği 
Social And Economic Context And Urban Report Card In The Urban Transformation: An Example Of 
Yildirim District 

 

İsmail Hakkı EDEBALİ 

Dr., Yıldırım Belediye Başkanı,  

 

ÖZET  

Kentsel dönüşüm, kentsel planlama ve kentleşme politikaları ile afet yönetimi ve afet politikaları 

bağlamlarında hem dünyada hem de Türkiye’de büyük önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm çalışmalarını üç 

aşamalı bir proje bütünü olarak görmek gerekir: Dönüşüm öncesi, dönüşüm sırası, dönüşüm sonrası. 

Projelerin başarıya ulaşması, her aşamada doğru ve etkili yöntemlerin yürütülmesine bağlıdır. Kentsel 

dönüşüm projelerinin birçok boyutu da vardır. Bu boyutların başında ekonomik ve sosyal boyutlar gelir. 

Dönüşüm projelerine başlanmadan önce ekonomik ve sosyal boyutlara ilişkin gerçekçi, güncel ve kapsamlı 

araştırmaların ve analizlerin yapılması, projelerin başarıya ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu 

araştırma ve analizlerin bilimsel bir çerçevede uzmanların katılımı ve katkısı ile yürütülmesi beklenir. Bu 

bağlamda yapılacak araştırma ve analizler, projelerin başarısını yükselteceği gibi, sürdürülebilir olmasını da 

destekleyecektir. Bu çalışma, kentsel dönüşüm projelerinde sosyal ve ekonomik boyutların önemine dikkat 
çekmeyi ve bu boyutların analizine ilişkin yöntem tartışması açarak, yeni bir yöntem sunmayı 

amaçlamaktadır. Çalışma, Yıldırım İlçesi özelinde ve sosyal ve ekonomik boyutlar perspektifinde kentsel 

dönüşüm projelerini irdelemekte, çalışmalara altlık olacak bir veri çalışmasını ortaya koymaktadır. Doğru, 

güncel ve etkili analizlerin doğru ve güncel verilere dayanacağı gerçeğinden hareketle, Yıldırım İlçesinde 

“Şehir Karnesi” adı verilen bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda ilçedeki kentsel dönüşüm 

projeleri için gerekli verilerin sağlanması ve izlenmesine de katkı sunmaktadır. Böylelikle kentsel dönüşüm 

projeleri, Şehir Karnesi’nin verileri doğrultusunda daha rasyonel, reel ve işlevsel bir zemine oturabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Sosyal Boyut,  Ekonomik Boyut, Yıldırım İlçesi, Şehir Karnesi. 

 

ABSTRACT 

Urban transformation within the context of urban planning, urbanization policies, disaster management, and 
disaster policies is of great importance both in Turkey and globally. Urban transformation should be seen as a 
three-stage project: Before transformation, during transformation, after transformation. The success of 
projects depends on the execution of accurate and effective methods at every stage. Urban transformation 
projects also have many dimensions. The most important of these dimensions are economic and social 
dimensions. Before starting the transformation projects, realistic, up-to-date and comprehensive researches 
and analyzes of economic and social dimensions will contribute greatly to the success of the projects. It is 
expected that these researches and analyzes will be carried out with participation of experts in a scientific 
framework. Researches and analyzes in this context will support the sustainability of projects as well as their 
success. The purpose of this study is to draw attention to the importance of social and economic dimensions 
in urban transformation projects and to present a new method by discussing the method of analyzes of these 
dimensions. The study examines urban transformation projects in the social and economic perspectives in the 
case of Yıldırım District and reveals a data that will be the basis for future studies. Starting from the fact that 

correct, up-to-date and effective analyzes will be based on accurate and up-to-date data, a study called "Urban 
Report Card" was initiated in Yıldırım District. This study also contributes to the provision and monitoring of 

the necessary data for the urban transformation projects in the district. Thus, urban transformation projects 
can take a more rational, reel and functional course in the direction of the Urban Report Card’s data. 

Key Words: Urban Transformation, Social Dimension, Economic Dimension, Yıldırım District, Urban 

Report Card. 
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1. GİRİŞ 

Kentsel dönüşüm,  başlı başına hem bir kentleşme politikası ve hem de onun uygulama aracıdır. Kentsel dönüşüm, kente 

dair birçok konuyla iç içedir. Kentlerin sağlıklı gelişmesi, kentsel dönüşüm, kentlileşme, kent kültürü, kent sosyolojisi, 

kentlik bilinci, yaşanabilir kentler, kentsel yaşam kalitesi, kent stratejisi, kent güvenliği, kentsel afet yönetimi, kentsel 

yenilenme konular, kentsel dönüşümle doğrudan ve/veya dolaylı konuların başında gelmektedir.  

Türkiye hızlı kentleşen bir ülkedir. Hali hazırda kırdan kente, bilhassa büyük kentlere, il merkezlerine, sahil yerleşim 

merkezilerine ve gelişmiş yörelere iç göç devam etmektedir. Kentlere gelen göçün yoğunluğu ve sürekliliği karşısında bu 

göçün tolere edilmesi de zorlaşmaktadır. Kente yeni dahil olanlara yeterli düzeyde alt yapı ve üst yapı hizmetleri sunmak, 

kent yönetimleri için oldukça hiç te kolay olmamıştır. 

Kentler, bu şekilde hormonal olarak büyümüş ve çarpık kentleşme gerçeğiyle ülke yüz yüze gelmiştir. Anomik büyüme 

denilen bu tarz bir hacimsel ve demografik artış, kentlerin sorunlarını daha da büyütmüştür. Plansız yapılaşma, gecekondu 

bölgelerinin genişlemesine ve bu bölgelerde düşük sosyal ve ekonomik düzeyde nüfus kitlelerinin yığılmasıyla 

sonuçlanmıştır. Bu yığılma, niteliksiz bir demografya doğurarak, sosyal, psikolojik, ekonomik, güvenlik ve hukuksal 

sorunların da artmasına neden olmuştur. Bu tablo karşısında Türkiye, son yıllarda önemli bir fırsatı yakalamıştır. Bu fırsat, 

kentsel dönüşümdür. Kentlerin yenilenmesini, çarpık kentleşmenin önlenmesini, sosyal bünyenin rehabilite edilmesini, 

afetlere karşı kentin güvenli hale gelmesini ve daha bir çok pozitif sonucu elde etmek, kentsel dönüşümle mümkün 

olabilecektir. Bunun ilk ve en önemli koşullarından biri de, kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik bağlamlarının iyi analiz 

edilmesi, kentsel dönüşümden önce ve sonra sosyal analizlerinin yapılması, buna muhatap olacak kişi ve kuruluşların 

ekonomik çıkarlarının ve faydalarının dengelenmesi ve insan odaklı bir yenilenmenin gerçekleştirilmesidir. Bunun en iyi 
yollarından biri de önce kenti tüm dinamikleri, verileri ve değerleri itibariyle tanımak, göstergeler oluşturarak gelişmeleri 
izlemek ve değerlendirmektir.  

Bu çalışma, Bursa Yıldırım Belediyesi’nin gerçekleştirmeyi hedeflediği kentsel dönüşüm projelerinde sosyal ve ekonomik 

bağlamı nasıl ele aldığını ve bu bağlamda “Şehir Karnesi” uygulamasına nasıl geçtiğini incelemektedir. Bu inceleme, 

özgün bir kent denetim sisteminin bir parçası olarak “Şehir Karnesi”ne odaklanmakta ve bunun rasyonel ve etkin bir 
kentsel dönüşüme olası katkılarını ve sosyo-ekonomik analizlerin bu katkılarda sağlayacağı faydayı öncelemektedir. 

Çalışma, kısa bir kuramsal açıklamadan sonra, Yıldırım Belediyesi pratiğine yoğunlaşmakta ve analizler neticesinde bir 

senteze varmaktadır. Amaç, kentsel dönüşümde sosyal ve ekonomik faktörlerin önemine dikkat çekmek ve bunların 

ölçümlenmesinde ve denetlenmesinde Şehir Karnesinin iyi bir enstrüman olabileceğini ileri sürmektir.  

 

2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KURAMINA GENEL BAKIŞ  

Kentsel dönüşüm, kent bilim literatürünün görece yeni, ancak önemli bir terimidir. Birçok sözcük ve kavramlaştırma ile 

beraber kullanılabilen bu terim, üzerinde fikir birliği yapılabilecek kadar sığ bir alan da değildir. Her teorisyen ya da bilim 
insanı kendi perspektifinden bunu değerlendirmişler ve ona göre de isimlendirmişlerdir. Kentsel dönüşüm en çok “urban 

renewal” olarak kent bilim eserlerinde ve ilgili yerlerde geçmektedir. Bununla beraber bu terim “urban transformation”, 

“urban renovation” ve  “urban regenaration” olarak ta yazılmaktadır.   

Kentsel dönüşüm diğer yandan sosyal bilimler alanında gittikçe daha popüler olan ve birçok sosyal bilimin kesişme 

noktasında yer alan bir terimdir. Hatta, sosyal bilimler dışında mimari ve mühendislik bilimleriyle de çakışan yerleri vardır. 

Söz konusu terim, kent bilim, siyaset bilimi, şehir planlama, yönetim bilimi, sosyoloji, kent ekonomisi, mimarlık, çevre ve 

hukuk bilimlerinin ortak bir alanı olarak gelişmiştir. Bütün bu bilim dallarının kesişme noktasında yer almakta ve bunların 

hemen hepsinden yararlanmaktadır. Kentsel dönüşümün disiplinler arası bir alan olması şaşılacak bir şey değildir. Konunun 

çok disiplinli olması, bu olgunun hem insan hem de mekan eksenlerinde ve birçok sosyal, fiziki ve diğer faktörleri 

içermesindendir. Herhangi bir kentsel dönüşüm projesinde fiziki, hukuki ve teknik analizler yapıldığı gibi, sosyolojik 

tahliller yapılması ve ekonomik bir incelemenin de yapılması gereklidir. kentsel dönüşüm projeleri bu yüzden salt bir 

kurumun işi olamaz. Aynı şekilde bir bilim dalının eline de bırakılamaz.  

Kentsel dönüşümde başarının şartlarından biri, projenin sosyal, ekonomik, kültürel, yönetsel, çevresel, fiziki, teknik, mali, 

planlama, kent estetiği ve tasarım olmak üzere tüm boyutlarının ele alınmasıdır.  Kentsel dönüşümün amacı, sadece 

altyapısı hazır arsa üretimi eşliğinde yeni yerleşimler oluşturmak ya da gayrimenkul gelişimine endeksli sermaye elde 

etmek değil; asıl olarak ihtiyaç duyulan kentsel alandaki mevcut fiziki ve sosyal sorunlara çözüm üretmek ve uygulama 
alanına dair çok amaçlı hizmetleri sağlamak olmalıdır (Bozdağ vd., 2011:126). Bu açıklamalardan sonra kentsel dönüşümü 

şu şekilde ifade etmek olanaklıdır:  

“Kamu, özel sektör ve halk katılımını savunan, yoksul bölgelerin ıslahına ve yapı-çevre-donatı üçlüsünün 

iyileştirilmesine çalışan, kişilerin yasam mekânlarının yanında ticaret ve sanayi sayesinde ekonominin de 

ilerlemesini amaçlayan; bununla birlikte, kent merkezlerini, günümüz yaşamına uyum sağlayabilecek niteliğe 

kavuşturmak bakımından geliştirilmiş bir plânlama çalışmasıdır” (Turok, 2004:63).  

Kentsel dönüşüm doğası gereği bünyesinde birçok olguyu, gelişim akslarını, trendleri ve kavramı barındırmaktadır.  
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3. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARIN ÖNEMİ 

Kentsel dönüşüm, bir sosyal bilim terimi ve kent bilim alanıdır. Sosyal bilim alanı olarak kentsel dönüşüm, odağına insanı 

alır, almalıdır. Kentsel dönüşümün öznesi olan insan, sosyal ve ekonomik bir varlıktır. Aynı zamanda kentsel dönüşümün 

de sosyal ve ekonomik boyutları vardır. Bir kentsel dönüşüm projesi ve uygulaması bu boyutları içermek zorundadır. 

Sosyal ve ekonomik boyutların gerçeği, bilimsel ve reel analizlerle kavranabilir. Diğer yandan kentsel dönüşümün “İnsan” 

ve “Mekan” olarak iki ana ekseni olduğu söylenebilir. Bir kentsel politika ve aynı zamanda uygulama enstrümanı olan 

kentsel dönüşümde merkez alınacak olgu her şeyden önce birey olmaktadır. Birey ve bireylerin oluşturduğu toplum temelli 

bir yaklaşım, onun sosyolojisini, psikolojisini ve ekonomisini dikkate almak durumundadır.  

Kentsel dönüşümde toplum ve birey merkezli bir proje yapılırken önce sosyal ve ekonomik  araştırmalar ve analizler 

yapılır. Sosyal ve ekonomik araştırmalar; sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemlerinin kullanıldığı; sosyolojik, sosyo-
ekonomik, sosyo-psikolojik ve sosyo-politik temalı araştırmalar şeklinde ele alınabilir. Bu bağlamda bir çok araştırma 

yönteminden yararlanılabilir. Bunların başında anketler gelir. Ayrıca mülakat, gözlem, söyleşi, çıkarımsal istatistikler, 

içerik analizi, betimsel yöntem ve seçkisel-rastlantısal tarama yöntemleri kullanılabilir.  

Madem ki bir kentin esas öznesi insandır, o zaman bu tür projelerin birey ve toplum temelli, insan ve mekan optimalini 

yakalayan, ekonomik realiteyi ve koşulları karşılayan, salt fiziki ve teknik hesaplamalara bırakılmayan bir anlayışla 

gerçekleştirilmesi gerekir. Kentsel dönüşüm çalışmaları “sosyal” duyarlılığa muhakkak sahip olmalıdır. Zaten kentsel 

dönüşüm projeleri doğası gereği sosyal boyutu öncelemek durumundadır. Sosyal doku analizleri iyi yapılmışsa projenin 

başarı şansı yükselecektir. Bununla beraber, kültürel önermeleri iyi tespit edilmiş, birey, aile, grup ve toplum 

kategorilerinde sosyolojik ve psikolojik çözümleri gerçekleştirilmiş bir kentsel politika ve bu politikanın program ve 
projeleri, hem amaç ve hedeflerine varabilecek, hem de bu şekilde tasarlanan projeler daha kalıcı ve sürdürülebilir 

olacaktır. Kentsel politikaların tümünde ve tabii olarak kentsel dönüşümde esas olan kentsel sürdürülebilirliği sağlamak ve 

kentsel yaşam kalitesini arttırmaktır. Ancak böylelikle kentlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe intikal etmesi mümkündür 

Kenti onurlu bir yaşam mekanı haline getirmek, her şeyden önce o kentin hemşehrilerinin sorumluluğundadır. Kentin 

onuru, kentlinin onuru olmaktadır. Kent mekanı, yaşamın merkezinde yer alırken, bu yaşamın kalitesi, bir yandan tek tek 

bireylerin eylemlerinin niteliğiyle belirlenirken, diğer yandan kentin yönetimi olan yerel yönetimin politikaları, kararları ve 

uygulamalarıyla şekillenmektedir (Tekeli, 2011:203). 

 

4. YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE SOSYO-EKONOMİK 

BAĞLAM 

Yıldırım, Bursa’nın merkez ilçelerinden biridir. Bursa kent merkezinin doğu yönünde konumlanmıştır. Yıldırım anakent 

merkezine doğudan giriş kapısı olarak bilinir. Yıldırım ilçesi 700 bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 

biridir. Nüfus yoğunluğu bakımından daha da öndedir. Yıldırım ilçesi, barındırdığı nüfusun memleket orijinleri ve kültürel 
çeşitliliği ile adeta küçük bir Türkiye’dir. Tam bir kültürler mozayiği olan bu ilçe, uzun yıllardan beri yoğun iç göç almakta 
ve kent nüfusu süreklilik gösteren bir şekilde artmaktadır. Sosyal ve ekonomik göstergeler itibariyle, Bursa’da daha iyi olan 
ilçelerle kıyaslandığında görece belli bir düzeyde olumlu olmayan koşullara sahiptir.  

Yıldırım Belediyesi, bu nüfusuyla ve sorunlarıyla büyük olan ilçede çeyrek asırdır faaliyettedir. Belediye son yıllarda 

kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vermiş ve kenti yenileme projeleri tasarlamıştır. Şu ana kadar yaptığı çalışmalarla 

Türkiye’de kentsel dönüşümde öncü belediyelerden biri olarak görüldüğü söylenebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

dosyasını ilk teslim eden, önerdiği projeleri ilgi uyandıran ve hali hazırda bu alandaki çalışmalarını sistemli ve kapsamlı bir 

şekilde yürüten belediye, ilçe merkezinin önemli bir bölümünü
1 kentsel dönüşüm alanı olarak belirlemiştir.  

Belediye yönetimi, bu çalışmalara başlamadan önce bir farkındalık sergileyerek “sosyal doku analizleri” ve “ekonomik 

analizler” yapmıştır. Sosyal doku analizleri, Türkiye’de genellikle kentsel dönüşüm projesi uygulandıktan sonra yapılmakta 

veya hiç dikkate alınmamaktadır. Aslında but ür araştırma ve analizlerin proje başlamadan önce, henüz kentsel dönüşüm 

uygulanacak yapı stoğunu barındıran kentsel mekan belirlenirken  yapılması gerekir. Bu tür sosyal ve ekonomik içerikli 

ampirik çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, projenin çok daha sağlıklı, isabetli ve verimli olmasını temin edecektir. 

                                                           
1  Yıldırım’ın yüzde 33’nü içerinse dahil ederek Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden birisini başlattık. Yıldırım’da 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör kaynakları ile gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm 

çalışmalarımızda temel kıstasımız vatandaşlarımızın onayını almak. Dönüşümün bir tercih değil bir zorunluluk olduğu Yıldırım’da 

önce hemşerilerimizi buna ikna edeceğiz, sonra Yıldırım’ı yeniden inşa edeceğiz. Yıldırım’da öncelikli kentsel dönüşüm alanları; 
Mevlana - Ulus Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Teferrüç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Piremir Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Alanı, Yediselviler–Sıracevizler Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı, Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, 

Beyazıt–152 Evler Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı, Ortabağlar-Güllük- Mimarsinan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı, 

Esenevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Yiğitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Şükraniye-Beyazıt Mahalleleri Kentsel 

Dönüşüm Alanı, Ertuğrulgazi-Kaplıkaya Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı. 
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Belediye Başkanı’nın kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yaklaşımı gereği Yıldırım’da sahaya yönelik anket, gözlem, 

mülakat, sosyolojik veri taramaları, olgu kıyaslamaları vb. ampirik araştırmalar, kentsel dönüşüm projesi 

şekillendirilmeden önce gerçekleşmekte, sağlanan verilerin analizi ve sentezi yapıldıktan sonra ulaşılan bulguların ışığında 

ilgili proje yapılandırılmaktadır.  

 

5. YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA “ŞEHİR 

KARNESİ” 

5.1. Şehir Karnesi ve Önemi 

Şehirlerin nasıl yönetildiği konusunda standart değerlendirmeler ortaya koyarak, şehrin durumu hakkında bilgi vermek 

üzere oluşturulan göstergeler bütününe “Şehir Karnesi” adı verilir. Bu kapsamda şehir karnesi, şehirlerin ne düzeyde 

yaşanabilir olduklarına ve kentleşmenin sürdürülebilir olup olmadığını görmek ve bu doğrultuda rasyonel kararlar vermek 

için hazırlanmış bir göstergeler kılavuzudur.  Şehir karnesi uygulamasında yönetim politikaları, insan kaynakları, altyapı, 

sosyoekonomik yapı, kaynak kullanımı, çevre, doğa ve emisyonlar ve kent metabolizmasına, ekonomik refahına ve yaşam 

kalitesine katkı yapan diğer tüm süreçler ölçülüp, değerlendirilir. 

Önemi açısından seksenli yıllardan bu yana, özellikle Avrupa’da; temsil edici, ölçülebilir ve kolay uygulanabilir göstergeler 

geliştirilmesi için çok çaba sarf edilmiştir. Çok sayıda vaka çalışmalarıyla test edilen göstergeler, günümüzde artık 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için politikalar geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik için yapılması gerekli müdahalelerin 

belirlenmesinde, kent planlamacıları ve yöneticileri tarafından önemli bir araç olarak kullanılır hale getirilmiştir. Şehir için 

alınacak tüm kararlarda, planlanacak yatırımlarda, yürütülecek hizmetlerde ve geleceğe yönelik oluşturulacak strateji ve 

vizyon önerilerinde şehir karnesi, birinci planda önemli bir faktördür.   

Şehirlerin nasıl yönetildiği konusunda standart değerlendirmeler ortaya koyarak, şehrin durumu hakkında bilgi verecek 
göstergeler oluşturmasına “Şehir Karnesi” denir. Şehirlerin yaşanabilir ve kentleşmenin sürdürülebilir olup olmadığına 

karar vermek için; yönetim politikaları, altyapı, sosyoekonomik yapı, kaynak kullanımı, emisyonlar ve kent 

metabolizmasına, ekonomik refahına ve yaşam kalitesine katkı yapan diğer tüm süreçler ölçülüp, değerlendirilecektir. 

Önemi açısından seksenli yıllardan bu yana, özellikle Avrupa’da; temsil edici, ölçülebilir ve kolay uygulanabilir göstergeler 
geliştirilmesi için çok çaba sarf edilmiştir. Çok sayıda vaka çalışmalarıyla test edilen göstergeler, günümüzde artık 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için politikalar geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik için yapılması gerekli müdahalelerin 
belirlenmesinde, kent planlamacıları ve yöneticileri tarafından önemli bir araç olarak kullanılır hale getirilmiştir. Şehir 

karnesi, Yıldırım Belediyesi’nin özgün bir çalışması olarak tasarlanmış ve uygulama aşamasına getirilmiştir. Bu önemli 

çalışmanın Türkiye’ye esin kaynağı olması beklenmektedir.  

5.2. Yıldırım Belediyesi’nde Şehir Karnesi Uygulamasına Geçiş: Gerekçeler ve İlkeler  

Buradan yola çıkarak, Yıldırım Belediyesi’nin stratejik planının amaç ve hedeflerine ulaşmasının gözlemlenmesi ve 

Yıldırım’ın şehir göstergelerinin izlenmesi için bir “Şehir Denetimi” mekanizması kurulması planlanmaktadır. Bu konuda 

uygulanan BM, AB ve yaşam kalitesi yüksek kentlerdeki standartları da göz önüne alarak, bunun yanı sıra yerel özellikleri 

ve koşulları da dikkate almak suretiyle Yıldırım Şehir Denetimi Sistemi kurulmaktadır. Bu sistemin temelinde bilimsel 
ölçütlere uygun olarak oluşturulan ve “Şehir Göstergeleri Kılavuzu” adı verilen bir “kontrol skalası” vardır. Bu bize 

şehrimizle ilgili ve belediye faaliyetlerine yönelik güncel, reel ve bilimsel bir veri seti sağlayacaktır. Bu veri setinin 

belirlenmesi, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi bir “şehir karnesi”ni ortaya çıkaracaktır. 

Yıldırım Şehir Karnesi, özgün, bütünleşik, sistemli ve güncel bir proje olarak hayata geçirildiğinde, şehrimizin ve 

belediyemizin ana ve alt göstergeler itibariyle her alandaki gelişimini, ilerlemesini ve çıktıları periyodik olarak 

gözlemlemek mümkün olacaktır. Bu sonuçlar değerlendirilerek, gerekli alanlarda yapılması icap eden çalışmalar 

planlanacak, böylelikle belediyenin hizmet ve yatırımları daha etkin ve rasyonel bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Şehir 

Karnesi, kentlerde her alanda yaşanan gelişmelerin ve değişimlerin bilimsel, reel, güncel ve sistemli bir şekilde izlenmesi 

ve değerlendirilmesini sağlayarak, sürdürülebilir kentsel gelişmenin realize edilmesine katkı sunacaktır.  

5.3. Yıldırım Şehir Karnesinin, Temelde Fayda Sağlayacağı Konular 

Yıldırım şehir karnesi, temelde şu konular açısından fadalar sağlayacaktır; 

 Yıldırım Stratejik Planının daha isabetli bir içerikte oluşturulması ve daha etkili olarak hayata geçirilmesi. 

 Yıldırım şehir vizyonunun realize edilmesi. 

 Şehir Denetim Sisteminin işletilmesi. 

 Kentsel yaşam kalitesinin gözlemlenmesi ve yükseltilmesi. 

 Belediyenin hizmet, yatırım ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenip değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi. 

 Şehirleşme politikaları ve uygulamaları için sağlam bir veri havuzu oluşturulması. 
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 Vatandaş talep, ihtiyaç ve beklentilerinin güncel ve periyodik olarak belirlenmesi ve çalışmalara esas alınması. 

 Şehirlerin Yüzyılı dediğimiz ve yarışan şehirler dönemi bu çağda Yıldırım’ın kentsel rekabet edebilirlik düzeyinin 

yükseltilmesi. 

 Belediye birimlerinin çalışmalarının daha etkin kılınması. 

Nihai tahlilde Türkiye için örnek bir projenin hayata geçirilmesi umulmaktadır. 

5.4. Şehir Karnesi Ana Göstergeleri 

Şehir karnesi ana göstergeleri şunlardır; 

1. Nüfus, İnsan Kaynağı Ve Demografik Özellikler 

2. Eğitim Ve Bilgi Toplumu 

3. Sağlık, Sosyal Yapı Ve Afet Yönetimi 

4. Ekonomik Yapı, Rekabet Gücü Ve Yenilikçilik 

5. İmar, Yerleşme, Konut Ve Rekreasyon 

6. Kentsel Gelişim Ve Kentsel Dönüşüm 

7. Çevre, Atık Yönetimi, Enerji Ve Sürdürülebilirlik 

8. Ulaşım, Seyahat, Erişilebilirlik Ve Altyapı 

9. Kültür, Sanat, Turizm 

10. Katılım, Sivil Toplum Ve Yönetişim 

11. İstihdam, İşsizlik Ve Sosyal Güvenlik 

12. Gençlik Ve Spor 

13. Dezavantajlı Yurttaş Odaklı Hizmetler, Toplumsal Bütünleşme Ve Kentlilik Bilinci 

14. Belediyenin Kurumsal Kapasite Ve Organizasyon Yeterlilikleri, E-Belediyecilik 

15. Belediyenin Mali Göstergeleri 

16. Kent Güvenliği, Adli Durum Ve Suç Karakteristikleri 

17. Kamuoyu Algısı, Basın Ve Sosyal Medya 

5.5. Alt Göstergelerin Belirlenmesi ve Dağılımının Yapılması  

Ana göstergelere uygun Belediye bünyesinde kurum içi hizmet ve faaliyetler ile birlikte ISO standartları incelenerek 

evrensel formlarda alt göstergeler belirlenmiştir. Belirlenen alt göstergeler 2014-2017 yıllarını kapsayacak şekilde kurum 

içi ve dış paydaşlara gönderilmiş ve ilgili maddelerin yanı sıra ilçeye ait tutulan diğer verilerin de gönderilmesi 

sağlanmıştır. 

5.6. Veri Kaynakları, Verilerin Konsolide Edilmesi ve Raporlandırma 

5.6.1. Veri Talep Edilen Kurumlar 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi TÜİK Bölge Müdürlüğü 

 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü  

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  

 Çalışma ve İş Kurumu 

 İl Sağlık Müdürlüğü 

 İl Seçim Kurulu Başkanlığı 

 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  

 PTT Başmüdürlüğü 

 Orman Bölge Müdürlüğü  

 İl Emniyet Müdürlüğü 
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 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü 

 Uludağ Elektrik Dağıtım 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Kaymakamlık 

 Buski Genel Müdürlüğü 

 Burulaş 

 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

 Bursagaz 

Müdürlüklerden ve dış paydaşlardan gelen veriler ilgili alt göstergelere işlenmiştir. İlk belirlenen alt göstergelerin dışında, 
ilçeye ait olan diğer veriler incelenerek ilgili ana göstergelere eklenmiştir. 

5.6.2. İlçeye Ait Elde Edilen Veriler 

 Ana Gösterge Başlığı 

 Alt Gösterge Maddeleri 

 Maddeye Ait Sonuç Değerleri 

 Verilerin Elde Edildiği Kaynak ve İlgili Yılları şeklinde raporlanmıştır. 

5.7. Şehir Karnesi Örnek Tablolar (Ana Göstergeler ve Seçilmiş Alt Göstergeler) 

Tablo 1. Nüfus, İnsan Kaynağı Ve Demografik Özellikler 

1.3. Nüfusun Türkiye Geneline Oranı 

Kaynak TÜİK 

Dönem 2017 

Sonuç %0,80 

1.4. Nüfus Yoğunluğu (km²) 

Kaynak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

Dönem 2017 

Sonuç 1.628 

1.8. Genç Nüfus Oranı (15-24) 

Kaynak TÜİK 

Dönem 2017 

Sonuç %14,46 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 2. Eğitim ve Bilgi Toplumu 

2.6. Belediyenin Gerçekleştirdiği Eğitsel İçerikli Konferans Söyleşi vb. Etkinliklere Katılanların Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi 

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 

2014-15: 6.550 

2015-16: 11.200 

2016-17: 39.770 

2017-18: 15.150 

2.7. Yıllar İtibariyle Belediye Tarafından Kahvehaneden Kıraathaneye Çevrilen Kıraathane Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi 

Dönem 2016-2017 

Sonuç 
2016: 4 

2017: 12 

2.12. Yıllar İtibariyle Yıl-Mek Kurslarına Katılanların Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi 

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 

2014-15: 10.455 

2015-16: 12.350 

2016-17: 14.470 

2017-18: 15.895 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 3. Sağlık, Sosyal Yapı Ve Afet Yönetimi 

3.15. Yıllar İtibariyle Belediyenin Tıp Merkezinde Hasta Nakil Hizmeti Verilen Kişi Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 1.795 

2015: 2.516 

2016: 3.127 

2017: 3.102 

3.23. Yıllar İtibariyle Belediye Tarafından Afet Konulu Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 303 

2015: 1.001 

2016: 2.265 

2017: 5.165 

3.25. Yıllar İtibariyle Belediye Tarafından Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 151 

2015: 301 

2016: 751 

2017: 650 
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4. Ekonomik Yapı, Rekabet Gücü Ve Yenilikçilik 

4.1. Yıllara Göre Ortalama Arazi Rayiç Fiyatlarındaki Artış 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 0,80 

2015: 0,84 

2016: 0,86 

2017: 0,90 

4.4. Yıllar İtibariyle Belediyenin Düzenlediği Alışveriş Şenliğinde Yer Alan Stand Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 2 

2016: 41 

2017: 56 

4.5. Yıllar İtibariyle Belediyenin Organizasyonundaki AB Ve Hibe Projelerinde Alınan Destek (TL) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 445.000 

2016: - 

2017: 50.000 
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5. İmar, Yerleşme, Konut Ve Rekreasyon 

5.3. Dönem itibariyle Belediye Tarafından Harcanan Kamulaştırma Bedel Toplamı (TL) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 31 Mart 2014 Öncesi /  31 Mart 2014 Sonrası 

Sonuç Mart 2014 Öncesi: 60.448.385,00 

Mart 2014 Sonrası: 104.753.854,67 

5.6. İlçe İşyeri Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 23.163 

2015: 24.090 

2016: 24.486 

2017: 25.258 

5.11. Belediye Tarafından Yıkımı Yapılan Metruk Bina Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 51 

2015: 44 

2016: 53 

2017: 48 

5.19. Yıllar İtibariyle Belediye Tarafından Yapılan Spor Parkı Ve Spor Alanları (Metrekare) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 6.531 

2015: 10.474 

2016: 7.644 

2017: 13.994 

5.30. Yıllar İtibariyle Belediye Tarafından Yapılan Ağaç, Ağaççık Ve Çalı Dikimi (Adet) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 7.836 

2015: 14.344 

2016: 23.072 

2017: 36.385 
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6. Kentsel Gelişim Ve Kentsel Dönüşüm 

6.5. Kentsel Dönüşümde Planlama ve Uygulama Yapılacak Alanların Toplam Yerleşim Alanına Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem Güncel 

Sonuç %35,16 

6.7. Yıllar İtibariyle Kentsel Dönüşümde Planlama Ve Uygulama Yapılacak Konut Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2016-2017-2018 

Sonuç 2016: 4.959 

2017: 12.952 

2018: 12.481 

6.8. Kentsel Dönüşümde Planlama Ve Uygulama Yapılacak Konutlarda Yaşayacak Kişileri Kentin Toplam Nüfusuna Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem Güncel 

Sonuç %30 

 

7. Çevre, Atık Yönetimi, Enerji Ve Sürdürülebilirlik 

7.17. Belediye Tarafından Toplanan Atık Pil Miktarı (kg) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 705 

2016: 2.609 

2017: 10.897 

7.20. Belediye Tarafından Geri Dönüşüm Bilgilendirmesi Yapılan Kişi Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 5.142 

2016: 2.470 

2017: 7.220 

7.28. Yıllar İtibariyle Belediyenin Temizliğini Yaptığı İbadethane Sayısı (adet) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 220 

2015: 188 

2016: 124 

2017: 136 
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8. Ulaşım, Seyahat, Erişilebilirlik Ve Altyapı 

8.9. Yıllar İtibariyle Belediyenin İmara Açtığı Yol Miktarı (metre) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 9.134 

2015: 8.204 

2016: 10.756 

2017: 7.855 

8.10. Belediye Tarafından Dökülen Asfalt Miktarı (ton) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 88.180 

2015: 172.578 

2016: 109.992 

2017: 96.094 

8.13. Belediye Tarafından Bordür Döşenme Miktarı (Metre) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 17.691 

2015: 14.866 

2016: 29.479 

2017: 10.415 
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9. Kültür, Sanat, Turizm 

9.2. Yıllar İtibariyle Belediyeye Ait Kültür Merkezlerinden Yararlananların Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 373.000 

2015: 433.000 

2016: 483.490 

2017: 583.350 

9.3. Belediyenin Gerçekleştirdiği Konser Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 3 

2015: 16 

2016: 8 

2017: 13 

9.8. Belediyenin Gerçekleştirdiği Kültür Turlarına Katılımcı Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2016-2017-2018 

Sonuç 2016: 8.848 

2017: 9.210 

2018: 6.601 
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10. Katılım, Sivil Toplum Ve Yönetişim 

10.4. Yıllara Göre Başkan Halk Buluşmasına Katılan Vatandaş Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016 

Sonuç 2014: 600 

2015: 450 

2016: 3350 

10.5. Muhtarlarla Yapılan Toplantı Adedi 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 2 

2016: 1 

2017: 1 

10.6. Muhtarlara Yapılan Ziyaret Adedi 

(yapılacak faaliyetlere ve/veya muhtarlık taleplerine yönelik ziyaretler) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 938 

2016: 1.771 

2017: 1.691 
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11. İstihdam, İşsizlik Ve Sosyal Güvenlik 

11.1. Belediye Tarafından İş İçin Yönlendirilen Kişi Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 1.118 

2015: 2.708 

2016: 4.389 

2017: 5.683 

11.2. Belediye Toplam Personeli İçinde Engelli Personel Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 187 

2015: 327 

2016: 351 

2017: 399 

11.3. Belediye Tarafından Düzenlenen İstihdam Fuarına Katılan Kişi Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2017 

Sonuç 22.000 
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12. Gençlik Ve Spor 

12.9. Belediye Tarafından Destek Sağlanan Spor Branşı Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 11 

2015: 23 

2016: 23 

2017: 22 

12.11. Belediye Tarafından Okullara Yardım Yapılan Malzeme Miktarı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 2.000 

2016: 6.500 

2017: 3.500 

12.18. Belediye Tarafından Kurulan Çocuk Jimnastik Merkezinden Yararlanan Kişi Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 2.500 

2016: 6.000 

2017: 9.200 
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13. Dezavantajlı Yurttaş Odaklı Hizmetler, Toplumsal Bütünleşme Ve Kentlilik Bilinci 

13.1. Belediye Tarafından Düzenlenen Dezavantajlı Gruplara (Engelli, Yaşlı, Çocuk, Göçmen, Kadın, Gazi Vb.) 

Yönelik Bir Yılda Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 833 

2016: 1.112 

2017: 1.047 

13.2. Belediye Toplam Personeli İçinde Engelli Personel Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: %4,14 

2015: %3,90 

2016: %3,75 

2017: %3,58 

13.6. Belediye Tarafından Düzenlenen Okuma-Yazma Seferberliğinde Verilen Eğitimine Katılan Kişi Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 148 

2015: 2.149 

2016: 320 

2017: 103 
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14. Belediyenin Kurumsal Kapasite Ve Organizasyon Yeterlilikleri, E-Belediyecilik 

14.2. Belediye Personeline Bir Yılda Verilen Eğitimin Toplam Saati 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 5.476 

2015: 11.951 

2016: 6.688 

2017: 7.600 

14.21. Belediye E-Mail Masası Başvuru Sayısı (Adet) 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 2.910 

2016: 4.141 

2017: 5.932 

14.25. Belediye Çağrı Merkezine Gelen Arama Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 71.492 

2016: 168.160 

2017: 179.280 
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15. Belediyenin Mali Göstergeleri 

15.3. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerin Gelir Bütçesine Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 14 

2015: 12 

2016: 14 

2017: 12 

15.10. Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 81 

2015: 82 

2016: 93 

2017: 95 

15.12. Gerçekleşen Yatırım(Sermaye) Giderlerinin Gider Bütçesine Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2014-2015-2016-2017 

Sonuç 2014: 15 

2015: 16 

2016: 23 

2017: 14 
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16. Kent Güvenliği, Adli Durum Ve Suç Karakteristikleri 

16.1. Belediye Tarafından Yıldırım Güvenli Şehir Projesi Kapsamında Eğitim Verilen Kişi Sayısı  

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 9.186 

2016: 76 

2017: 1.515 

16.2. İlçede Yaşanan Hırsızlık Suçu Vaka Sayısı  

Kaynak Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Dönem 2014 

Sonuç 2014: 1.031 

16.10. İlçede Yaşanan Narkotik Olayların Sayısı 

Kaynak Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Dönem 2014 

Sonuç 2014: 1.716 

 

17. Kamuoyu Algısı, Basın Ve Sosyal Medya 

17.5. Belediye Twitter Adresini Takip Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2016-2017 

Sonuç 2016: 6.467 

2017: 8.017 

17.8. Belediyeye Sosyal Medya Üzerinden Gelen Soruların 5 Dakikada Cevaplanma Oranı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: %100 

2016: %100 

2017: %100 

17.13. Başkanın Gittiği Ev Ziyareti Sayısı 

Kaynak Yıldırım Belediyesi  

Dönem 2015-2016-2017 

Sonuç 2015: 12 

2016: 213 

2017: 276 
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SONUÇ 

Değerlendirme Karnesi niteliğinde uygulamalar şirketlerde ve kuruluşlarda yapılmaktadır. “Balance Scorecard” adı verilen 

bu tür karneler, kuruluşun stratejisi doğrultusunda amaç ve hedeflere nasıl ve ne kadar ulaşıldığını ölçen ve performansı 

ortaya çıkaran bir bütünsel ölçme ve  değerlendirme skalasıdır. Belediyeler için Şehir Karnesi de buna benzer bir işlev 

görmektedir. Şehrin verilerini de dahil ederek hem kurum hem de kent verileri üzerinden dönemsel ve bilimsel bir ölçme ve 

gözlemleme uygulamasıdır. Türkiye’de henüz  yeterince tanınmayan ve uygulanmayan şehir karnesi, şehrin ve belediyenin 

belirli göstergeler çerçevesinde gelişme ve değişme rakamlarını ve rasyolarını verir. Veriler, gerek belediyenin 

performansını, gerekse şehrin gelişimini izlemek ve değerlendirmek için oldukça yararlı ve işlevsel bir veri demeti sunar.  

Bu bağlamda Yıldırım Belediyesi, bu konuda örnek ve öncü bir çalışmanın içine girmiş ve özgün bir şehir karnesi skalası 

ortaya çıkarmıştır.  Bu çalışma Yıldırım İlçesinin ve Yıldırım Belediyesinin deyim yerindeyse bir röntgenini çekmektedir. 

Şehir Karnesi ile bilimsel ve nesnel değerlendirmelere dayanan sonuçlar elde edilmektedir. Bu sonuçların Belediyenin 

yatırım, proje ve hizmetleri için kararlar alınırken ışık tutması ve yol gösterici olması beklenmektedir. Belirlenen 17 Ana 

gösterge ve 490 Alt Gösterge yoluyla şehir hayatı ve Belediye faaliyetleri mercek altına alınmakta ve sağlam, güncel ve 

reel veriler toplanmaktadır. Elde edilen veriler değerlendirilerek, bir yandan şehrin gelişimi, diğer yandan Belediyenin 

performansı izlenmektedir. Böylelikle düzensiz, irrasyonel, nesnel olmayan ve sistemsiz bir bilgi toplama yerine Şehir 

Karnesi yoluyla sistemli, rasyonel, bilimsel ve nesnel bilgiler toplanmakta ve değerlendirilmektedir. 

Şehir Karnesi, şehrin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, şehrin stratejik plan ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kaynakların 

etkin kullanımı, yönetimin rasyonel ve optimum kararlar alması, şehirle ilgili göstergelerin düzenli olarak izlenmesi gibi 

yararlar sunma kapasitesi vardır. Bu uygulama yaşayan bir karakteristik te taşır. Süreç içinde göstergelerin yenilenmesi, 

yeni göstergeler eklenmesi, skalanın daha işlevsel hale getirilmesi olanaklıdır. Elde edilen verilen değerlendirilmesi 

aşamasında da daha sağlıklı ve hızlı veri toplanması yöntemleri de doğal sürecinde gelişecektir.  Sonuç olarak şeihr karnesi 

Türkiye gibi gelişmekte olan, iç göçün devam ettiği, kentsel büyümenin sürdüğü, nüfusun arttığı, kaynakların görece kıt 

olduğu ve kamu hizmetinde verimlilik ve isabetin zorunluluk arz ettiği ülkelerde, belediyelerin performanslarının izlenmesi 

ve değerlendirilmesi ile etkinliklerinin ve kurumsal kapasitelerinin yükseltilesini sağlayacağı gibi, sürdürülebilir kentsel 

gelişmenin gerçekleşmesi ve şehirlerin daha yaşanabilir kılınması yönlerinden önemli ve ayrıt edici katkıları olması 

beklenebilir. Burada önemli olan Belediye Başkanının ve yönetiminin bu konuyu sahiplenmesi ve kararlı bir şekilde 

yürütmesidir. Bu durumda beklenen olumlu sonuçlar kendiliğinden gelecektir.  
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New Urban Transportatıon Applıcatıons And Urban Transportatıon Projects in Turkey 
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ÖZET 

Kentsel ulaşım, kent yönetimi ve kentleşme politikaları ile ulaştırma sektörü alanlarının birleştiği özel bir 

alandır.  Bu alan önemli bir kamusal politika ve akademik çalışma alanıdır. Kentsel ulaşım, kent içi ulaşım ve 

kent dışı ulaşım olarak iki başlık altında incelenebilmektedir. Her iki konu aslında bir bütünün parçaları 

olarak işlev görmektedirler. Kent içi ulaşım ve kente ulaşım (kent dışı ulaşım) entegreolarak oluşturulmalı ve 

uygulanmalıdır. Bütünleşik ulaşım adı da verilebilecek bu yaklaşımla, ulaşımın sürdürülebilir olması daha 

olanaklı hale gelmektedir. Sürdürülebilir kentsel gelişme için, sürdürülebilir ulaşım, önde gelen 

gerekliliklerden biridir. Günümüzde kentsel ulaşım, yeni şehircilik (new urbanism) ve yeni kent 
paradigmaları (new urban paradigms) anlayışına uygun olarak, yeni trenleri içermektedir. Bunların başında 

bütünleşik ulaşım, 3 boyutlu ulaşım, yeşil ulaşım, sürdürülebilir kentsel mobilite, yaya odaklı ulaşım, bisiklet 

ulaşımı, ortak araç (paylaşımlı otomobil), akıllı sayaç, elektrik kaynaklı ulaşım, yeni toplu ulaşım formları, 

etkin trafik yönetimi, bölgesel ulaşım modelleri, park et-devam et, esnek çalışma saatleri,  toplu taşımayı 

özendirici uygulamalar, talebin bastırılması, yol ücretlendirilmesi, trafiğe kapalı kent merkezi alanları, kent 

merkezinde yüksek otopark ücreti uygulaması, sıkışıklığın ücretlendirilmesi, uzaktan erişim, mahallede toplu 

otopark, ev-ofis uygulamaları, kent lojistiği, alternatif saatlerde öncelikli araç uygulaması ve kent-otomobil 
sarmalının çözümünde yeni yöntemler gibi yaklaşım ve uygulamalar gelmektedir. Bu çalışmada önce kentsel 

ulaşımla ilgili kuramsal ve kavramsal çerçeve çizilmektedir. Sonra, kentsel ulaşım planlama ilke ve 

politikaları ile kentsel ulaşım sorunları ve çözüm yolları irdelenmektedir. Ardından Türkiye özelinde kentsel 

ulaşım konusuna mercek tutulmakta, bu alanda yaşanan gelişmeler anlatılmakta ve uygulanan proje örnekleri 

üzerinde durulmaktadır. Çalışma kentlerimiz için ivedi ve kapsamlı bir soruna ışık tutmayı, bu alandaki yeni 

gelişmeleri aktarmayı ve bu önemli konuya dikkat çekerek başka çalışmalara esin kaynağı olmayı 

amaçlamaktadır. Bu çalışma tanımlayıcı bir literatür araştırması yapar. Bu bilimsel çalışma, kent yönetimi ve 

kentleşme politikaları alanında, özellikle kentsel ulaşım başlığı altında yeni ve özgün bir metin üretmeyi 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Kent İçi ve Dışı Ulaşım, İlke ve Politikalar, Kentsel Ulaşım Sorunları, 

Türkiye’de Kentsel Ulaşım.  

ABSTRACT 

Urban transport, urban management and urbanization policies whit the transport sector are a special area 
where the fields are combined. This is an important area of public policy and academic research. Urban 
transportation can be examined under two headings as interior and exterior transportation.Both issues actually 
function as parts of a whole. Interior and exterior transportation in urban should be integrated and 
implemented. With this approach, which can also be called integrated transport, it becomes more possible for 
transport to be sustainable. For sustainable urban development, sustainable transport is one of the leading 
requirements. Today, urban transport includes new trains in line with new urbanism and new urban 
paradigms. Most important of these are integrated transportation, 3-D transportation, green transportation, 
sustainable urban mobility, pedestrian priority transportation, bicycle transportation, common vehicle, smart 
meter, electric transport, new forms of public transport, , public transportation incentive applications, 
effective traffic management, road pricing, closed city center areas, high parking fee application in the city 
center, congestion pricing, remote access, public parking in the neighborhood, home-office applications, 
urban logistics, new methods in the solution of urban-automobile spiral. In this study, the theoretical and 
conceptual framework of urban transportation is drawn. Then, urban transportation planning principles and 
policies, urban transport problems and solutions are examined. Then it is examined urban transport issues and 
problems in Turkey. The developments in this area are explained and project examples are introduced. The 
study aims to shed light on an urgent and comprehensive problem for our cities, to convey new developments 
in this area and to be a source of inspiration for other studies by drawing attention to this important issue.  
This study makes a descriptive literature search. This scientific study aimed at producing a new and original 
text in the field of urban administration and urbanization policies and under the title of urban transport in 
particular. 

Key Words: Transport, Interior and Exterior Transport in Urban, Principles and Policies, Urban 
Transportation Problems, Urban Transportatıon ın Turkey. 
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1. GİRİŞ 

En kısa tarifiyle ve anonim bir kavramsallaştırma ile  «ulaştırma», kişilerin ve eşyaların yarar sağlamak amaçlı ve bir 
sistem dahilinde yer değiştirmesi iken, bir eylem olarak «ulaştırmak» kişilerin, eşyaların, haberlerin, diğer nesne ve 

bilgilerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların faaliyetlerinin bütünüdür. Ulaştırma, insanlık tarihinde tekerleğin 

icadından bu yana giderek önem kazanmış, sosyal ve ekonomik hayatın başta gelen bileşenlerinden biri olmuştur. Buharlı 

makinelerin, lokomotifin, otomobilin, elektriğin, radyonun, telsizin, raylı sistemlerin, dizel motorların ve hava araçlarının 

bulunmasıyla ulaştırma hızla yaygınlaşmış ve insan yaşamının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. İnsanoğlunun her 

alandaki ilerlemesinde ulaştırmanın yadsınamaz bir payı vardır. Ulaştırma, kalkınmanın dinamolarının başında gelir. 

Kalkınmış bir ülkenin ulaşım alanında başarılı ve yeterli olduğu görülür. Kalkınma ile ulaştırma arasında bire bir bağ 

vardır. Bundan hareketle az gelişmiş ülkelerin ulaşım sistemlerinin de yetersiz olduğu görülür.  

Ulaştırma, bir anlamda zamanı ve mekanı optimal kullanma sanatıdır. Mesafeleri yaklaştırarak, zamanı kısaltarak, yaşamın 

en büyük değeri olan zamandan tasarruf yapmaya olanak sağlar. Diğer yandan ulaştırmanın hızlı, konforlu, güvenli, 

sistemli, işlevsel ve alternatifli olması, özellikle günümüz yaşam ve iş koşullarında büyük önem taşımaktadır. Ulaştırma, 

uygarlığın lokomotifi olarak insan hayatında her alanda ve her mekanda vazgeçilmez bir fonksiyonun ve olanağın adıdır.  

Ulaştırma, yaşamın her alanında, hemen her sektörde temel işlevlerden ve gerekliliklerden biridir. Bu bağlamda endüstride, 

ticarette, turizmde, inşaatta, tarımda, madencilikte, enerjide, eğitim ve sağlıkta, denizcilikte, güvenlik ve savunmada 

ulaştırma «can damarı» konumundadır. Ulaştırma, hem temel girdilerden biri ve bir maliyet unsurudur, hem de kazanç ve 

tasarruf yoludur. Ulaştırma alanında gelişmiş ülkeler dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın başlıca anahtarını elde etmiş 

olmaktadırlar.  

Ulaştırmanın dört temel boyutu vardır:  

 Küresel ve uzak uluslararası,  

 Sınır ve yakın uluslararası,  

 Ulusal sınırlar dahili bölgesel,  

 Ulusal sınırlar dahili yerel ve kentsel.   

Bugünkü koşullarda herhangi bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara ulaştırılması,  en az malın kalitesi ve fiyatı kadar 

önemli bir faktör haline gelmiştir. Malı hasarsız, olanaklar ölçüsünde kısa sürede ve ucuz bir şekilde üretim noktasından 

pazarlara taşıyabilmek, tüketicilere ve ilgililerine sunabilmek rekabet gücünün önemli bir parçası olmuştur. Bu durum 

taşınacak mesafenin arttığı ve taşıma olanaklarının çeşitlendiği dış ticarette, daha önemli bir boyut kazanmaktadır (Kuşçu, 

201:77).  

Ulaştırma ihtiyaçları tüm dünyada hızla artmaktadır. Gelişmiş bölgelerde, karbon salınımını azaltırken ekonomilerini 

büyütmek isteyen ülkelerde ve çok sayıda insanın ilk kez küresel pazarlara erişim sağladığı gelişmekte olan bölgelerde. 21. 

yüzyılda gelişmiş karayolları, havaalanları, nakliye tesisleri, tren yolları ve toplu taşıma ağları talebi ve çağrısı şehirlerde, 

küçük topluluklarda ve kırsal alanlarda da daha güçlü yankılanmaktadır. Ulaştırma altyapısına yapılan yatırım, daha eski 
olanların iyileştirilmesi ve genişletilmesinin yanı sıra, yeni ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesine girecek para ile küresel 

olarak artmaktadır. Aynı zamanda, küresel ekonominin dijitalleşmeyle dönüşümü, hem mallar hem de insanlar için yeni 

ulaştırma kalıpları oluşturuyor (Smith, Clayton and Hanson, 2017:1). 

 

2. KENTSEL ULAŞIM/ULAŞTIRMA 

Ulaştırmanın en fazla öne çıkan konu başlıklarından ve çalışma alanlarından biri hiç kuşkusuz «Kentsel Ulaştırma» dır. 

Kentsel ulaştırma veya kentsel ulaşım, hem teorik hem de pratik anlamda önemli bir çalışma alanıdır. Kentsel ulaşım, 

ulaştırma sektörü içinde başlı başına bir alt sektör olarak kabul edilebilir. Ayrıca kentsel ulaşım, kentsel politikalar içinde 
de önemli ve kritik bir yer tutmaktadır. Bugün sürdürülebilir kentsel gelişmenin anahtarlarından biri sürdürülebilir kentsel 

ulaşımdır. Kentsel ulaşım, kent yönetimi ve politikalarında birçok konuda temel bileşenlerden ve girdilerden biridir. Yerel 

yönetim bütçelerinde önemli bir yer tutan kentsel ulaşım, temel alt yapı çalışmalarında ana kalemlerdendir. Kentsel yaşam 

kalitesi ile kentsel ulaşımın gelişmişliği arasında bire bir ilişki vardır. Kentsel ulaşım hem ulusal makro politikalarda, hem 
de yerel politikalarda dikkat çeken konuların başlarında gelmektedir. 

Kentsel ulaşım temelde kentteki farklı arazi kullanım türleri arasındaki etkileşimdir (Kentleşme Şurası, 2009:23). Kentsel 
ulaşım, “kent içi” ve “kente ulaşım” olarak iki ana eksene yerleşir. Kentsel ulaşım bu eksenlerin üzerinde belirlenen 

koordinatlar üzerinden etkileşimli olarak anlam kazanır. Biri diğerinden bağışık değildir. Kent içi ulaşım, kentsel politikalar 

bağlamında daha çok yerel yönetimlerin, bilhassa belediyelerin ana uğraş alanlarından biri olurken, kent dışı ulaşım, daha 

çok merkezi yönetimin sorumluluk alanına girmektedir. Kent içi ulaşımda ana arterlerde merkezi yönetimin politika ve 

finansman rolünü yerine getirmesi de söz konusudur. Bununla birlikte kent dışı ulaşım, diğer adıyla kente ulaşım, merkezi 

yönetim ile yerel yönetimlerin işbirliğini gerektirmektedir. Bunun için, ulusal kalkınma planlarında ve makro ekonomik 
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politikalarında kente dair her iki ulaşım konusuna yer verilir. Yerel yönetimlerin stratejik planlarının içeriğinde yine kent  
ulaşımı daima önde gelen yatırım ve hizmet alanlarındandır. Kent içi ulaşım, insan nüfusunun ve araç sayısının artmasının, 
kent ekonomilerindeki gelişmenin, sektörel gereksinimlerin, lojistik sektörünün ilerlemesinin, özel araç sahipliğindeki 

yükselmenin, bireylerin gelir düzeyindeki artışın, sosyal mobilitede yaşanan hızlanmanın ve kentsel büyümenin bir sonucu 

olarak daha önem kazanmakta ve sektörel olarak büyüyüp çeşitlenmektedir.   

Günümüzde kentler hemen her yerde ama özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde hızla büyümektedir. Kentsel 

büyüme, bir kentleşme olgusudur. Kentsel büyüme, kentlerin alan, nüfus, yerleşim yeri sayısı olarak artmasıdır. Buna 

karşılık kent içi ve kent dışı ulaşım gereksinimleri de artmakta ve kentsel politikaların ana enstrümanlarından biri haline 

gelmektedir.  

Kentsel gelişme ve ulaşım karşılıklı etkileşim içinde olan iki alandır (Kentleşme Şurası, 2009:23). Kentlerin artan kentsel 
nüfusla beraber yayıldıkları alan her geçen gün artmakta, kent nüfusları hızla yükselmekte (Batı kentleri için bu aynı oranda 

geçerli değildir), kentsel nüfusun toplam ülke nüfusu içindeki payı giderek yükselmektedir. Kentleşme denilen bu olgunun 

getirdiği en önemli sonuçlardan biri de kent içi ve kent dışı ulaşım gereksiniminin düzenli ve sürekli olarak artmasıdır. 

Öyle ki, kent bütçeleri, yatırım programları, ana ve alt projeleri ile temel hizmet kalemleri içinde ulaşım en yüksek 

paylardan birini, bazen de en yükseğini almaktadır. 

Kentsel ulaşım 3 katman halinde çalışılmalıdır: 

 Zemin altı hat 

 Zemin üstü hat 

 Havai hat. 

Çağdaş kent içi ve kente ulaşım yaklaşım ve uygulamalarında bu üç ulaşım katmanının da gerektiği gibi ve entegre bir 

şekilde kullanıldığı görülür. 

Ayrıca kentsel ulaşımda; 

* Karayolu 

*  Demiryolu 

*  Havayolu 

*  Deniz/Suyolu olarak  

Dört alternatifin de yerli yerince değerlendirilmesi ve her birinin potansiyelinin hayata geçirilmesi önem arz eder. Burada 

bir önemli hususun altını çizmek gerekir ki, «yaya ulaşımı» ve «motorsuz ulaşım», kent içi ulaşımda giderek önem 

kazanmakta ve yerel yönetimlerin ulaştırma politikaları arasında gittikçe daha çok yer almaktadır.  

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE KENTSEL ULAŞIM 

Sürdürülebilir kentleşmenin odağında kentsel ulaşım bulunur. O yüzden sürdürülebilirliği, kentsel gelişmeyi ve kentsel 

yaşam düzeyini araştıran ve belirleyen hemen tüm çalışmalarda bu başlık ana göstergelerden biri olarak kullanılır.  Kentsel 

ulaşım, kente dair bütün gösterge skalalarında ve kentsel yaşam kalitesi ölçümlerinde başlıca argümanlardandır. Bunun 

gibi, Avrupa Kentsel Şartı’nda, Kentli Hakları’nda, Sürdürülebilirlik Ölçümlerinde, Çevre Yönetimi ve Politikalarında, 

Yerel Yönetim Karnesi gibi değerlendirme çalışmalarında en üst sıralarda yer tutan bir faktördür.  

Avrupa Kentsel Şart’ında «dolaşım» başlığıyla konumlanan ulaştırma, şu şekilde ifade edilmektedir (https://rm.coe.int/): 

Dolaşım: Toplu taşıma, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket 
kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması. Bu başlığın altında ulaştırma 

ve dolaşıma ilişkin ilkeler de şöyle sıralanmaktadır:  

Ulaşım ve Dolaşım: 

 Özellikle özel araçlarla, seyahat hacminin azaltılması gerekliliği, 

 Dolaşım, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik bir biçimde düzenlenmeli ve çeşitli ulaşım alternatiflerine izin 

vermeli, 

 Sokağın sosyal bir arena olarak algılanması, 

 Sürekli bir eğitim ve öğretim çabası gerekliliği. 
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4. OPTİMAL ULAŞIM KORELASYONU 

Kentsel ulaşımda optimaliteye ulaşmak için aşağıda izah edilen bir korelasyon ortaya konulabilir: 

 2 Ana eksende (Kent İçi ve Kente Ulaşım), 

 3 Hat üzerinde ( Zemin altı, Zemin Üstü, Havai) 

 4 Ulaşım yolu alternatifinde (Karayolu, Demiryolu, Havayolu, Deniz/Su Yolu) kentsel ulaşım sağlanabilir. 

Bu bağlamda;  

*  Bütünleşik, 

*  İşlevsel, 

*  Ekonomik, 

*  Sürdürülebilir, 

*  Güvenli, 

*  İnsan odaklı, 

*  Kentsel Yaşam Kalitesini yükselten 

*  Konforlu, 

*  Yerel-Ulusal-Küresel gereksinimlere ve gelişmelere duyarlı bir kentsel ulaşım, “optimal bir düzeyin” yakalanmasını 

olanaklı kılacaktır.  

 

5. KENTSEL ULAŞIMDA YENİ TRENDLER 

Yeni yüzyılda kentsel ulaşımda birçok yeni politika ve uygulama kendini göstermektedir. Günümüzün kentsel ulaşım 

anlayışında aşağıdaki başlıca trendlerin öne çıktığı söylenebilir:  

 Bütünleşik ulaşım,  

 Akıllı şehir, 

 Üç katmanlı ulaşım,  

 Yeşil ulaşım,  

 Sürdürülebilir kentsel mobilite,  

 Yaya odaklı ulaşım,  

 Bisiklet ulaşımı,  

 Ortak araç (paylaşımlı otomobil),  

 Akıllı sayaç,  

 Elektrik kaynaklı ulaşım,  

 Yeni toplu ulaşım formları,  

 Etkin trafik yönetimi,  

 Bölgesel ulaşım modelleri, 

 Park et-devam et,  

 Esnek çalışma saatleri,   

 “Intermoda” taşımacılık 

 Toplu taşımayı özendirici uygulamalar,  

 Talebin bastırılması,  

 Yol ücretlendirilmesi,  

 Trafiğe kapalı kent merkezi alanları,  

 Kent merkezinde yüksek otopark ücreti uygulaması,  
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 Sıkışıklığın ücretlendirilmesi,  

 Uzaktan erişim,  

 Mahallede toplu otopark,  

 Ev-ofis uygulamaları,  

 Kent lojistiği,  

 Alternatif saatlerde öncelikli araç uygulaması 

 Kent-otomobil sarmalının çözümünde yeni yöntemler 

 

6. KENTSEL ULAŞIMDA 21. YÜZYILDA ODAK KONULAR 

Günümüzde kentsel ulaşım için odak konular şunlardır:  

*  Toplu ulaşım 

*  Sürdürülebilir ulaşım 

*  Yaya odaklı ulaşım 

*  Bisiklet ulaşımı 

*  Motorsuz ulaşım 

*  Entegre ulaşım 

*  Yerindenlik ilkesi 

*  Teleworkıng 

*  Yeşil ulaşım 

*  Entegre ulaşım 

 

7. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM İÇİN ÖNERİLER 

Sürdürülebilirlik kentsel bağlamda öncelikli olarak kentsel ulaşım bağlamında öne çıkmaktadır. Kentsel planlamanın da 

önemli bir argümanı olan kentsel ulaşım, sürdürülebilir olduğu oranda kentsel yaşamda sürdürülebilirlik sağlanacaktır.  

Ulaşım, kenti, fiziki ve sosyal planlama boyutlarında her şeyden daha çok tasarlamakta, kentin geleceğine hem ışık 

tutmakta hem de belirleyici olmaktadır. Kentsel ulaşımın imar planlarında, stratejik planlarda, uygulama planlarında, 
master planlarda ve diğer planlama ölçeklerinde başat bir konu olması bundandır. Birçok ülkede ve kentte “ulaşım master 

planları” yapılmakta ve konuya makro ölçekte bütünsel olarak bakılmaktadır.  Avrupa Birliği’nde gerek ülkesel ve gerekse 

Birlik bağlamında kentsel ulaşım, planlamanın nirengi noktası olarak kabul edilmiştir. Tüm bu plan ve uygulamalarda 

“sürdürülebilirlik” temel fenomen halini almıştır. Sürdürülebilir kentsel ulaşım, sürdürülebilir kent yönetimi ve kentsel 

yaşamın yolunu açmaktadır. 

Sürdürülebilir Kentsel Planlama için aşağıdaki öneriler sergilenebilir (Akbulut, 2016:351):   

 Kentsel mekanda toplu taşıma ve yayalara öncelik verilmelidir.  

 Toplu ulaşımda hız, konfor ve kalite artırılarak özel otomobil kullanıcıları toplu taşımaya yönlendirilmelidir.  

 Ulaşım politika ve stratejileri kısa, orta ve uzun dönemli belirlenmelidir.  

 Kentsel ulaşım, arazi kullanımı ile etkileşim göz önünde tutularak planlanmalıdır.  

 Ulaşım planları ve yatırım öncelikleri yolculuk talep tahmin modellerine dayalı olarak teknik etütlerle 

oluşturulmalıdır.  

 Yayılma alanı nispeten geniş olmayan kentlerde ulaşım yüzeylerine ayrılan alanın yeterli olmaması kısıtlı 

kaynaklarının verimli yönetilmesini daha önemli kılmaktadır.  

 Hal, ambar, antrepo, depo, otogar, liman, alışveriş merkezi, lojistik merkez gibi alanlara ilişkin planlamalar arazi 

kullanım stratejileri çerçevesinde kent içi trafiğin rahatlatılması amaçlanarak belirlenmelidir.  

 Yolcu, sürücü ve yayaların bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri için bilgi teknolojilerinden etkin bir şekilde 

yararlanılmalıdır.  
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 Ulaştırma altyapısı kapsamında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak akıllı ulaşım ve sinyalizasyon 

sistemleri kurulmalıdır.  

 Mekansal ve ekonomik ayrışmalar sonucu kent merkezine uzak alanlarda yaşayan düşük gelirli kesimin başta ulaşım 

olmak üzere kentsel hizmetlere erişimi iyileştirilmelidir.  

 Engelsiz ulaşım için engellilere yönelik olarak, durak, istasyon vb alanlara rampa ve asansör ile görme engellilere 

uygun taban sistemleri yapılmalıdır. 

 

8. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ULAŞTIRMA POLİTİKASI VE KENTSEL ULAŞIM
1 

Avrupa Birliği’nin Ulaştırma Politikaları; Birliğin bu sektördeki standartlarını göstermektedir. Bu standartlar;  

 Kullanıcıların kamu hizmetleri ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin ortaya konması,  

 AB’nin ekonomik rekabetinin korunması,  

 Dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. 

 

AB’nin ulaştırma politikasının temeli: AB’nin temelini oluşturan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun ardından diğer 

sektörlerde de ekonomik birliğin sağlanması amacıyla 1957 yılında Roma Antlaşması imzalanmıştır. Avrupa’da, 

etkili bir ekonomiyi oluşturmada sanayileşme önemli bir yer tutmuş, bu nedenle stratejik iki hammadde olan 

kömür ve çelik kaynaklarının doğru değerlendirilmesi için ulaştırma politikası oluşturulmuştur. Gelişen 

ekonomi, karayolu trafiğine katılan araç sayısının artışına, dolayısı ile trafik sıkışıklığına neden olmaktadır ki; 

böylece çevreye verilen zararın artması ve bunlara bağlı stresin oluşumu söz konusudur.  

Misyon:  Avrupa’da, artan hareketliliği kısıtlamadan, etkin kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı, güvenli ve erişilebilir 

ulaşımı sağlamak. 

Vizyon: “intermodality” Ulaşım modlarının daha verimli ve “intermodality” ilkesi çerçevesinde kullanımını 

gerçekleştirmek. Eşit fırsatlar ve çevreye verilen önemle (dikey ölçüt) sürdürülebilir kentsel ulaşım hedefini 

gerçekleştirmek. 

Amaç:    Güvenli, etkin, erişilebilir, çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerini desteklemek, Kentsel ulaşım sisteminin, kara-
yoluna alternatif olarak demiryolu ve denizyolu seçeneklerine kaydırmak, İç suyolları ulaşımı, toplu taşıma ve 

lojistik, kent içi ulaşım ve ulaşım altyapısı ücretlendirme politikası gibi alanlarda da gelişmeyi sağlamaktır.  

Sürdürülebilir Avrupa Kentleri İçin Leipzig Şartında; “etkin bir kentsel ulaşımın desteklenmesi” yer almaktadır.  Avrupa 
Birliği Kentsel Çevre Tematik Stratejisi (2007) kentlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğinde büyük önem taşıyan dört ana 

tema üzerine kuruludur. Bu temalar, kentsel çevre altyapısı ile ilgili sektörlerin (hava, su, atık gibi) her biri için yatay ve 

entegre bir yaklaşım sunmaktadır. Söz konusu temalar şunlardır:  

 Sürdürülebilir Kentsel Yönetim 

 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım  

 Sürdürülebilir Kentsel Tasarım  

 Sürdürülebilir Kentsel İnşaat. 

Avrupa Birliği bu tür enstrümanlarla “sürdürülebilir kentsel yönetimi” temin etmek istemektedir. Bu ana politikanın başta  
gelen araçlarından ve alt politikalarından biri kuşkusuz "kentsel ulaşım” ve “kentsel alt yapıdır”. Avrupa Birliği bu amaçla 

politikalar belirlemekte ve kentsel altyapıda sürdürülebilir bir yol izlemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda AB’nin ulaştırma 

politikalarına bakmakta yarar vardır.  

Avrupa Birliği ulaştırma politikaları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kuşçu, 2011:80-81): 

 Ulaştırma pazarlarının entegrasyonu ve tekellerin kaldırılmasının desteklenmesi, 

 Sınır geçişlerinin kolaylaştırarak, etkin lojistik ve çalışma imkanları yaratarak, kişilerin, malların, işleticilerin ve 

müşterilerin ulaşımına, dolayısıyla ekonomik ve sosyal refaha katkıda bulunarak, Avrupa genelinde ulaşımda 

etkinliğin artırılması, 

                                                           

1    *   https://slideplayer.biz.tr/slide/2873780/ 

      ** Beyaz Kitap ve Kentsel Ulaşım, 2001. (European Commision, White Paper: European Transport Policy for 2010: Time to Decide, 
2001: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-370-EN-F1-1.Pdf ) 

 

https://slideplayer.biz.tr/slide/2873780/
https://slideplayer.biz.tr/slide/2873780/
https://slideplayer.biz.tr/slide/2873780/
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 Tüm ulaştırma sistemlerinin entegrasyon içinde kullanılması, yük taşımasında; demiryolu, iç suyolu, kısa deniz 

taşımacılığı ve kombine taşı- maya ve ayrıca yolcu taşınmasında toplu taşımaya öncelik verilmesi, 

 Kullanıcılara, çalışanlara ve tüm topluma, sosyal ve çevre açısından kabul edilebilir, güvenli bir ulaştırma ortamının 

sağlanması, ulaştırma güvenliğinin iyileştirilmesi ve bu amaca yönelik hedefler konulması, 

 Avrupa’da ki mevcut mevzuattaki farklılıkların azaltılması, 

 Ulaştırma Sisteminin (altyapı, araç ve ekipmanlar, hizmetler ve işlemler) inşası ve işletiminin iyileştirilmesi.  

Bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilmiştir: 

 Mevzuatın uyumlaştırılması, 

 Liberalleştirme, 

 Çok türlü (modlu) ulaştırmanın geliştirilmesi, 

 Yolcu taşımacılığında, toplu taşımanın geliştirilmesi, 

 Altyapının geliştirilmesi, 

 Akıllı ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi, 

 Araştırma ve geliştirmede işbirliği 

 Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi uygulaması, 

 Sınır geçişlerindeki işlemlerin iyileştirilerek, transit geçişlerin kolaylaştırılması, 

 Uluslar arası taşımalarda suç ve dolandırıcılığın azaltılması. 

Beyaz Kitap (Kuşçu, 2011: 84), sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli olan sürdürülebilir ulaştırmaya erişmede çizilen ve 

otuz yıla uzanan bir ulaştırma programının stratejisidir. Bunun için, AB bünyesinde bu alanda bazı sorunlarında öncelikli 

olarak ele alınması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde belirtilebilir: 

 Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi ve bu amaçla, özellikle çevresel dışsallıkların altyapı fiyatlandırmasına katılması 

büyük önem taşımaktadır. 
 AB’nin tıkanıklıktan kurtulması için yük taşımacılığında demiryolu seçeneğinin iyi değerlendirilmesi ve düzenlenen 

rekabet koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 Kullanıcıların her geçen gün daha pahalıya elde ettikleri ulaştırma hizmetlerinde kalite isteklerine ve haklarına saygı 

göstermesi gerekmektedir. 
 Toplu taşımanın çağdaşlaştırılması ve bunun sonucu olarak da özel araçla trafiğe çıkmanın akılcı bir seviyeye 

çekilmesi gerekmektedir. Bu konuda yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlanmalıdır. Beyaz kitapta sunulan 

önlemlerin uygulanabilirliği açısında baktığımız zaman, özel otomobillerin kullanımı, toplu taşımanın kalitesinin 

artırılması gibi konularda, ulusal boyutta kararlara ihtiyaç duyuluyorken, demiryolu ve hava yolunda zamanlama 

uyumu gibi konularda uluslararası eşgüdüme ve politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu sorunlar kapsamında ana başlıklar halinde önlemler şu şekilde sıralanabilir (Kuşçu, 2011: 83):  

 Yolcu hakları: Uçak seyahatlerinden başlamak üzere, her türlü ulaşımda yolcu hakları geliştirilecektir ve yolcu 

hakları korunacaktır. 

 Karayolu güvenliği: 2000 yılında, 41000 Avrupalı, karayolları kazalarında yaşamını yitirmiştir. Komisyon bu 

rakamı 2010 yılında, yarıya indirmeyi amaçlamaktadır. 

 Güvenliğe öncelik verilmesi: Uygun yasal düzenleme, sıkı denetim ve ceza uygulaması ile bütün ulaştırma türlerinde 

güvenlik düzeyinin geliştirilmesi. 

 Sürdürülebilir hareketlilik: Çevrenin korunması için, ulaştırma türlerinin dışsal maliyetlerine, adil kullanım yüküne 

katlanması ve çerçevede az kirleten ulaştırma türlerinin teşvik edilmelidir. 

 Karayolu yakıtının vergilendirilmesinin uyumlaştırılması: Bu sayede serbestleştirilen ulaştırma pazarında, 

rekabetteki sapmanın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

 Tıkanmanın önlenmesi: Demiryolu, denizyolu ve iç suyollarının entegrasyonu sağlanması. Bu çerçevede İntermodel 

taşımaya yönelik olarak “Marco Polo” programı geliştirilmiş ve yıllık 30 milyon Euro bütçe ayrılmıştır. 

 Altyapı Çalışmaları: Komisyon, TEN çerçevesinde yapılan çalışmaların, yüksek hızlı demiryolu, havayolu 

bağlantıları ve yük taşımasının demiryoluna kaydırılacak yatırımlara yoğunlaşmayı öngörmektedir. 

Avrupa Birliği ulaşım alanında sorunların çözülmesi ve ortak politikaların üretilmesi için bir eylem planı oluşturabilmiştir. 
Avrupa 2010 Eylem Planı 23-24 Mart 2000 de Portekiz’in başkenti Lizbon’da toplanan Avrupa Birliği Konseyi tarafından 
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ortaya konulmuş ve “Lizbon Stratejisi” adı ile geleceğe dönük ekonomik ve sosyal uzlaşmayı güçlendirmek üzere stratejik 

hedefler belirlenmiştir. Bu bağlamda Lizbon Stratejisi’ne erişme sürecinde kaydedilen gelişmeleri izlemek amacıyla her yıl 

ilk bahar aylarında ekonomik ve sosyal sorunların görüşüldüğü Avrupa Konseyi toplantıları düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu toplantılar; Stockholm’de 23-24 Mart 2001, Barselona’da 15-16 Mart 2002, Brüksel’de 20-21 Mart 
2003 ve yine Brüksel’de 25-26 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleşmiştir.  

Avrupa 2010 Eylem Planı “Çevre” başlığı altında;  

 Taşımacılık,  

 Şehir havasının kalitesi,  

 Sera etkisi yaratan gazların emisyonu,  

 Ekonominin enerji yoğunluğu,  

 Yenilenebilir enerjinin payı,  

 Doğal kaynakların korunması kriterlerinin üzerinde durulmuştur.  

2010 Eylem Öncelikleri ise: 

 Ulaşım Biçimleri Arasındaki Dengenin Düzenlenmesi,  

 Trafikte Darboğazların Ortadan Kaldırılması,  

 Kullanıcı İhtiyaçlarına Odaklanma,  

 Küreselleşme Etkilerinin Yönetimi.  

Bu bahiste son olarak AB ulaştırma politikasının desteklendiği programlar verilecektir.  Beş ana program halinde AB 

ulaştırma politikalarına sistemli ve somut destekler vermektedir:  

1. Trans-Avrupa Ulaşım Ağları (TENT-T) 

2. Güney Doğu Avrupa Ulaşım ve Enerji Altyapısı 

3. Marco Polo Programı (2007-2013 döneminde Marco Polo II ile değiştirilecektir)  

4. Altıncı Çerçeve Programı/Civitas II, Concerto/Summan-EU 

5. Urban II  

Kısacası Avrupa Birliği, sürdürülebilir kentsel yaşamı desteklemek için birçok belgeyle politikalar ortaya koymuş ve etkili 

politika araçları üretmiştir. Başlıca odaklandığı konular çevre yönetimi, emisyonların azaltılması, bu bağlamda daha temiz 

araç/yakıt kullanımı, motorlu trafiğin optimize edilmesi, kentsel bağlamda sürdürülebilir mobiliteyi teşvik etmek, yeni 

teknolojilerin teşviki, toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımının yaygınlaştırılması, park kontrolü, kent merkezi erişim 

olanaklarının kısıtlanması, etkin trafik yönetimi, trafik akışının insani ve doğal faktörlerle uyumlaştırılması, adil ve makul 

fiyat rejimleridir.  

 

9. AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKALARININ TÜRKİYE’YE YANSIMALARI VE 

TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER 

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri adeta bir metronom tik takları gibi bir ileri bir geri hareket halindedir. Yetmiş yıla 

yaklaşan bu süreçte ilerlemeler sağlanmasına rağmen, özellikle Türkiye açısından istenen noktaya henüz uzak kalındığı 

söylenebilir. Birliğin temel politikalarının benimsenmesi ve Birlik mevzuatının içselleştirilmesi bu açıdan büyük önem 

taşımaktadır. Birliğe tam üye olmak için son aşamada müzakere konu başlıkları karşılıklı çalışılmakta ve aday ülkeden bu 

başlıklar dahilindeki koşulların yerine getirilmesi beklenmektedir.  

Türkiye ile müzakerelerin açılması, Kopenhag siyasi kriterlerinin yeterli ölçüde karşılanması ile mümkün olmuştur. Bu 
aşamadan sonra da AB, Türkiye'nin bu alandaki uygulamalarını yakından izlemeye devam edecektir. Ekonomik kriterler 
müzakerelere konu olmamakla birlikte, bu alandaki gelişmeler müzakere süreci boyunca AB tarafından yakından izlenecek 
ve bazı müktesebat başlıklarında müzakerelerin açılmasında ölçüt olarak kullanılabilecektir. Buradaki önemli husus, 
istikrara yönelik sürdürülebilir bir ekonomi politikasına devam edilmesi, özellikle mali dengesizliklerin azaltılması ve 
enflasyonla mücadelenin disiplinli bir şekilde yürütülmesidir. Katılım Müzakereleri, Türkiye'nin AB Müktesebatını ne 
kadar sürede kendi iç hukukuna aktarıp, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreçtir. 
AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır. AB'yi kuran ve daha sonra 
değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade etmektedir. Söz konusu 
müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır 
(https://www.ab.gov.tr/37.html). 

https://www.ab.gov.tr/37.html
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Avrupa Birliği müktesebatına uyum için açılan müzakere konu başlıkları için, “Taşımacılık Politikaları” ve  “Trans-Avrupa 
Ağları” da bulunmaktadır. Türkiye bu başlıklar için gerekli çalışmaları ve uyum pratiklerini belirlemekle yükümlü 
kılınmıştır. Birlik, Avrupa çapında ulaşım temelli işbirliği olanakları geliştirmiş ve ulaştırma alanında da Birlik düzeyinde 

standart ve geliştirici uygulamalara başvurmuştur.   

Avrupa Birliği’nin Ulaştırma Politikasının Desteklendiği Programlar şunlardır (https://slideplayer.biz.tr/slide/2873780/):  

*  Trans-Avrupa Ulaşım Ağları (TENT-T)  

*  Güney Doğu Avrupa Ulaşım ve Enerji Altyapısı 

*  Marco Polo Programı (2007-2013 döneminde Marco Polo II ile değiştirilecektir) 

*  Altıncı Çerçeve Programı/Civitas II, Concerto/Summan-EU  

*  Urban II  

Avrupa çağında ulaşım temelli işbirliği olanaklarına bakıldığında üç önemli programla karşılaşılır. Bunlardan en 
önemlileri; 1. POLIS 2. ELTIS 3. EPOMM’dir.  Bu programlara sırasıyla bakılacak olursa aşağıdaki ayrıntıları görmek 

mümkündür (https://slideplayer.biz.tr/slide/2873780/):  

 POLIS (Cities & Regions Networking For Innovative Transport Solutions) Polis, yerel ulaşımda yenilikçi teknoloji 

ve politikaların geliştirilmesi amacıyla birlikte çalışmayı öne çıkaran Avrupa kent ve bölgelerinin oluşturduğu bir 

network’tür. Avrupa çapındaki kentler ve bölgeler için mevcut hareketlilik konuları hakkında diyalog ve işbirliği 

platformudur. Yerel ulaşım için en modern çözümleri hedefleyen araştırmaları destekleyen AB inisiyatiflerine ve 

programlarına erişimi kolaylaştırır. Avrupa çapında işbirliğini ve partnerliği teşvik eder, kent ve bölgeler için 

erişilebilir yenilikler ve araştırmalar yapılmasını sağlar. Kent ve bölgelerin sesini AB seviyesinde duyurur ve 

sürdürülebilir hareketliliğin geliştirilmesi için uygun bilgi ve aygıtları karar mercilerine sunar.  

 ELTIS (European Local Transport Information Service ) ELTIS’in amacı, Avrupa’daki kentsel ve bölgesel ulaşım 

sahasında pratik bilgi transferi ve deneyim paylaşımını desteklemek ve enformasyon sağlamaktır. Avrupa kent ve 

bölgelerinden en iyi uygulama seçeneklerini araştırma fırsatı sunar. Spesifik ulaşım çözümleri için araştırma yapma 

ve sunulan ulaşımın imkanlarının hali hazırdaki durumu hakkında bilgilendirme yapar. Sırasıyla, kullanıcılarına 

daha geniş erişilebilirlik ve hareketlilik imkanları veren sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya yardımcı olur. ELTIS, 

ulaşımın çevresel etkilerinin azaltılması (özellikle ulaşım politikası üreticileri, yöneticiler, ulaşım operatörleri ve 

kullanıcı grupları) yanında iyileştirilen hareketlilik, ulaşım verimliliği ve güvenliği konularına dahil olan herkes için 

tasarlanmıştır.  

 EPOMM (European Platform on Mobility Management) Yedi AB üye devletinin uluslararası bir ortaklığıdır. 

Amacı, Avrupa’da mobilite kavramını teşvik etmek, geliştirmek ve AB Üyesi Devletler ile diğer Avrupa 

devletlerinde uygulanmasını sağlamaktır. EPOMM, “Mobilite Yönetimi” (mobility management) ile ilgilenen; AB 

üye hükümetlerin temsilcileri, yerel ve bölgesel yönetimler Araştırmacılar, Önde gelen işverenler, Ulaşım 

operatörleri ve Diğer kullanıcı grupları gibi kişiler ve kuruluşları bir araya getirme hizmeti vermektedir. EPOMM; 
bilgi değişimi, promosyon, eğitim, tartışma ve girişim alanlarında etkindir. Mobilite Yönetiminin promosyonu ve 

pazarlaması EPOMM girişimi için oldukça önemlidir. Bu; web site kombinasyonu, politikacılar ile yerel yönetim 

karar alıcılarına yönelik yapılan özel tasarlanmış çalıştaylar ile sağlanmaktadır.  

Görüldüğü gibi Avrupa Birliği, ulaştırma sektörüne büyük önem vermiş, bu sektörün Birliğin ekonomik ve sosyal 

entegrasyonu bakımından kritik bir değere sahip olduğunu görmüştür. AB bu realiteye uygun olarak üye ve aday ülkeler 

için politikalar geliştirmeye devam etmektedir. Bu politika ve uygulamalara aday ülke olarak Türkiye de muhataptır.  

9.1. Türkiye’de Başlıca Kentsel Ulaşım Projeleri 

Bu projeleri önemli ölçüde büyükşehir belediyeleri yürütmekte, bunların içinde dört büyük kent (İstanbul, Ankara, İzmir, 

Bursa) başı çekmektedir. Bu büyükşehirlerin dışında diğer şehirlerde ulaşımla ilgili projeler yürütülmektedir. Kentsel 

ulaşıma ilişkin projeler incelendiğinde genellikle, ilgili belediyenin en belirgin bütçe kalemlerinden olduğu ve kent 

yönetiminin öncelik verdiği projeler olduğu görülür. Bunların bir kısmı büyük ölçekli projeler olması dikkatleri 

çekmektedir. Sözü edilen projelerin bir kısmı dış finansman ve merkezi bütçe ile finanse edilme yoluna gidilirken, bir kısmı 

ise yap-işlet-devret, yap-kirala, gibi kamu-özel ortaklıkları yoluyla gerçekleştirilmektedir.  

Türkiye’de dört büyük şehirde yürütülmüş bulunan-yürütülmekte olan  başlıca kentsel ulaşım projeleri şu şekilde 

sıralanabilir
2: 

 

                                                           
2    https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/128 
      https://www.ankara.bel.tr/ 
      https://www.izmir.bel.tr/ 
      https://www.bursa.bel.tr/ 

https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/128
https://www.ankara.bel.tr/
https://www.izmir.bel.tr/
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a) İstanbul: 

 Avrasya tüneli  

 3. Boğaz köprüsü 

 Taksim yayalaştırma projesi 

 İstanbul havalimanı 

 Kanal İstanbul 

 Ümraniye - Çekmeköy metro hattı (Açıldı). 

 

b) Ankara: 

 Metro projesi  

Ulaşım ana planı‟na göre metro sistemi 2015 yılına kadar “44,5 km'lik bir ağa sahip olacaktır. 2015 hedef yılında metro ağı 

aşağıdaki dört hattan oluşmuştur: 

1- Kızılay - Batıkent, 

2- Kızılay - Çayyolu, 

3- Ulus - Keçiören, 

4- TBMM - Dikmen. 

 Ankaray 

Ankara hafif raylı toplu taşım sistemi (ANKARAY) ağının “uzunluğu 22 km'dir. Ankaray’ın şu hatlardan oluşması 

planlanmıştır: 

1- Dikimevi - AŞTİ, 

2- Kurtuluş - Siteler, 

3- Maltepe - Etlik. 

 Meydanda ulaşım tramvayla sağlanacaktır. 

 

c) İzmir: 

 İzmir körfez geçişi projesi  

Projeyi hazırlayanlara göre izmir kent siluetine olumlu bir katkıda bulunmak ve izmir’in marka değerini yükseltmek 

amacıyla hazırlandığı söylenen İzmir körfez geçişi projesi, “2015 tarihli ilk ÇED raporunda yazılı olan 3.520.000.000.- 
liralık harcama bütçesiyle; ama 2015’den sonra yükselen kur fiyatları ve yeni imalat kalemlerinin ortaya çıkacak olması 

nedeniyle daha da artacak maliyeti ile son yıllarda İzmir’de yapılacak en büyük kamu yatırımıdır.”
25

 

 Fuar İzmir bağlantı yolu  

 İzmir körfez geçişi köprüsü 

 İzmir Tramvayı. Karşıyaka Tramvayı, Konak Tramvayı 

 F.Altay – Narlıdere Metro Hattı 

 

d) Bursa:  

*  Bursaray 

*  Helitaksi 

*  Budo 

*  Akıllı Kavşak Düzenlemeleri 

*  Kent İçi Tramvay 
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Hiç kuşkusuz bu dört büyük şehirde yürütülmüş olan ve hali hazırda yürütülen kentsel ulaşım projeleri bunlardan ibaret 

değildir. Bu şehirler, yoğun nüfusları, sürekli göç almaları, yüksek düzeyde ekonomik aktiviteler, kentsel yerleşim 

alanlarının büyüklüğü, kent hinterlandının genişliği, gelir seviyesinin ve araç sahiplinin yüksekliği, sosyal yaşamın 

hareketliliği gibi faktörler dikkate alındığında, kentsel ulaşım sorunlarının ve konularının daima öncelikli olacağı 

söylenebilir. Kent yönetimlerinin önündeki en büyük kentsel sorunların başında kentsel ulaşım gelmekte ve bu alanda 

sürekli olarak yeni projeler üretilmesi gerekmektedir. 

9.2. Türkiye’de Kentsel Ulaşıma İlişkin Saptamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Türkiye’de kentsel ulaşıma ilişkin saptamalar, sorunlar ve çözüm önerileri genel olarak şunlardır; 

1.     Kentlerde bir ulaşım yatırım yapılırken bu yatırımların kentsel mekansal gelişmeye etkileri dikkate alınmalıdır. 

2.     Kentsel planlamada öngörülen gelişmelerin ulaşım sistemine etkisi irdelenmelidir. 

3.   Sürdürülebilir planlama, yalnızca hareketlilik miktarının ölçülmesi yerine, erişilebilirliğin kalitesini ölçen çıktılara 

odaklanmalıdır.  

4.     Otomobil kullanımını zorunlu ve tek seçenek haline getirmeyen bir mekansal gelişme modeli benimsenmelidir.  

5.     Toplu taşıma ve yaya yolculuklarının etkin olarak kullanılmasını sağlayan bir mekansal kurgu yapılmalıdır. 

6.   Ulaşım planları ve mekansal gelişme kurguları başta CO2 olmak üzere sera gazı salınımlarından kaynaklanan 

riskleri minimize etmeye odaklanmalıdır.  

7.  Trafikte kaybedilen zaman maliyetleri ile trafik kazaları maliyetlerini en aza indirecek önlemler üzerinde 

çalışılmalıdır. 

8.    Enerjide yüksek dışa bağımlılığı ve ulaşımda yüksek düzeyde petrole bağımlılığı hesaba katarak, «motorsuz» 

ulaşım alternatifleri öne alınmalıdır. 

9.     Semt ve kent ölçeğinde yaya merkezli bir planlama ve mekansal yerleşme yapılmalıdır. 

10.   Kentsel dönüşüm çalışmalarında çağdaş kentsel ulaşım trendleri ve uygulamaları proje içine alınmalıdır.   

11.   Kentlilerin toplu taşıma sistemlerine güvenli, konforlu ve kolay bir şekilde erişebilme olanakları geliştirilmelidir. 

12.  Yatırım ve  işletme maliyeti açısından en uygun, enerji verimliliği yüksek, çevresel olumsuz etkileri en az olan 

toplu taşıma türlerine öncelik verilmelidir. 

13.   Bisiklet kullanımının bir kentsel ulaşım türü olarak değerlendirilmesi hızlandırılmalıdır.  

14.   Kent merkezine ulaşım ve otomobil kullanım gereksiniminin düzenli olarak azaltılması hedeflenmelidir. 

15. Yaya ulaşımı desteklenerek kentte yayaların hareketliliğinin kolaylaştırılarak, yaya ulaşım altyapısında 

engelsiz/evrensel tasarım ilkeleri gözetilmelidir. 

16.    «3 Katmanlı Kentsel Ulaşım» modelleri hayata geçirilmelidir. 

17.    «Optimal Kentsel Ulaşım Korelasyonu» yaklaşımı üzerinden çalışmalar planlanmalı ve «Entegre Ulaşım» mantığı 

izlenmelidir. 

18.  Ulaşım sektöründe öz kaynakların doğru, verimli kullanılması ve bu kaynakların arttırılması sağlanmalı, ulaşım 

yatırımlarının finanse edilmesi için yeni kaynaklar bulunmalıdır. 

19.  Kentsel ulaşımda yaşanan yetki ve sorumluluk karmaşasını ve uygulanan politikalardaki farklılıkları gidermeye 

yönelik kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır.  

20.  Kentsel ulaşımda güvenliğin sağlanmasına özel önem verilmeli, bu husus Kent Bilgi Sistemleri ve Akıllı Kent 

uygulamalarıyla desteklenmelidir. 

21.   Kentsel ulaşım planlaması ve yönetim sürecini tanımlayan özel bir yasal çerçeve oluşturulmalı, yasal düzenlemeler 

kapsamında ulaşım planlaması yerel yönetimler için zorunlu hale getirilmelidir. 

22.   Kent ve ulaşım planlarının hazırlanması ve onaylanmasının toplumdaki değişik kesimlerin görüşlerinin alındığı, 

şeffaf ve katılımcı bir süreç içinde gerçekleşmesi önemsenmelidir. 

23.  Ortak otomobil kullanımı, dolu otomobile sol şerit tahsisi, az otomobil kullanımına akaryakıt indirimi, tek ve çift 

plaka çıkış günleri, motorsuz ulaşımlı kent merkezi, merkezde otopark yoğunluğunun azaltılması, elektrikli ve 

hibrid araç kullanımı, mahalle ortak otoparkı, yenilenebilir enerji kaynaklı ulaşım modelleri, güneş enerjili raylı 

sistemler, “tek teker” diyebileceğimiz İngilizcede “solowheel”  modelinin kullanımı, bisiklet kiralama 

sistemlerinin geliştirlmesi, home-office ve flexible work iş modellerinin yaygınlaştırılması, ulaşımda havai 

hatların geliştirilmesi gibi yeni ve radikal çözümlere yönelmelidir. 

24.   Ulaşım planları ile kentsel planlar örtüşmeli, farklı ölçek ve kapsamdaki planlar arasındaki ilişkiler kurulmalıdır. 
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SONSÖZ 

Kentsel ulaşım, bir kentin yaşam kalitesini, mekansal kurgusunu, insan-mekan uyumunu, sürdürülebilir kentsel gelişimini 

ve geleceğini belirleyen ve etkileyen birinci plandaki faktörlerin başında gelir. Kentsel ulaşım, kentteki bireylerin ve 

nesnelerin güvenli, kolay, konforlu ve ekonomik koşullarda ulaşımını maksimize edecek şekilde planlanmalıdır. Bu 

planlama kentsel planların tümüyle entegre edilerek bütünleşik bir çerçeveye oturtulmalıdır. Kentsel dönüşüm çalışmaları 

bu açıdan bir fırsat olarak görülerek kentlerin yeniden doğuşunda çağdaş ulaşım uygulamaları yaşama geçirilmelidir.  
Çağdaş ulaşım modelleri ve trendleri zaman geçirilmeden kentsel ulaşım sistemlerine dahil edilmeli ve bu trendler sürekli 

izlenmelidir. Çevreye saygılı ve insana odaklı bir kentsel ulaşım mantığı tüm topluma ve kurumlara yerleştirilmelidir. Bu 

yaklaşımların realize edilmesi için yasal yapıdaki yetersizlikler, kurumsal kapasite eksiklikleri, yönetimler arasındaki 

ilişkilerde yaşanan uyumsuzluklar, bireylerdeki bilgi ve bilinç eksikliği, şeffaflığın ve katılımcılığın sağlanmasının 

önündeki engeller ile belediyelerimizde bu alanda görülen personel, sistem, koordinasyon, denetim, planlama, yönetme ve 

uyum konularındaki sorunlar giderilmelidir. Bir kent, ulaşımı kadar gelişmiştir. Ve gelişmiş bir ulaşım sistemi, kentin 

geleceğinin garantisidir.  Türkiye perspektifinden bakılacak olursa; ülkemiz «şehirleşme» sorunlarını çözmeden gelişmiş ve 

kalkınmış bir ülke konumuna ulaşmış olmayacaktır. Bunun en temel çözüm yollarından biri de «kentsel ulaşım» 

sorunlarının çözülmesidir.       
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ÖZET 

Çalışma, Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı ile kamu sektörü gündemine daha fazlalıkla girmiş olan 
çalışan “performansının” mahalli idare yöneticileri örneğinde incelenmesine odaklanmaktadır. Kamu kesimi 
için performans konusu, özellikle yeni dönemde kamu hizmetlerinin “sahibi” vatandaşlar anlayışının giderek 
daha fazla olarak kendini göstermesi nedeniyle üzerinde durulmayı hak etmektedir.  Zira vatandaşlar; bir 
yandan kamusal hizmetlere ilişkin talepleri münasebetiyle kamu örgütlerinin raison d’etre’i (varlık nedeni) 
olurken, diğer yandan da verdikleri vergiler ile kamu hizmetlerinin finansal zemini oluşturmaları nedeniyle 
giderek daha fazla olarak bu dönemde kamu kesimini bir bütün olarak sorgulama, denetleme ve izleme 
arayışına girmişlerdir. Böylece, -özellikle de- bir hesap verebilirlik enstrümanı olarak düşünülebilecek 
performansın yöneticiler örneğinde incelenmesi, en azından bu açıdan ortaya çıkabilecek eksiklik ve/veya 
yetersizlikler ile bunlar temelinde kendini gösterecek şikayetlerin giderilmesi noktasında önemli bir işlev 
üstlenebilecektir. 

Mevcut çalışmayla nitelikli performansın belirleyenleri (öncüller, bileşenler, engelleyenler) ile böyle bir 
performansın sürdürülmesi için gerekenlerin bu çerçevede belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nihayet çalışmanın 
yanıt aradığı sorular; “kamu yöneticilerinin performanslarının belirleyenleri nelerdir?” ve -bunların yanıtları 
kapsamında- “kamu kesiminde sürdürülebilir nitelikli çalışan (yönetici) performansının üretilebilmesi 
açısından ne yapılmalıdır?” olarak tasarlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma deseniyle gerçekleştirilmiş ve 
veri toplamak için Kocaeli ilindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkan ve yöneticilerinden 19 kişi ile 
yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veri, içerik analizine tabi tutulup yazarlar tarafından 
kodlanmış ve “normatif, yapısal, kültürel ve kişisel” etmenler olarak dört tema altında nitelikli performansın 
belirleyenleri tespit edilmiştir. Bunlar aynı zamanda nitelikli performans için odaklanılması gereken merkezi 
alanları da işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Belediye İdaresi, Performans, Performans Yönetimi, Performansın Belirleyenleri, 
Engelleri Ve Göstergeleri. 

ABSTRACT 

This study focuses on to analyse public servants’ performance, which is got into the agenda of the public 
sector mostly with New Public Management, in the example of the local governments’ administrators. The 
performance issue for public sector deserves emphasizing because of the rising emergence of the citizens as 
owners of the public services particularly in new era. Yet, while citizens are being defined as raison d’etre 
(reason for the existence) of public organizations by virtue of their demands on one hand and on the other, 
they are focused on increasingly to seize opportunities to question, control and observe public sector as a 
whole under favour of forming the financial ground of the public services by taxes they gave. Thus, the 
analysis of the performance, that would be thought as an instrument for accountability, in the example of 
public administrators might be undertook an important function in terms of eradicating performance 
weaknesses and inadequacies and related complaints which might be emerged due to these reasons. 

It is aimed in this framework to identify determinants (premises, constituents, obstacles) and requirements for 
maintaining such a performance through current study. Finally, the questions being delved into answers are 
designed as: What are the determinants of the performance of public administrators? and, in the scope of 
answers, what should be done for sustainable qualified administrators’ performance in public sector? The 
study was carried out by qualitative research design and for collecting data face to face interviews with 20 
interviewees who are head and administrators of the municipalities in Kocaeli were carried out too. Collected 
data have been analysed through content analysis, and coded by authors and finally, it is determined that there 
are four themes under the titles “normative, structural, cultural and personal”. These are also reflecting central 
fields which are necessary to focus on for sufficient performance. 

Key Words: Municipal Government, Performance, Performance Management, Determinants, Obstacles And 
Indicators Of The Performance. 
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1. GİRİŞ 

Temelde performans ölçümleri, 1940lardan beri yararlı bir idari araç olarak kabul edilmiştir (Ridley ve Simon, 1943). Son 
30 yıldır ise, kamu yönetimi alanında meydana gelen dramatik değişiklikler, nihayet örgüt ve çalışan performansının da 
bütün açıklığıyla irdelenmesi ile bu doğrultuda performans yönetimi uygulayarak kamu örgütlerinin daha şeffaf hale 
gelmelerini gerektirmiş ve bu kapsamda yeni olanaklar sağlamıştır (De Waal, 2010; Hood, 1991; Talbot, 2010). Özellikle 
Batı’da daha fazlalıkla vurgulanan “kamu hizmetlerinin sahibi olarak yurttaş” tasarımı (Frederickson, 1994), bir açıdan da 
kamusal mal ve hizmetlerin finansörü olarak belki de en önemli paydaş haline gelen yurttaşların, örgüt ve alt düzeylere 
daha fazlalıkla dahil olmasını gerektirmiştir (Greener, 2010; NPMAC, 2010). Böylece performans da örgütlerde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin nihai bir sonucu veya çıktısı olmaktan daha çok, bireysel veya örgütsel olabilen ve mutlaka 
belirli bir maksadı olan davranışları içeren bir süreç olarak ele alınmaya başlanmış (Van Dooren vd., 2015) ve nihayet 
performans ölçümleri, kamusal mal ve/veya hizmet üretim süreçlerini kapsayacak bir nitelik kazanmıştır (Dubnick, 2005; 
Milutinovic, 2004). Bu anlamda performansı geliştirmek isteyen örgütler, sadece hizmet çıktılarını veya sonuçları değil, 
gömülü kapasiteyi veya beceri kapasitesini de ölçmeye yönelmelilerdir (Bracegirdle, 2004). 

Performans bakımından meydana gelen bu önemli gelişmeler, akademik alanda da performansın (ve yönetiminin) daha 
derinlikli olarak ele alınmasına sonuç vermiş ve bu açıdan, farklı ülke ve düzeylerde kamu kesimine özgü birçok nitelikli 
çalışma ortaya konmuştur. Buna göre örneğin, Yeni Zelanda’nın kamu yönetiminde gerçekleştirdiği reformu ve bu 
kapsamda 1992-2002 yılları arasında performans göstergeleri ve çıktı sınıflarının nasıl değiştiğini konu alan (Lonti ve 
Gregory, 2007); İsrail yurttaşlarının kamu görevlilerinin hesap verebilirlik ve performanslarını izleme arzularını inceleyen 
ve bunu etkileyen faktörleri belirleyen (Mizrahi ve Minchuk, 2018); Tayvan siyasi ortamının, paydaş katılımının, örgütsel 
desteğin ve eğitimin performans yönetiminde yönetici etkinliği ve uyumunu nasıl etkilediğini ortaya koyan (Yang ve Hsieh, 
2007); İngiltere’de 1997’den beri uygulanagelen performans ölçümü, izlenmesi ve yönetim sistemlerinin evrimini araştıran 
(Talbot, 2010); kamuda performans yönetimi uygulamasında örgütlerin karşılaşabilecekleri engeller ve tehditler ile 
performans yönetiminde temel başarı etmenlerini Kanada örneğinde araştıran (Goh vd., 2015); performans göstergelerinin 
nasıl ve ne düzeyde Hollanda merkezi idaresinin performans yönetimine gömülü olduğunu inceleyen (Mol ve Kruijf, 
2004); Avusturalya kamu sektöründe meydana gelen değişimlerin, yönetsel hesap verebilirlik ve performans kültürünü 
desteklediğini gösteren (Chowdhury ve Shil, 2017) uygulamalı çalışmalar gibi, performans yönetiminin beklenmeyen olası 
etkilerini (Fryer vd., 2009) ve sorunlar ile endişeleri açıklayan (Ömürgönülşen, 2002); kamuda performans yönetim 
sistemlerinin önemli etkinlik boyutlarını tanımlayan (Arnaboldi vd., 2015) kuramsal çalışmaların da yapılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Yerel yönetimler örneğinde daha özel olarak bakıldığında ise, Sırbistan’da performans yönetim 
sistemlerinin kurulumu ve bu anlamdaki problemlerin ortaya konulduğu (Milutinovic, 2004; Sevic, 2005); Kanada, 
Filipinler ve Guyana’da belediyeler için performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesine katkı veren ve bu anlamda 
deneyimleri inceleyen (Bracegirdle, 2005); içsel ve dışsal denetimlerin artırılmasıyla yerel yönetimlerin performanslarının 
nasıl geliştirildiğini araştıran (Rangone ve Paolone, 2017); Endonezya’da performans yönetim sistemine ilişkin 14 yıllık 
uygulama ile bunun sorunlarını belirleyen (Jurnali ve Siti-Nabiha, 2015); Amerika’da birçok yerel yönetim kuruluşunun 
performans ölçümlerini etkili bir şekilde kullanmaya yöneldiklerini ortaya koyan ve uygulamadaki birtakım kısıtları 
tanımlayan (Poister ve Streib, 1999); performans göstergeleri ve yerel yönetim görevlilerinin bunlar ile hizmet kalitesi 
arasındaki ilişkiye dair algılamalarını açığa çıkartan (Thuy ve Dalrymple, 1999); küçük ve orta ölçekli belediyelerin 
performanslarını etkileyen bazı faktörleri kurum düzeyinde belirleyen (Hazman, 2009) çalışmalar gibi daha farklı 
çalışmaların da literatürde mevcut olduğu görülmektedir.  

Ancak bütün bu çalışmalar karşısında, örneğin kamu yöneticilerinin özellikle de yerel yönetimler örneğinde nitelikli 
performans sergilemelerine olanak sağlayacak belirleyenlerin neler olabileceği konusunda yerleşik bir uzlaşmanın, 
araştırmacılar arasında henüz gelişmediği, bunun da temel nedeninin, “performansın özünü” tanımlayan kavramsal 
çalışmaların olmamasına dayandığı anlaşılmaktadır (Van Dooren vd., 2015). Elbette birçok farklı araştırmacı (Örn: Aucoin 
ve Heintzman, 2000; Bracegirdle, 2005; Budding, 2004; Ghobadian ve Ashworth, 1994; Taylor vd. 2008), farklı nitelik 
veya bileşenin, -yerel yönetimlerde olsun veya olmasın- çalışan ve nihayet yönetici performansını etkileyebildiğini ifade 
etmektedir. Ancak bütün bu etmen ve bileşenlerin genelleştirilip kategorik olarak belirlendiği  ve yönetsel niteliğin 
performans üzerindeki etkisinin ele alındığı çalışmaların oldukça cılız olduğu (Meier ve O’Toole Jr., 2002) ve hatta yerel 
yönetimler özeline indirgendiğinde bu sefer oldukça belirsizleştiği ifade edilmelidir. Oysa, performans hakkında yapılan 
bazı çalışmaların da (Örn: Hildebrand, 2007; Rangone ve Paolone, 2017) açığa çıkardığı üzere, nihai bir noktada kamusal 
hizmetlerden kamunun tatmin ve memnuniyetini sürdürülebilir bir şekilde sağlayacak olan başat etmen, çalışan ve bunun 
bir adım önünde yönetici performansıdır. Şu halde, yönetici performansının belirleyenleri açık bir şekilde ortaya 
konabilirse, en azından kamu örgütlerinde çalışanlar açısından nitelikli performans üretilebilmesinin alt yapısı da anlaşılmış 
ve nihayet üretilen mal ve hizmetlerden aynı doğrultuda kamunun memnuniyet ve tatmininin bu çerçevede nasıl 
yükseltilebileceğine dair bir zemin de oluşturulacakmış gibi görünmektedir.  

Bu gerekliliklerden hareketle mevcut çalışma, yerel yönetimler özelinde yönetici performansının belirleyenleri ve 
engellerinin neler olabileceği sorusundan hareketle bu hususları açığa çıkarmak üzere nitel araştırma yöntemleri 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kocaeli ili, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışmakta olan belediye başkan yardımcısı, 
üst, orta ve alt düzey yöneticilerle gerçekleştirilen 20 görüşme vasıtasıyla elde edilen veri, tarafımızca veri kodlama 
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prosedürleri takip edilip işlendikten sonra “normatif, yapısal, kültürel ve bireysel” olmak üzere dört ana tema altında 
yönetici performansını belirleyen (öncül, bileşen ve engelleyen) etmenlerin açığa çıkartıldığı ifade edilmelidir. Bu etmenler 
aynı zamanda nitelikli bir performans için yöneticilerin dikkatle odaklanması ve stratejik hamleler yapmaları gereken 
alanları da işaret etmektedir.  

Çalışma toplamda dört bölümden müteşekkil olmuştur. Birinci bölümde kamu kesiminde performans ve çalışan 
performansı; ikinci bölümde ise, yerel yönetim örgütlerinde yönetici performansı, ilgili literatürden beslenilerek ele 
alınmıştır. Üçüncü bölümde araştırma tasarımı, yöntem, veri ve analizler ile bulgular kapsamında verilmiş; nihayet son 
bölüm sonuç ve genel değerlendirmeye ayrılmıştır. 

 

2. KURAMSAL ARKAPLAN 

2.1. Kamu Kesiminde Performans ve Çalışan Performansı  

Walker ve Boyne (2006), ilham edici bir liderlik yaklaşımı ve yönetimin, performansın geliştirilmesinde yegane 
mekanizma olarak öne çıktığını iddia ederlerken; Meier ve O’Toole Jr. (2002) bunun karşısında, yönetsel niteliğin 
performans üzerindeki etkisinin çok nadir olarak ciddi bir şekilde test edildiğini ileri sürmektedirler. Oysa tek başına bir 
amaç veya sonuç olmayan performans ölçümleri, nihayet özel yönetsel amaçlara erişmede yararlı olabilecek etmenlerden 
biri olarak da kabul edilir (Behn, 2003). Bütün bunlara karşın, genel olarak değerlendirildiğinde kamuda performansın, 
daha çoklukla kurumsal performans olarak algılandığı ve incelendiği ifade edilmelidir (Hazman, 2009; Meier ve O’Toole 
Jr., 2002; NPMAC, 2010; Walker ve Boyne, 2006). Ancak bir noktadan sonra gerek kamu gerekse özel sektörde 
anlaşılmıştır ki, finansal ölçümler planlama ve denetim amaçları yönüyle daha fazla başarılı olamamakta, bu nedenle 
yöneticiler, finansal ölçümlerin ötesinde, bütünleşik performansa daha geniş bir bakış açısıyla bakmaya çabalamaktadırlar 
(Ghobadian ve Ashworth, 1994).   

Bu anlamda örneğin, yine Walker ve Boyne (2006) planlama, örgütsel esneklik ve yararlanıcı tercihinin yüksek 
performansla eşleştiğini, kurumsal temelde ileri sürerlerken; Robinson (2015) ise, daha mikro düzeyde kamu görevlilerinin 
motivasyonlarının -özellikle de ödül ve cezaların motivasyonu etkilemesi kapsamında-, örgütsel performans üzerinde etkili 
olduğunu ifade ederler. Ayrıca örgütsel yapının veya daha özel olarak bürokrasi düzeyinin de performansla bağlantılı 
olduğuna dair literatürde kanıtlar bulunmaktadır (Walker ve Boyne, 2006). Buna benzer olarak bazı çalışmalarda (Örn: 
Bracegirdle, 2005; Poister ve Streib, 1999), yönetimde planlama, hesap verebilirlik ve enformasyon kullanımına değer 
veren kurumsal kültürlerde performans ölçümlerinin ancak söz konusu olabileceği de ileri sürülmektedir. Halachmi (2002c) 
ise, çıktı ölçümünün, kısa vadeli çıktıların veya ortaya çıkan başkaca göstergelerin performansın geliştirilmesiyle ilgili 
olabileceğini ileri sürse de daha sonra bu düşüncesinden pek emin olamadığını da ifade etmiştir (Halachmi, 2005). Ancak 
şuna temas etmek gerekir ki performans iyileştirmeler, örgütün insan kaynakları yönetim sistemlerinin ve özellikle 
inovasyon kapasitesinin, öğrenmesinin geliştirilmesi ile bağlantılıdır (Bracegirdle, 2005). Öte yandan, bazı çalışmalarda 
(Örn: NPMAC, 2010) haklı olarak bireysel performansın, örgütsel performansla doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülmekte, 
ancak başkaca çalışmalar (Örn: Goh ve Richards, 2015), bunu pek az örgütün başarabildiğini belirtmektedirler. Bunun 
temel nedenini ise, performans yönetim sistemlerinin çalışan davranışlarını etkilemede karşı karşıya olduğu başat 
olumsuzluklardan biri olarak “politik risklerde” bulabilmek mümkünmüş gibi de görünmektedir (Hildebrand, 2007).  

Bunlardan hareketle performans ölçümünün temel nedeninin her zaman için performansın geliştirilmesi olduğu konusunda 
göze çarpan bir uzlaşma olduğu da ileri sürülmektedir (Behn, 2003; Hildebrand, 2007). Genel olarak kamuda performans 
ölçümlerinin yapılmasını; hesap verebilirlik, verimlilik ve etkinlik ile örgütsel performansla ilgili sorunlar kapsamında ele 
alan araştırmacıların da mevcut olduğu burada belirtilmelidir (Aucoin ve Heintzman, 2000; Hildebrand, 2007). Bu 
çerçevede performans ölçümlerinin en önemli faydalarının; yöneticilerin bireysel hesap verebilirliklerini artırma, 
çalışanların örgütsel hedeflere dönük odaklanmalarını geliştirme ve hizmet kalitesini yükseltme yönüyle ortaya çıkabileceği 
de ifade edilebilir (Streib ve Poister, 1999). Buna benzer olarak Hatry (2014), düzenli olarak performansın gözden 
geçirilmesinin; çalışanların, daha iyi çıktıların elde edilmesine dönük olarak hizmet sunumunun geliştirilmesine sürekli 
odaklanmalarını sağlayacağını; Bracegirdle ise (2005) öncelikleri belirlemek ve sonuç yönetimi gibi diğer yönetsel 
işlevlere performans ölçümlerinin katkı vereceğini ileri sürmektedir. Ek olarak kaynak tahsisatı ve diğer yönetsel kararlarda 
niteliği artırma, olgu temelli yönetime yönelmeyi kolaylaştırma, sorumlulukları açık hale getirerek ve başarı veya 
başarısızlık için kanıtlar sunarak hesap verebilirliği genişletme ile personelin değerlendirilmesi ve motivasyonu için 
sistematik bir zemin sağlama gibi noktalarda, performans ölçümlerinin önemli olduğunu belirtmek gereklidir (Ghobadian 
ve Ashworth, 1994; Sevic, 2005). Behn (2003) ise, “değerlendirtme, denetim, bütçe, güdüleme, destekleme, kutlama, 
öğrenme, geliştirme” gibi nedenlere dayalı olarak performansın ölçülebileceğini ileri sürmektedir. Bunlara karşın, hizmet 
örgütlerinde çıktıların soyut, heterojen ve iyi tanımlanmamış olmaları nedeniyle performans ölçümlerinin yapılmasının güç 
ve karmaşık olabileceği de özellikle belirtilmelidir (Ghobadian ve Ashworth, 1994). Öte yandan yine performans 
ölçümünün; kurumsal uyumsuzluk, pozitivist kökenleri ve beklenmeyen neticeleri itibariyle sorgulandığını da burada 
ortaya koymak gereklidir (Yang ve Hsieh, 2007). Bu noktada bir başka ilginç hususa daha temas etmekte yarar vardır: 
Poister ve Streib’a (1999) göre, performans ölçümleri geliştirmeye çalışan başta önemli kentler de olmak üzere bir çok 
kentte, yöneticiler gibi çalışanlar ve yurttaşlar da buna karşı bir direniş sergileyebilmektedirler.  
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Performans yönetimini uygulamada kamu görevlileri ve yöneticilerinin, -özellikle daha iyi sonuçlar elde etmek açısından- 
tutarlı, zamanlı ve uygun enformasyonla birlikte, sonuçların analiz edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda geliştirmelerin 
tasarlanması için bilgi ve becerilere de gereksinim duyacakları belirtilmektedir (NPMAC, 2010). Yine, yurttaşlar açısından 
önemli olan hususları performans olarak ölçmede ve görevlilerin, kendileri için önemli olan çıktıları raporlamalarına mani 
olmayı sağlayacak (Van Dooren vd., 2010) yurttaş katılımı doğruca gerçekleştirildiğinde, performans yönetimi bakımından 
önemli bir strateji olduğu kabul edilmekte (Halachmi, 2005) ve bu durum birçok çalışmada vurgulanmaktadır (Örn: 
Halachmi, 2005; Schachter, 1995; Streib ve Poister, 1999). Ancak Yang ve Shieh (2007) bunlardan ayrışarak dışsal paydaş 
katılımının paydaş tatminini olasılıkla artırması karşısında, içsel yönetsel verimliliğe daha az yarar sağlayabileceğini de 
ileri sürmektedirler. Buna ek olarak Mizrahi ve Minchuk da (2018) sıradan yurttaşların, performans yönetim sisteminin 
çıktılarının, yaşamları üzerinde çok az etkilerinin olacağını düşündüklerini; ancak yine de performans yönetiminden elde 
edecekleri faydayı, performansı izleme maliyetine katlanma arzuları ve izleme araçlarının etkinliği düzeyinde 
gerçekleşebilecek şekilde algıladıklarını belirtmektedirler.  

Etkin bir performans ölçüm sisteminden söz edebilmek için ise; farklı örgütsel düzeylerin gereksinimlerini karşılayacak 
nitelikte tasarlanmış, performansın etkinlik ve verimlilik boyutlarının her ikisini de kapsayıcı, performansın çeşitli boyutları 
arasındaki geçişleri belirleyecek araçları sağlayıcı, nitel ve nicel ölçümleri barındıran, ölçümün süreğen ve evrilen bir süreç 
olduğu felsefesini taşıyan, ölçüme konu olan yöneticilerce saptırılmayacak ölçüm [standartları] belirleyen, performans 
ölçümlerinin bizatihi bir netice haline gelmesine mani olan, yönetimin denetim, karar alma ve planlama yapmasını 
kolaylaştıran ve mevcut yıllık planlar ile kurumsal amaçlarla bağlantılı olan bir niteliğe sahip olmalıdır (Ghobadian ve 
Ashworth, 1994).  

2.2. Yerel Yönetim Örgütlerinde Yönetici Performansı 

Aslına bakılırsa performans ölçümleri, bir yüzyıldan beri yerel yönetim gündemini meşgul etmiş (Hildebrand, 2007) ve 
zamanla yerel yönetimler arasında daha yaygın hale gelmişlerdir (Ghobadian ve Ashworth, 1994). Yine de performans 
yönetim sistemleri ve ölçümünün etkinlik ve kullanılabilirliği, halen daha tam olarak yanıtını bulabilmiş değildir 
(Hildebrand, 2007). Zira kurumsal manada yerel yönetim performansı veya bunun içindeki herhangi bir hizmetin 
performansının, karmaşık ve kendi doğasında çok boyutlu olduğu ifade edilmelidir. Böylece de yerel yönetimlerde 
performansın tam olarak neye karşılık gelmesi gerektiği, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır (Ghobadian ve Ashworth, 
1994). Belki de bu gibi sorunlar, performans yönetim sistemlerinin teknik olarak yapılandırılmış ve işlemesinden daha çok, 
sosyal olarak yapılandırılmalarına dayalıdır (Halachmi, 2005).  

Her ne olursa olsun, Ammons ve Roenigk (2015), yerel yönetimler kapsamında performans yönetimini inceledikleri 
çalışmalarında, etkin performans yönetimi için şu koşulların mevcut olması gerektiğini, ancak bunların da her örgüt için 
standartlaştırılamayacağını ileri sürmüşlerdir: Amaç belirliliği, ilgili ve eyleme dönük performans bilgisinin erişilebilirliği 
ve kullanımı, işlemlere riayet etme ve girdilerden daha çok sonuçlar veya çıktıları vurgulama, yönetici ve kural koyucu 
kamu görevlilerinin performans raporlarını ile kararları etkileyen verileri izleme ve düzenlemeye öncelik vermeye dönük 
isteklilikleri, üst düzey yöneticilerin performans yönetimi konusunda isteklilikleri, karar yetkisini devretmek, insan 
kaynakları ve finansal kaynakları kullanmada esneklik ile performans sonuçlarıyla bağlantılanmış teşvik ve olası cezalar. 
Aynı kapsamda farklı kaynaklara atfen Hildebrand’ın da (2007); yerel yönetim çalışanlarının, seçilmişlerin, üst düzey 
yöneticiler ile birim yöneticilerinin öncelikli desteklerinin, performans ölçümüne katkı yapacağını ileri sürdüğü de ifade 
edilmelidir.  

Bu kapsamda Ghobadian ve Ashworth (1994), yerel yönetimlerde performans ölçümünün temel nedenlerini; merkezi 
otorite ve denetim birimlerinin baskısı, giderek büyüyen kamusal beklentiler ve tüketimcilik, zorlayıcı rekabetçi eğilimler, 
yerel yönetim idarecileri arasında meydana gelen kültür ve tutum değişikliği ve güven kaybına bağlamaktadırlar. Ancak 
burada yeniden ifade etmek gerekir ki, her ne kadar yerel yöneticiler, performans ölçümlerinin yararına insansalar da 
(Milutinovic, 2004) kamu yönetiminde performans yönetiminin tam olarak berraklaşmamış olması, yöneticiler önünde 
çözülmesi zor ikilemler oluşturmaktadır (Halachmi, 2005). Öyleyse performans ölçümlerinin, teknik yetkinliğe sahip ve 
Yeni Kamu Yönetimi ideolojisiyle donanmış görevlilerin olduğu yerlerde tatbik edilmesi (Sevic, 2005) ve bu ölçümlerde 
sadece sonuç  veya çıktıların değil, nitelik, verimlilik ve başarımın da bulunması gereklidir, demelidir (Ammons ve 
Roenigk, 2015). Yine Worthington ve Dollery (2008), yerel yönetimlerde performans yönetiminin başarısı için devlet 
düzeyinde yasal ve yapısal reformlar yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak bütün bunların yapılmış olması, 
performans ölçümünün tek başına seçilmişlerin, yurttaşların ve yöneticilerin arzu edilen sonuçlara erişmelerini karşılamaya 
yetmeyebilir (Hildebrand, 2007).  

Doğrusu yerel yönetimler söz konusu olduğunda performans ölçümü ve raporlama, yerel yönetimin etkinlik ve verimliliğini 
geliştiren kararlar, programlar ve hizmetlerin çıktılarını göstermede destek sağlayabilir. Ancak yerel yönetim görevlileri, 
dışsal performans bildirimlerini, mesuliyetten kaçınma adına daha özet olarak da sunabilirler (Hildebrand, 2007). Ayrıca 
yöneticiler açısından karşılaştırmalı performans bilgileri, en iyi hizmetin sunulup sunulmadığı veya hizmetin en düşük 
maliyetle üretilip üretilmediği ve hizmetlerin toplumun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı yönünde alınacak kararlar 
(Milutinovic, 2004) ile yine sonuçların toplum için ifade ettiği anlamı yöneticilerin değerlendirmesine zemin 
oluşturacağından (Rangone ve Paolone, 2017), performansı geliştirmek isteyen yöneticiler, bu durumda sonuçlara (faaliyet 
çıktılarına) daha çok atıf yapabilmektedirler (Ammons ve Roenigk, 2015; Bracegirdle, 2004). Ancak yine de şunu 
belirtmek gerekir ki performans yönetimi, performansı geliştirmek için performans ölçümlerini veya değerlendirmelerini 
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bir araç olarak kullanmak isteyen yöneticilerin karşı karşıya kaldığı problemlerden arınık da değilmiş gibi görünmektedir 
(Halachmi, 2005). Zira bakıldığında, bürokratik ve biçimselleşmiş bir çevrede ayakta kalmak için mücadele ederken, 
performans ölçümünü yapmanın oldukça zor olacağı ifade edilmelidir (Sevic, 2005). Öyle ki performans yönetim 
doktrininin, başarılı bir performans üretilebilmesi bakımından bürokratik katılık yerine esnekliği ve yönetsel takdir 
hakkının genişletilmesini (Ammons ve Roenigk, 2015) ve  bu kapsamda dikkate değer oranda kaynak da kullanmayı 
gerektirdiğini burada vurgulamalıdır (Milutinovic, 2004).  

Eğer böyleyse, Ammons ve Roenigk’in de (2015) belirlediği gibi,  performans yönetimi açısından başarılı olmak isteyen 
yerel yönetimler, stratejik planlamaya daha büyük oranda yer vermeli ve stratejik hedeflerini performans yönetim 
programlarıyla ilişkilendirmelidirler. Yine farklı araştırmalarda (Örn: Jurnali ve Siti-Nabiha, 2015; Kloviene ve 
Valanciene, 2013; NPMAC, 2010; Thuy ve Dalrymple, 1999), yerel yönetimler için  performans ölçümlerinin; yerel 
yöneticiler, seçilmiş yöneticiler ve yurttaşlar için potansiyel bir değer ifade ettiği ve  sadece bir yönetsel araç veya iletişim 
aracı olmadığı, aynı zamanda bütçeleme süreci için de önemli bir kaynak olduğu öne çıkarılmaktadır. Bu kapsamda Poister 
ve Streib (1999), seçilmiş yöneticilerden gelen baskının yerel yönetimlerde performans açısından önemli bir güdüleyici 
olduğunu da ileri sürmektedirler. Ancak başkaca çalışmalarda (Örn: Hildebrand, 2007), yerel yönetimler üzerine yüklenen 
karmaşık ve çok fazla hizmet karşısında, düşük bütçe veya vergi artışından hoşnutsuzluğun da çalışanlar üzerinde yine 
baskı oluşturduğu ifade edilmektedir.  

Yerel yönetimlerde yönetici performansı açısından bakıldığında, yöneticilerin, özellikle denetlemedikleri hususlardan 
sorumlu tutulmamaları ve kendilerine özgü hizmet ne ise, sadece onun performansından hesap vermeleri beklenmelidir 
(Palmer, 1993).  Ancak yine de yöneticileri sonuçlardan hesap verebilir tutmak, sadece belirli koşullar altında performansın 
iyileştirilmesine olanak sağlayacağından (Budding, 2004); yöneticilerin, verimlilik ve üretkenliğin artışı, örgütün içsel 
kontrolü ve dışarıdan gelecek olan müdahalelere direnmesi gibi faktörler üzerinden değerlendirilmesi de performansları 
bakımından söz konusu olabilecektir (Svara, 1985). Budding’e (2004) göre, üstlerin tutumları, sonuç odaklı bir örgüt iklimi 
ve “oyun ruhu” yaratma yerel yönetimlerde yönetici performansının geliştirilmesi noktasında öne çıkıyor gibi 
görünmektedir. Aynı kapsamda Malezya yerel yönetim yöneticileri ile yaptıkları bir çalışmada Taylor vd. (2008), içsel ve 
dışsal hesap verebilirlik, bütçelemeye katılım ile performans ölçümlerinin kullanılmasının yanında, bunların performans 
ölçümü amacıyla kullanılacak olmasının da yönetsel performansı artırdığını belirlemişlerdir. 

 

3. ARAŞTIRMA TASARIMI 

3.1. Yöntem, Veri ve Analizler 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. Bu anlamda “kamu yöneticilerinin 
performanslarının belirleyenleri (öncüller, bileşenler ve engelleyenler) nelerdir?” ve -bunların yanıtları kapsamında- “kamu 
kesiminde sürdürülebilir nitelikli çalışan (yönetici) performansının üretilebilmesi açısından ne yapılmalıdır?” şeklinde 
tasarlanan çalışma sorusuna uygun olarak Kocaeli büyükşehir ve ilçe belediyeleri örneğinde 20 kişiden oluşan yerel kamu 
yöneticileri (belediye başkan yardımcıları, genel sekreterlik, genel müdürlük, daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve 
koordinatörlük düzeyinde alt, orta ve üst düzey yöneticiler) ile çoğunlukla yüzyüze, sadece bir örnekte e-mail aracılığıyla 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mükalatlar, literatürden ve pilot çalışmadan elde edilen veriden hareketle tarafımızca 
geliştirilmiş yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu formda “Size göre yerel yönetimlerde 
yönetici performansını etkileyen faktörler neler olabilir?”, “Performans açısından daha hesap verebilir bir yönetim 
oluşturmak için size göre neler yapılmalıdır?” gibi 9 soru yer almıştır. Her bir mülakat, mümkün oldukça ses kaydı 
alınarak, mümkün olmayan durumlarda yazılı olarak gerçekleştirilmiş ve nihayet yazılı metne çevrilmiştir. Tesadüfi 
örneklem ve kartopu etkisiyle belirlenen görüşmeci listesinde yer alan ve mülakat yapılan  yöneticilerin mutlaka rızası 
alınmış ve kurum ve görüşmeci ismi gibi kimliklerinin açığa çıkmasına neden olabilecek nitelikleri, etik kurallar gereği 
örtülmüş ve her birine kod verilerek metin içindeki alıntılar da dahil olmak üzere örtülmüştür. Bu durum kendilerine 
mülakat yapmadan evvel de bildirilmiştir. Mülakatlar toplamda 7 saat civarında sürmüş ve elde edilen metinler, tarafımızca 
açık, eksensel ve seçici kodlamalar yapılarak işlenmiş, nihayet yerel yönetimler örneğinde kamuda yönetici performansının 
belirleyenleri dört ana tema altında belirlenmiştir. Bu temaların nasıl üretildiğinde dair bir örnek kod tablosu aşağıda 
sunulmuştur. Ayrıca her bir temayı delillendirmek üzere, görüşmecilerden elde edilen veri kullanılmış ve görüşmelerden 
elde edilen ifadelere ilişkin pasajlar metin içerisinde, bulgular kısmında sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda görüşmecilere 
ilişkin bilgiler sunulmuş, tablodaki sıralama ise görüşmelerdeki öncelik sırasına göre yapılmıştır. 
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Tablo 1. Görüşmeci Bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüşmeci 
Kodu Ünvanı Görev yaptığı birim 

Görüşme 
süresi 

G1 Belediye başkan yardımcısı İlçe Belediyesi 22‘ 

G2 Belediye Başkan Yardımcısı İlçe Belediyesi 118’ 

G3 Belediye Başkan Yardımcısı İlçe Belediyesi 30’ 

G4 Genel Sekreter Yardımcısı Büyükşehir Belediyesi 28’ 

G5 Daire Başkanı Büyükşehir Belediyesi 23’ 

G6 Daire Başkanı Büyükşehir Belediyesi 33’ 

G7 Daire Başkanı Büyükşehir Belediyesi 24’ 

G8 Birim Müdürü Büyükşehir Belediyesi 17’ 

G9 Birim Müdürü Büyükşehir Belediyesi 21’ 

G10 Birim Müdürü Büyükşehir Belediyesi 8’ 

G11 Belediye Başkan Yardımcısı İlçe Belediyesi 19’ 

G12 Daire Başkanı Büyükşehir Belediyesi 16’ 

G13 Birim Müdürü Büyükşehir Belediyesi 9’ 

G14 Birim Müdürü Büyükşehir Belediyesi 11’ 

G15 BİT Müdürü Büyükşehir Belediyesi 14’ 

G16 BİT Genel Müdürü Büyükşehir Belediyesi 6’ 

G17 BİT Müdürü Büyükşehir Belediyesi 13’ 

G18 Birim Koordinatörü Büyükşehir Belediyesi 23’ 

G19 Birim Müdürü Büyükşehir Belediyesi 27’ 

   Toplam 462‘ 
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Kodlama prosedürlerini göstermek üzere aşağıda bir örnek kod tablosu sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Örnek Kod Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Burada basit bir örneği gösterilen kodlamalar, her iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş 
ve daha sonra yapılan birleştirmeler ile değerlendirmede nitelikli bir benzeşmenin, uyumun mevcut olduğu belirlenmiş, 
nihayet literatürden de destek alınıp ilgili temalar açığa çıkartılarak kodlama işlemi sona erdirilmiştir.  

3.2. Bulgular 

Araştırma soruları kapsamında her ne kadar iki farklı grup bulgudan söz edilmesi gerecekse de aslında, birinci grup bulgu 
olarak ifade edilebilecek performans belirleyenlerinin, nihayet ikinci grup bulgu olması beklenen “nitelikli performans için 
yapılması gerekenleri” temelden belirlemesi münasebetiyle bunlara ayrıca bulgular içerisinde yer verilmemiştir. Gayet açık 
bir şekilde anlaşılabileceği üzere, yerel yönetim yöneticilerinin nitelikli performans üretmelerini sağlamada burada 
belirleyen olarak ifadesini bulan “normatif, yapısal, kültürel ve kişisel” etmenlere odaklanılırsa, maksada hasıl olabilecek 
stratejik hamlelerin de yapılması mümkün olacakmış gibi görünmektedir. 

Bu nedenlerle aşağıda performansın belirleyenleri olarak sunulan etmenler, aynı zamanda nitelikli bir performans için aktif 
olunması gereken alanları da işaret etmektedir, denilmelidir.   

3.3. Belediye Örgütlerinde Performans Yönetimi ve Yönetici Performansı 

Türkiye’de Anayasa’nın tanımladığı yerel yönetim birimlerinden biri olan belediye idarelerinde performans yönetimi, 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nda daha evvelki kanunlarda (Örn: 5272 s. Kanun) olduğu üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna 
göre kanunun, 18. maddesi “a” fıkrasında “Belediye meclisinin görev ve yetkileri” sayılırken, “Stratejik plan ile yatırım ve 
çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek” ifadesine 
yer verilmektedir. Aynı kanunun 38. maddesinde “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlığı altındaki “b” fıkrasında 
getirilen; “Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu 
stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, 
izlemek ve değerlendirmek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak” içerikli düzenleme ile personelin performans 
yönetimi, başından sonuna değin bir süreç olarak belediye başkanına tevcih edilmektedir. Dolayısıyla belediyelerde 
personelin ve özellikle de yöneticilerin performans yönetimlerinin; belediye başkanının hazırlayacağı ölçütlerin, belediye 
meclisinin kabulü ve nihayet başkanın uygulama ve değerlendirmesi ile biçimsel olarak bir düzene sokulduğu ifade 
edilmelidir.  

Öte yandan aynı kanunun genel gerekçesine bakıldığında; “Performans değerlendirmesine ve stratejik yönetime uygun bir 

istihdam politikası öngörülmesi ve esnek teşkilatlanmaya imkan verilmesi, belediyelerde etkin bir yönetim kurulması için 

tasarıyla getirilen diğer düzenlemelerdir.” denilerek yeni kamu yönetimi anlayışının temellendirdiği yönetsel mekanizma ve 

araçların oluşturulması gerektiği ve bununla birlikte “mahalli idareler arasında rekabetçi bir anlayışın hakim kılınacağı” 

ifade edilmektedir. Dolayısıyla Türk kamu yönetiminde özellikle de yerel yönetimler söz konusu edildiğinde, personel 

yönüyle performans yönetimi veya ölçümlerinin, nihayet temel bir düzenleme olan 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ile bir kez daha alana, güncel yönetsel gelişme ve anlayışlara uygun olarak dahil edildiği anlaşılmaktadır. 

Görüşmelerden elde edilen 
veri 

Açık kodlama (Kod) 
Eksensel kodlama 

(Kategori) 
Seçici Kodlama 

(Tema) 

Bizim tabii yönetici olarak 
performansımız, daha çok 
bürokratik işleyişle ilgili 
olmak zorundadır. (G4) 

Ama belediyeler siyasi 
kurumlar. Dolayısıyla 
siyasi ilişkiler çok  (G6) 

Allahtan amirlerimiz kurum 
adına faaliyet yaptığımız 
için bu konuda bilinçli de 
sorun olmuyor. Ama işte 
performansımız açısından 

sürekli bir göz üzerimizde. 
(G13) 

Bürokratik işleyiş, 
siyasi kurum, kamu 

kurumu, kurum adına 
yapılan faaliyet, 

Gözlenme 

Bürokrasi, (hiyerarşi), 
kurum, Kamu kurumu, 

Kurumsal faaliyet, 
Hiyerarşi, (hiyerarşik 

denetim) 

Yapısal etmenler 
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Dolayısıyla Sevic (2005) veya  Ammons ve Roenigk (2015) gibilerin ileri sürdükleri Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının 

ideolojik zemininin Türk kamu yönetimi alanında da oluşturulmaya girişildiği ve nihayet yerel yönetimlerde de buna uygun 

düzenlemelerin, özellikle de performans yönüyle geliştirildiği ileri sürülebilir (Tunçer, 2013). 

Aynı şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 

18. maddesinde yer alan “b” fıkrasında; “Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak” 

ifadesiyle personelin performans yönetiminin temel mesuliyeti, belediye başkanına terk edilmektedir. Dolayısıyla meclisin 

onayına kadar, personelin performans yönetiminin başından sonuna değin planlanıp tatbik edilmesi, sonuçlarının alınıp 

değerlendirilmesi tamamıyla büyükşehir belediye başkanının serbestçe yapabileceği bütünleşik bir süreç olarak kanunca  

tasarlanmıştır.  

Bunlara ek olarak personelin bireysel performansını doğrudan ifade etmese de 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda tanımını bulan özellikle “stratejik planların”, kurumsal performansa özel düzenlemeleri 

getirmesi bakımından dikkate değer oldukları burada ifade edilmelidir.  

Genel olarak bakıldığında, Türkiye’de büyükşehir olsun olmasın, birçok belediye idaresinin, yönetmelik veya yönergelerle 
gerekli düzenlemeleri sağlamak suretiyle özellikle personelin memur ve sözleşmeli çalışanlarının performanslarını ölçme 
ve değerlendirmeye veya daha kapsayıcı olarak yönetmeye çabaladığı ifade edilmelidir1.  

3.3.1. Belediye Örgütlerinde Yönetici Performansını Belirleyen Etmenler 

3.3.1.1. Yerel Yönetimlerde Yönetici Performansını Belirleyen Normatif Etmenler 

İster genel olarak kamu idaresinde olsun, isterse yerel yönetimlerde, bütün kamu örgütlerinin yasal bir çerçevede faaliyet 
gösterdiklerini ve  bu anlamda yasaların bir norm düzeni oluşturduklarını ifade etmek gerekir. Mevcut norm düzeni, 
örgütlerin kurulmalarından işletilmeleri ve sürdürülmelerine, hatta kapatılmalarına varıncaya kadar birçok hususu 
düzenlemekte, bu anlamda kamu idaresine de yol göstermektedir.  

Söz konusu yerel yönetimlerde performans olduğunda, bununla ilgili de Belediye Kanunlarında çeşitli düzenlemelerin 
mevcut olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, aşağıda sunulan görüşmeci ifadelerinden, mevcut norm düzeninin yönetici 
performansına etki ettiği de somut olarak anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat edilirse bu ifadeler, özellikle kanunun performansla ilgili düzenlediği hususların, yöneticiler tarafından 
algılanmasını açık bir şekilde göstermektedir. Burada özellikle G16 koduyla sunulan görüşmeci görüşü oldukça ilginçtir: 
Zira bir yanda kanunun dolaylı veya değil ortaya koyduğu gerçeklik, diğer yanda bağlı olunan yönetici olarak belediye 
başkanı varmış gibi görünmektedir. Ancak yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nun başkanın görevlerini düzenleyen bölümlerine bakıldığında, aslında çalışanların nitelikli performans 
sergilemelerini sağlamak gibi açık bir görevle belediye başkanlarının tavzif edildiği anlaşılabilecektir. Bu anlamda 

                                                 
1   Bir örneği için bakınız: m.fatih.bel.tr/images/content/performansyonergesi31032011.pdf (Erişim Tarihi: 12/07/2018) 
 
 
 
 

 “ Yerel yönetimler kanunu oldukça katı ve sert kuralları olan bir kanun. 
Vazifelerimizi sayesinde öğrenebiliyoruz. Ben belediyede göreve 
başladığımda ilk öğrendiğim 1580 sayılı Belediyeler Kanunu idi. Tabi 
daha sonra kanunlar da güncellendi. Kanunların bu şekilde bana hitap 
etmesi performansımı kuvvetlendiriyor. En azından anlıyorum ki 
belediyeler çok ciddi bir kurum.” G7 

 “Şunu belirtmek gerekir ki, biz kamu kurumuyuz. Elbette bize 
vazifelerimizi veren kanunlar, düzenlemeler mevcut. Bunların dışına çıkıp 
iş yapmamız mümkün mü? Yani sadece bizi değil, kamu görevlilerinin 
hepsini düşünün. Herkes kanunları harfiyen uygulamakla ödevli. Bunu 
yapmadığınızda, sizin cezalandırılmanız söz konusu olacak. Bizim en 
karşılaştığımız, bir binanın kaçak bodrumu örneği var mesela. Yıktırdık. ” 
G2 

 “Kanunlarda performans dolaylı olarak yer alıyor. Benim anladığım bu. 
Kaç defa kanunu okudum. Kanun tabiî ki de önemli, ama asıl önemli olan 
başkanımın benden memnun olması. Ben büyükşehir belediye başkanına 
bağlıyım şirket olduğum için.” G16 
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performans ölçütlerinin oluşturulmasından, bunların meclis onayından geçirilmesi, tatbik edilip nihayet sonuçların 
değerlendirilmesine varıncaya değin birçok faaliyet genel bir süreç halinde başkanın idaresine bırakılmıştır, demelidir. 
Dolayısıyla normatif kuralların, düzenleyici etkileri ve ilgililerine yükledikleri mesuliyetler itibariyle bir kamu örgütünde 
en üstten en alta kadar çalışanların hepsini etkileyici nitelikte olduğunu ve nihayet yönetici performansını belirlediklerini 
ifade etmek gereklidir. Ayrıca Köseoğlu’nun (2005) “belediye yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler” bahsinde, hem iç 
hem de dış etmenler arasında saydığı “belediyelerle ilgili hukuki düzenlemeler”, burada açığa çıkartılan “belediyelerde 
yönetici performansını belirleyici etmen olarak normlar” bulgusunu dolaylı olarak destekleyici nitelikte görünmektedir. Bu 
anlamda belki yeniden ifade etmek gerekirse, performans başarısı açısından yasal reformlara başvurmak da mutlaka 
gerekecektir (Worthington ve Dollery, 2008).  

3.3.1.2. Yerel Yönetimlerde Yönetici Performansını Belirleyen Yapısal Etmenler 

Genel olarak bakıldığında örgütler, bir kurumsal sistem veya yapısal bir düzen içerisinde faaliyetlerin meydana geldiği 
araçlar olarak görülebilir. Bu kapsamda genel olarak kamu örgütleri ve özelde de yerel yönetim örgütleri, her türlü 
faaliyetlerini yapısal kısıtlar ve yapısal düzenlemelerin kontrolü altında gerçekleştirmektedirler, demelidir. Bakıldığında, 
Türkiye’de 5393 ve 5216 sayılı yasalar, yerel yönetim örgütleri olarak belediyelerin genel yapısal niteliklerini, hiyerarşik 
bir bürokratik düzen içerisinde şekillendirmektedir. Dolayısıyla bürokratik bir düzen içerisinde hiyerarşik yapılar olarak 
beledi örgütlerin ortaya çıktıkları veya yapısal olarak bu şekilde kabul edilmeleri gerektiği açıktır.  

Doğrusu, görüşmecilerden elde edilen ve aşağıda sunulan görüşler, yerel yönetimlerde yönetici performansının 
oluşturulması bakımından yapısal düzenin ne derece etkili olduğunu veya yapısal düzenlemelerin kontrolü altında ancak 
yönetici performansının şekillenebileceğini göstermeleri bakımından dikkate değerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüşmecilerden elde edilen bu düşünceler, yönetici performansını şekillendirenin belediye başkanının başkanlığındaki 
yerel yönetim örgütlerinin yapısal nitelikleridir. Özce hiyerarşiye dayalı bir bürokratik sistem olarak tanımlanabilecek bu 
yapı ve nitelikleri, içinde bulunduğu herkesi ve her şeyi kontrol ettiği ve bir düzen içerisinde faaliyetlerin icra edilmesini 
sağladığı gibi, yönetici performansının da şekillenmesinde etkili olmaktadır.  “Genel olarak belediyelerin örgütsel yapısı, 
klasik yönetim anlayışı ve “bürokratik yönetim geleneği”ni yansıttığından” [sic.] (Köseoğlu,  2005), yönetici 
performansının şekillenmesinde de bu geleneksel etmenlerin, bürokratik sistemin etkili olması beklenmelidir. Bu anlamda 
yapısal reformlara başvurarak modern bir dönüşüm gerçekleştirebilen belediyelerin (Worthington ve Dollery, 2008), 
anlaşılan odur ki, yönetici performansını iyileştirme yönünde de bir adım atmış olabilecekleri sonucuna varılabilir. 

3.3.1.3. Yerel Yönetimlerden Yönetici Performansını Belirleyen Kültürel Etmenler 

Örgütsel yapıdan ayrı olarak düşünülen kültürel etmenlerin iki yönü vardır. Bunlardan birincisi örgüt kültürü iken diğeri 
yönetici olarak çalışanın sahip olduğu bireysel kültürdür. Dolayısıyla yönetici performansı, her iki kültürel etmenden 
etkilenerek yerel yönetim örgütlerinde ancak üretilebilmektedir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, genellikle 
yöneticilere bağlı olarak değişse de Türkiye gibi ülkelerde örgüt kültürleri birbirine oldukça benzerdir. Nihayet bu bütün 
yöneticiler için aynı veya benzer koşullar altına faaliyet göstermeyi sağlayan bir zemine gömülü olmak anlamına gelecektir. 
Şu halde, yönetici performansını etkilemede bireysel olarak yöneticinin kültürel arka planı (yani örgütsel çalışmadan bu 
anlamda ne anladığı, örgüte ne amaçla katıldığı ve ne kattığı gibi etmenler) daha çok öne çıkmış gibi görünmektedir.  

Aşağıdaki örnek pasajlar, hem kurum hem de birey (çalışan) açısından, performans üzerinde kültürün etkilerini 
göstermektedir. Bu ifadeler, sadece bireyin kültürel arka planının değil, bununla birlikte örgütsel kültürün veya iklimin de 

 “Kendinizi ne kadar geliştirirseniz geliştirin, belediyede geleceğiniz belediye 
başkanının elinde. Mesela, seçimi kaybedebilir, aday olmayabilir. Yeni gelen 
belediye başkanı da en başta üst kadroyu değiştirir. Bu da dolayısıyla 
performansımı olumsuz etkiliyor motivasyon açısından. O zaman bizim 
performansımız aslında daha çok bürokratik işleyişle ilgili olmak 
zorundadır.” G4 

 “Ben kendimi daha üst kademelere hazırlıyordum. Ama belediyeler siyasi 
kurumlar. Dolayısıyla siyasi ilişkiler çok, ben de belediye başkanının 
bulunduğu siyasi partinin içinden gelen bir aileye mensubum. Buna rağmen o 
kadar çok oyunlar dönüyor ki, hep benim önüm kesiliyor. Bu hususlar ister 
istemez diğer şeylerle birlikte performansınızı da etkiliyor.” G6 

 “Belediyelerde en önemli sorunlardan birisi kurumda sözleşmeli personel 
konusu. İşçilerin ve memurların yanı sıra sözleşmeli personeller var. Bunlar 
da kurumumuza genelde siyasi bir etkenle giriyorlar. Bu da doğal olarak 
bütün çalışma sistemimizi bozuyor. En zor çalışan personel grubu sözleşmeli 
personeller. En ufak bir problemde amirlerimize bizleri şikayet ediyorlar. 
Allahtan amirlerimiz kurum adına faaliyet yaptığımız için bu konuda bilinçli 
de sorun olmuyor. Ama işte performansımız açısından sürekli bir göz 
üzerimizde veya diyelim ki astlarımızın bu hareketleri bizi kısıtlıyor zaman 
zaman.” G13 
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özellikle çalışan ve burada odaklanılan konu olarak yönetici performansını belirlemede ne denli dikkate değer bir etmen 
olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat edilecek olursa, yöneticilerin bir defa kurumsal kültürün etkisi altında eylem ve faaliyetlerini organize etmek ve 
nihayet performanslarını bu doğrultuda yapılandırmak durumunda kaldıkları anlaşılacaktır. Bununla birlikte, yine bireysel 
olarak sahip olunan kültürel niteliklerin, yöneticilerin örgütlerdeki performanslarını önemli ölçüde belirlemekte, etki ve 
kontrol altında tutmakta olduğu da bu ifadelerden anlaşılmaktadır. “Kurumların örgüt kültürlerine göre performans 
yönetimi metotlarını uygulaması” ve “yeni düzenlemelerin uygulandıkça, kurumların çalışanlarının daha çok düşüncelerini 
ifade edebilecekleri örgüt kültürü oluşacaktır” [sic.] yönündeki başkaca çalışmalarda (Örn: Karasoy, 2014) ileri sürülen 
belirlemeler; kültürün performansla ilişkisini örgüt yönüyle doğrudan ifade etmektedir. Öte yandan bireysel müdahalelere 
izin verecek bir örgüt ikliminin varlığı halinde, kişisel kültürel niteliklerin de performans üzerinde belli bir etkisinin olması 
beklenebilecektir. Nihayet üstlerin tutumları, sonuç odaklı bir örgüt iklimi ve “oyun ruhu” yaratma gibi müdahaleler 
(Budding, 2004), yönetici performansının iyileştirilmesi noktasında önemli adımlar olarak da görülmelidir. 

Burada bir hususa daha temas etmekte yarar vardır: Bir bulgu olarak takdim edilen kültürel etmenlerin bireylerle ilgili olan 
kısmı ile aşağıda sunulan kişisel etmenlerin birbiriyle alakalı olması gerektiği değerlendirilebilir. Veya örgütsel manada 
kültürün, yapısal etmenler ile benzeştiği de ileri sürülebilir. Ancak kişisel ve/veya örgütsel yaşamı bir bütün olarak etkisi 
altında tutmakta olan ve hatta örgütten örgüte, kişiden kişiye farklılaşmakta olan kültürün, sahip olduğu bu önemli 
fonksiyon, onun yönetici performansının belirlenmesinde ayrı bir tema olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle çalışmada kültürü, kişisel veya yapısal etmenler çatısı altında ele almak yerine, ayrı bir tema olarak yapılandırmak 
tercih edilmiştir.  

3.3.1.4. Yerel Yönetimlerde Yönetici Performansını Belirleyen Kişisel Etmenler 

Her bir bireyin örgüt(ler)e katılım açısından farklı bireysel beklenti ve motivasyonlara sahip olduğu düşünüldüğünde, yerel 
yönetim yöneticilerinin de yerel yönetim örgütlerine katılmada farklı beklenti, talep ve motivasyonlarının olacağını ifade 
etmek gereklidir. Bu anlamda her bir yöneticinin farklı bir beklentiyle yerel yönetim örgütlerine katıldıkları 
düşünüldüğünde, bunların performanslarının da bu beklenti, talep ve motivasyonlardan etkileneceği daha açık olarak 
anlaşılabilecektir.  

Aşağıda görüşmecilerden elde edilen enformasyonu havi pasajlar sunulmuştur. Bu ifadeler, özellikle çalışmada farklı bir 
açıdan ileri sürülen performansın kültürel belirleyenleriyle benzeşiyor gözükse de esasen daha genel olarak kişisel 
belirleyenler kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Zira ifadeler, diğerine göre kişiyle doğrudan bağlantılı etmenleri daha 
yoğun olarak işaret ve ifade edici niteliktedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetici olsun veya olmasın her çalışanın, örgüte belirli bir amaçla veya kasıtla katıldığı düşünüldüğünde, burada yerel 
yönetim idarecilerinden elde edilip sunulan pasajlardaki ifadelerin, performanslarını etkilemedeki haklılığı daha iyi 
anlaşılabilecektir. Gerçekten de bakıldığında, kişilerin kariyer gibi, maaş veya prim gibi yahut daha soyut olarak kamu 
hizmeti veya kamu yararı, değeri üretmek gibi motivasyonlarla sahip oldukları nitelikleri kamu örgütlerine taşıdıkları ileri 

“4-5 ay önce yanıma yardımcı olmak üzere satın alma müdürü aldım. 
Mükemmel bir CV. Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birinden mezun 
olmuş. Ama icraat sıfır. Yabancı dili var ama çalışan dili yok, herkesi kırıp 
geçiyor. Kendisinin daha önceden belediye kültürü yok. Hep özel şirketlerde 
çalışmış. Burası da şirket ama belediye şirketi.” G15 

 “Ben daha önce farklı bir dairede birim müdürüydüm. Ondan önce bir ilçe 
belediyesinde şeftim. Anlayacağınız belediye konusunda tecrübeliyim. Benim 
belediyeye bakış açım (örgütsel kültür) kendi performansımın üst seviyeye 
çıkmasına neden oluyor. Daha önce bakış açım bu şekilde değildi. Belediyeye 
bağlılığımın arttığını hissediyorum, zaten emekliliğime az kaldı. Buradan 
emekli olurum herhalde.” G5 

 

 “Bir kurumda yöneticinin yetenekleri, daha doğrusu olaylara 
soğukkanlı ve objektif bakabilmesi oldukça önemli. Biz 
kurumumuzun niteliği gereği oldukça sıklıkla kriz yönetimleriyle 
mücadele ediyoruz.” G8 

 “Yaptığımız iş tamamen eğitim odaklı. Yani, bilimsel bir faaliyet 
yürüttüğümüz için her zaman öğrencilerle muhatabız. Motivasyon 
burada önemli. Mesela, bir öğretmenimiz özel hayatında problem 
olduğunda bunu işine yansıtmaz ama diğeri yansıtabilir. Bunları 
çok yaşadık. Burada benim yapmam gereken tamamen 
motivasyona ve iletişime dayalı.” G18 

 “Maaş konusu bende ikinci planda bile gelmez. Elbette burada 
maaş önemsizdir demiyorum. Fakat, adil bir yönetici varsa ve ben 
mutluysam, maaş bunlardan neden daha önemli olsun ki!” G19 
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sürülebilir. Bu durum, performans üzerinde, yönetici olsun veya olmasın kişilerin örgüte katılımlarını belirleyen talep ve 
beklentiler ile niteliklerinin önemli ölçüde etkisi olabileceğini göstermektedir. Nihayet çalışma bulgularından biri olarak 
yerel yönetim idarecilerinin kişisel beklenti ve/veya talepleri ve yine sahip oldukları nitelikler ve motivasyonları, 
performanslarının da ana belirleyicisidir, demelidir. Kamu kuruluşlarının, çok sayıda içinde “iş görenlerinin de” olduğu çok 
sayıda farklı grubun farklı beklentilerine yanıt verme zorunda oldukları (Ertaş ve Atalay, 20016) göz önüne alındığında, 
yöneticilerin kişisel beklenti ve taleplerine örneğin belediye örgütlerinde karşılık bulup bulamamaları, onların 
performansını da doğrudan etkileyecekmiş gibi görünmektedir. Belediye yönetimini etkileyen iç etmenlerden biri olarak 
“belediye personeli”  (Köseoğlu, 2005) ve hususen de bunlar içerisinde yer alan yöneticilerin performansları, nihayet 
örgütsel performansı da yükseltecek veya düşürebilecektir. Bu nedenlerle personelin kişisel beklenti ve taleplerine karşılık 
verilmesi, yetkinliklerinin artırılması veya yöneticilere kişisel takdir hakkı konusunda serbestiyet tanınması gibi (Svara, 
1985) stratejik hamleler performans iyileştirilmesi açısından rasyonel eylemler olacaktır. 

 

SONUÇ 

Yerel yönetimlerde yönetici performansını belirleyen (öncüller, bileşenler ve engeller) etmenleri belirlemek üzere ve bu 
kapsamda yapılacakları açığa çıkartmak üzere gerçekleştirilen mevcut çalışma sonucunda, “kültürel, normatif, yapısal ve 
kişisel” etmenler olmak üzere 4 farklı sınıfta bulgular üretilmiştir. Bununla birlikte, nitelikli yönetici performansını 
üretebilmek adına odaklanılması gereken 4 farklı alan da aynı kapsamda değerlendirilmiştir.  

Bu kapsamda yerel yönetim örgütlerinde faaliyet gösteren yöneticilerin gerek mesleki ve gerekse yasal birtakım 
gerekliliklere riayet etmelerinin kesinlik düzeyinde şart olduğu ve buna istinaden mevcut normlara uygun olarak ancak 
performans sergileyebilecekleri ifade edilmelidir.  

Yine bir kamu örgütü adına ve bu örgüt çatısı altında performans sergilemek durumunda olan yerel yönetim yöneticilerinin, 
mutlaka yapısal birtakım engellerle veya kolaylaştırıcılarla süreç içerisinde karşılaşabilecekleri, bunların da nihayet 
performansları üzerinde (bürokratik ve katı hiyerarşik bir yapıya sahip olan yerel yönetimler nedeniyle) genellikle negatif 
olmak üzere etki yaratacağı ifade edilmelidir.  

Bunlarla birlikte, sadece yöneticiler değil, hemen bütün çalışanların maddi olsun veya olmasın örgütlere katılımlarının 
temel bir gerekçesi, bir beklenti veya talebe karşılık gelecek bir nedeni olması münasebetiyle yerel yönetim yöneticilerinin 
performanslarını belirleyen bir başka etmenin de bu anlamda kişiye bağlı veya kişisel etmenler olabileceği ileri sürülebilir.  

Son olarak kültürel etmenlerin yerel yönetimlerde yönetici performansını etkilediği ifade edilmelidir. İnceleme yapılan 
örgütlerin (veya genel olarak kamu örgütlerinin) birbirilerine benzer kültürel alt yapıya sahip oldukları yeniden ifade 
edilmelidir. Bu bir yana her bir yöneticinin kişisel kültürel arka planının da faaliyetlerini etkilediği düşünüldüğünde, gerek 
örgüt kültürünün gerekse kişisel kültürel arka planın, yönetici performanslarının olumlu veya olumsuz olarak 
etkileyebildiği ileri sürülebilir.  

Bu dört etmen kapsamında ifade etmek gerekirse, kamu örgütlerinde ve özellikle de araştırmanın konusu olarak yerel 
yönetim örgütlerinde faaliyet gösteren yöneticilerin nitelikli performans üretmelerini sağlamak üzere, “normatif, yapısal, 
kültürel ve kişisel” alanlara odaklanmak; performans açısından sağlam bir normatif alt yapı, kurum ve kurallarıyla işleyen 
ve manipülasyondan uzak yapısal bir düzen, güçlü, güvene dayalı ve bireysel kültüre mümkün oldukça alan açan bir 
örgütsel kültür ve iklim ile nihayet bireysel beklentileri de dikkate alan bir yönetsel anlayışın oluşturulması, mevcudun da 
bu kapsamda geliştirilmesi elzemmiş gibi görünmektedir.   

Çalışmada sadece bir büyükşehir belediyesi ve bunun yetki alanındaki belediyelerde çalışma yapılması belki gelecek 
çalışmalarda çoklu ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılması bakımından uygun bir gerekçe zemini yaratabilir. Bununla 
birlikte, nitel araştırma desenine belki bir de nicel araştırma deseni eklenmesi yararlı olabilir. Ayrıca performans 
konusundaki diğer çalışmalar da örnek alınarak yurttaşların da katıldığı çalışmaların elde edilen bulguları 
güçlendirebileceği ifade edilmelidir. 
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