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ÖNSÖZ 

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nm yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır. 

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan Özel ihtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarma daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel îhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/51 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

Özel îhtisas komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nm genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

Özel îhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir ’'çalışma 
modeli” hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörler inin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Özel îhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklınla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

îlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel îhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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I.SUNUŞ 

1. Bu raporun hazırlayıcısı "Mahalli Hizmetlerin Yerinden 
Karşılanması özel ihtisas Komisyonumuz" Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak 
Başbakan!ık’ça yayınlanan 1.12.1987 tarih ve 1987/31 sayılı 
genelge uyarınca, Bakanlıklar, ilgili kamu kuruluşları, akademik 
ve mesleki kurumlar ile uzman görevlilerden oluşmuş olup Komisyon 
çalışmalarına sürekli katılan veya sınırlıda olsa katkıda 
bulunanlar liste halinde belirtilmiştir. 

2. Komisyon, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar1ığı’mn .30.5.1988 
günlü çağrı yazısı üzerine ilk toplantısını 15.6.1988 tarihinde 
DPT’de yapmış; 

Bu toplantıda Komisyonun kuruluş amacı ile hazırlık 
çalışmalarının çerçevesi, yazılı bir metin halinde aşağıdaki 
ifadelerle belirtilmiştir. 

Beşinci Baş Yıllık Kalkınma Planında yer alan "merkezi hükümetin 
yükünü azaltmak amacıyla mahalli idarelerin fonksiyonları 
arttırılacaktır" temel ilkesinden hareketle Plan döneminde 
Mahalli İdarelerin fonksiyonlarım ve gelirlerini arttırıcı bir 
dizi düzenleme yapılmıştır. Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi, 
İmar Kanunu, Büyük Şehirlerde Su ve Kanalizasyon İdarelerinin 
Kuruluşu ile ilgili Kanun, 11 özel İdaresi Kanunu, Genel Bütçe 
Vergi Gel irlerinden Mahalli İdarelere Verilen Paylan Düzenleyen 
Kanun ve değişiklikleri, Emlak Vergisi Kanunu bunlar arasında 
sayı 1abilir. 

Yapılan bu düzenlemeler, mahalli idarelerin fonksiyonlarım 
arttırmakla beraber hiç şüphesiz, mahalli hizmetlerin yerinden 
karş11 anmasına yönelik çalışmalara süreklilik kazandırılması 
önemli olmaktadır. 

Bu çerçevede kurulan özel İhtisas Komisyonu’run termal amacı: 
"mahalli müşterek n i tel i kte ,0i an imar, bayındırlık, sağlık -/e 
sosyal yardım, çevre sağlığı ve korunması, eğitim ve spor, tarım, 
ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme, 
kültür ve turizm gibi konularda, mahalli kaynak potansiyelini 
kullanarak, halkın katılımım sağlayarak, tesbit edilecek mahalli 
öncelik sırası ve finansman planlaması içinde hizmet üretimini 
gerçekleştirilecek bir yapı oluşturmaktır." 

3. Bu bilgi ışığında Komisyon öncelikle: 

- Başkan ve Raportörünü seçmiş: 

- Toplantıya katılanların konuya genel nitelikteki yaklaşım 
ve değerlendirmelerini tesbit etmiştir. 

1 



4. Komisyon çeşitli tarihlerde ve yerlerde olmak üzere, toplam 9 
toplantı yaparak, gerek akademisyen, gerekse uygulamacı 
üyelerinin önceden belirlenmiş konularda hazırladıkları 
tebliğlerini dikkatle görüşüp tartışmış; 

Dördüncü toplantısını Tokat’ta, 
Altıncı toplantısını İstanbul’da, 
Sekizinci toplantısını Adana’da yaparak; konu ve sorunları alanda 
inceleme, gözleme ve görüşme yöntemi ile değerlendirme olanağını 
bulmuştur. 

Bu çalışmalar sırasında ilgili mülki amirlerle belediye 
başkanlarının ve kuruluşlar temsilcilerinin görüşmelerinden de 
yararlanmak mümkün olmuştur. > 

5. Komisyonun çalışma süresi içinde Bakanlar Kurulu’nun 20.9.1988 
günlü ve 88/13296 sayılı kararı ile Avrupa Konseyi Yerel, 
Yönetimler Konvansiyonu’nun imzalanması konusunda Konsey’deki 
Temsilcimize görev ve yetki vermesi sonuç görüş’ümüzün 
gelişmesine önemli katkıda bulunmuş; 

16.5.1987 gün ve 3360 sayılı î1 özel idaresi Kanunu’nun konumuzla 
çok yakın ilişkisi bulunan ve ".... II özel idarelerinin görevli 
olduğu mahalli ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur" sözleri ile belirlenen hükmünün 
Raporun yazım aşamasına geldiği bir zamanda- Anayasa Mahkemesince 
26.11.1988 gün ve 2001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E. 
1987/18, K.1988/23 sayılı gerekçeli kararı ile iptal edilmesi, 
değerlendirmelerimizde bazı gözden geçirmeler yapma zorunluluğunu 
yaratmıştır. 

6. Çalışmaların özüne gelince; 

Komisyon üyelerine ilk toplantıda açıklanan bir ilke de 
çalışmaların tam bir' demokratik tartışma . ortamı içinde 
yürütülmesi ve mevcut yasal ve yapısal durumun, çalışmaların 
kapsam ve sınırını belirlememesi isteği idi. 

Komisyon, Devlet Planlama Teşkilatı’nın bu yeni yaklaşımından 
büyük ölçüde etki lenmiş__ve çalışmalar süresince yerel hizmetlerin 
karşılanmasında ortaya çıkan darboğazların yanısıra; yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel demokrasinin gelişmesinin 
Türk Demokrasisi’ne getireceği boyutlar, yerel hizmetlerin 
karşılanmasında yeni model arayışları, verimlilik ve yerel 
etkenliğin" sağlanması, finansman ve yönetim sorunları çok geniş 
bir biçimde tartışmaya açılmıştır. 

Komisyon çalışmaları sırasında üzerinde görüş birliğine 
tartışmasız olarak varılan temel konu, bugünkü merkezden 
planlamaya, karar almaya ve uygulamaya yatkın yönetim yapımız 



içerisinde, yerel yönetimlerin Türk halkının yerel beklentilerini 
karşılamaktan henüz çok uzak olduğu gerçeği idi. Oysa görünen 
evrensel gerçek; katılımcı demokrasi içinde yerel yönetimlerin, 
yerel toplulukların, yerel ve ortak sorunların çözümünde daha 
etkin biçimde yer almasıdır. 

Avrupa topluluğuna tam üye olmaya hazırlandığımız bir döneme 
rastlıyan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları, 
Türk Kamu Yönetiminin genel sorurıl ar ı ndan soyut1 anmaksı z ı n , yeni 
ve çağdaş bir yerel yönetim modelinin geliştirilmesi gereğini, 
ortaya çıkarmaktadır. Avrupa standartlarına uymaya çalıştığımız 
şu sırada, Türk Halkı ’mn genel ve yerel beklentilerine cevap 
verebilecek bir yönetim yapısının gündeme getirilmesi için yoğun 
bir çalışma gerekmektedir. 

Kamu yönetiminin bütüncül yapısı içerisinde, Komisyonumuz, 
mahalli hizmetlerin yerinden karş 11 artması ncia önemli bir rol 
üstlenen yerel yönetimler konusunda, ülkemizin üniter devlet 
sistemine dayalı yönetim yapısını gözönünde tutan, ancak yerel 
demokrasinin gelişip güçlenmesini de sağlıyan bir düşünceyle, 
sorunlara köktenci bir şekilde yaklaşmaya çalışmıştır. 

Komisyonumuz tarafından genel kabul gören bu Rapor, ülkemizin 
genel yönetim yapısından ayrılmayan, yerel yönetimler ağırlıklı 
olarak haz ı r 1 anırtı ştı r . Çünkü, merkezi idare ve bu idarenin taşra 
uzantısı ile ilgili sorunlar Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
ayrıca kurulan "Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi özel İhtisas 
Komisyonu" nun görev alanına girmektedir. 

7. Bu Rapor, Komisyonumuz üyelerinin hazırlayıp sundukları 
bildiri veya derledikleri bilgilerin sonucunda hazırlanmış olup; 
Komisyonumuz gerek Ankara’da gerek taşrada çalışmalarımıza ev 
sahipliği yapmak, katkıda bulunmak suretiyle yardımcı olan, her 
sıfat ve derecedeki tüm ilgililere teşekkür eder ve bu çalışmanın 
amacı yönünde yararlı olmasını diler. 

BİR İNCİ t Böl. OM 

II. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER 

a> Cumhuriyet öncesi 

Türkiye’de yerel yönetimlerin kuruluşunu pek çok araştırmacı 
Tanzimat Fermanı’na bağlar. Gerçekten yerel yönetimlerin, 
özellikle belediyelerin ismen Türk toplum hayatına ilk girişi 
Tanzimat Fermam ile mümkün olmuştur. Ama bu kurumların monarşik 
yönetim ve halk tarafından kabul edilişinin ve günümüze kadar 
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süren ve gittikçe gelişip, demokrasinin vazgeçilmez kurumlan 
haline gelmesinin en önemli sebebi Osmanlı Devleti döneminde 
bugünkü kadar demokratik ve çağdaş olmasa da, bir mahalli yönetim 
geleneğinin var oluşudur. 

Osmanlı İmparotorluğu’nun kuruluşundan bu yana, köylerde 
topluca- birarada yaşama bilincinin oluşturduğu bir mahalli idare 
geleneği kendiliğinden ortaya çıkmış ve bu yoldaki uygulama 
zamanla sosyal yönden bir kurumsallaşmaya dönüşmüştür. Durumun 
böyle bir seyir izlemesinde, Osmanlı dönemindeki köylerin kendine 
yeterli ve soyutlanmış bir yapıya sahip oluşlarının payı 
büyüktür. Birlikte yaşamaktan kaynaklanan ve sorunların ancak 
yardımlaşma ile çözümlenebileceğine en güzel örnek olarak, 
bugünkü Köy Kanunun'da yer alan "imece" kurumunu gösterebiliriz. 

Osmanlı Imparatorluğu öncesi bazı İslam devletlerinde, vergi 
toplanmasında, bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve 
zaman zaman da yönetim konularında kendilerine danışılmasında, 
her şehir ve bölgenin ayan ve eşrafının yönetimin yanında yer 
aldığını biliyoruz. Belli ölçüde yönetime katılmayı sağlayan ve 
kurumsallaşan, yerel temsilcilerin bu fonksiyonuna "meşveret" 
denilmektedir. Aynı görev, Osmanlı’da şehir ayan ve eşrafını 
temsil eden ayanlar ve lonca kethüdaları tarafından görülüyordu. 
Bunların hepsini temsil eden "şehir kethüdaları" ise devlet 
tarafından resmen tayin olunuyorlardı. 

Bu kişiler, bazı merkezi ve mahalli hizmetlerin görülmesinde 
merkezi idarenin temsilcilerine yardımcı oldukları gibi, zamanla 
meşveret kurumunun da devamlı üyesi oluyorlardı. 

Osmanlı, İmparatorluğu’na özgü ve giderek yerel ve toplumsal 
ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rolü ve yeri olan vakıf 
kurumunun da, yerel yönetimler için önemli bir birikim 
yarattığını da ifade etmek gereklidir. 

Vakıfların şehir hizmetlerinin görülmesinde önemli katkıları 
vardır. Vakıflar Osmanlı împaratorluğun’da sırf dinsel bir 
kuruluş olarak değil, bentler, kemerler, sebiller, köprüler gibi 
bayındırlık hizmetlerinin yanında, sağlık ve eğitim başta olmak 
üzere, birçok mahalli ve toplumsal ihtiyacın karşılanmasında 
önderlik etmişlerdir. 

Geleneksel bir alt yapıya sahip olan bir yerel yönetim 
kuruluşu olan belediyelerin, kısa tarihçesini şöyle 
özetleyebiliriz. 

1839 yılında, Osmanlı tebaasının temsilcilerinin önünde 
okunan, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
güçlendirme ve gelişen ve değişen dünyaya adapte edebilme 
amacıda yöneliktir. Böylece, sarsılan merkezi otorite yeniden 
kurulacak. Devlet mali, idari ve adli alanlarda işlerlik 
kazanacaktır . 



Tanzimatı ilan eden bürokratik kadrolar, taşra yönetiminde 
yaptıkları reformlarla mahalli yönetimi kurumsallaştırırken, bir 
mahalli demokrasiyi geliştirme niyetinden çok, vergilerin düzenli 
ve adil bir şekilde toplanması, hizmetlerin iyi görülmesi, 
asayişin ve ekonomik gücün gelişip yerleşmesi düşüncesinde 
idiler. Teknolojik araçları kıt ve yapısı ilkel olan yönetim bu 
amaçlara tek başına ulaşamıyacağını anladığı için mahalli nüfus 
gruplarının yardımına başvurmayı, onların aracılığıyla halkı 
yönlendirmeyi tercih etti. 8u sistemi resmileştirmekle de mahalli 
idarelerin temelini atmış oldu. 

îşte bu genel çerçeve içerisinde 1856 yılında ilk olarak, 
başında merkezi hükümet tarafından tayin edilen bir "Şehremini" 
nin bulunduğu, "İstanbul Şehremaneti" kuruldu. Bu mahalli idare 
biriminin, merkezi idarenin mutlak vesayetinde bulunduğu gerçeği 
ise, tartışma konusu bile edilemez. 

Bu ilk adımın hemen arkasından, o güne kadar görülmemiş 
idari ve mali özerkliğe sahip ve Beyoğlu ile Galata’nın yönetimi 
sorumluluğunu taşıyan Altınca Daire-i Belediye, 1858 yılında 
kuruldu. Bu batılı anlamda ilk belediye teşkilatı idi. 

1868 yılında ise, bir talimatname ile İstanbul dışında da 
belediye teşkilatı kurulması öngörüldü. Bu talimatname ile o 
tarihlerdeki mülki idare bölüm merkezleri olan vilayet, sancak ve 
kaza merkezlerinde, birer belediye teşkilatı kuruluyordu. Bu 
idarelerin organları belediye reisi ile belediye meclisi idi ve 
reisin atama ile gelmesine karşılık; meclis, beldede emlak sahibi 
olan ve erkek hemşehriler tarafından seçiliyordu. 

İstanbul'da ayrı, taşrada ayrı belediye kurulması 1930 
tarihine kadar sürecek ve bu tarihte 1580 sayılı Belediye Kanunu 
çıkartılarak, mahalli idareler tek bir kanuni çatı altında 
toplanacaklardır. 

OsmanlI dönemindeki 11 Özel Yönetimi ile ilgili çalışmalar 
ise şöyle özetlenebilir.: 

OsmanlI İmparatorluğu'nda, Tanzimat’tan önce yerinden 
yönetim ilkesine ve yerel yönetimlere yer verilmemiş, ancak 
eyalet yönetimlerinde yetki genişliği ilkesi kabul olunmuştu. II. 
Sultan Mahmut döneminde, bunun reaksiyonu olarak, katı bir 
merkeziyetçi sisteme gidildi ve bu hareket Tanzimat’a kadar devam 
etti . 

Daha önce de belirtildiği gibi, yerel yönetime ilgi 
Tanzimat’tan sonra, 1864’den önce görülür. Nitekim, Gülhane Hattı 
Hümayunu vergi sistemlerinde bir yenilik getirmiş, iltizam 
yoluyla vergi topluma kaldırılmış, bunun yerine muhassıllık 
örgütü kurulmuş ve ayrıca, bir yerel meclis oluşturulmuştu. 
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Suriye’de çıkan karışıklıklar yanında, Niş eyaletinde de 
ayaklanma ve süregelen olaylar Bab-ıali’yi önlemler almaya ve 
yasal düzenlemeler getirmeye zorladı. Niş, Vidin ve Silistre 
eyaletleri "Tuna" ili adı altında birleştirildi ve "Teşkil-i 
Vilayet Nizamnamesi" hazırlanarak 7 Kasım 1864 tarihinde 
yürürlüğe konuldu. Böylece Osmanlı yönetiminin esası olan eyalet 
sisteminden il sistemine geçişin ilk adımı atılmış oldu. Tuna 
ilindeki uygulamalardan da yararlanılarak, Bağdat ve Yemen başta 
olmak üzere, diğer illerde de uygulamaya geçildi, örneğin, Bosna 
ve Hersek: Bosna ili, Şam ve Sayda, Suriye ili adi altında 
bi rleşti riİdi 1er. 

8u nizamname’ye göre; İllerde valinin başkanlık ettiği ve eri 
çok kırk gün toplanan bir meclis öngörülüyordu. Meclisin 
görevleri; 11 içindeki yolların düzeltilmesi ve bakımı; Beldedeki 
kamu ile ilgili binaların yapımı, onarım ve korunması, bu 
konudaki. başvuruların incelenmesi; Tarım ve ticaretin 
genişletilmesi ve kolaylaştırılması ile ilgili görüşmelerde 
bulunma; sancak, kaza ve köy vergilerinin değişikliği hakkında 
görüş bildirme idi. Meclis görüştüğü konu ve sorunlar hakkında 
oy’unu bildirecek, kararı içeren tutanaklar vali tarafından 
İstanbul’a gönderilerek, hükümetin kabulü ve padişahın 
onaylamasıyla uygulamaya konulacaktır. Genel Meclisler, yerel 
yönetimin esası olmakla beraber, tüzel kişilikten ve mal 
varlığından yoksundu. Uygulamaya dayalı karar alma yetkileri 
olmadığı gibi, yerel icra organları da yoktu. 

Bu Nizamname dört yıllık bir uygulamadan sonra 1870 tarihli 
"îdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi" ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

1870 Nizamnamesi aynı ilkeleri korumakla beraber, genel 
meclislerin görüştükleri işleri çoğaltmakta ve genişletmektedir. 
Yolların yapılması, kanalların açılması, ticaret, tarım ve 
sanayinin geliştirilmesi, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması, 
tohumların, hayvan cinslerinin iyileştirilmesi, vergilerin 
asıllarının korunması koşuluyla ödeme zamanlarının 
değiştirilmesi, kamu ile ilgili taşınmazların alım, satım veya 
mübadelesi, hatane ve ıslahhaneler gibi genel kuruluşların 
açılması ve yönetimi, kamu yararına dayalı üstlenme ve 
sözleşmelerin ve bunların giderlerinin görüşülmesi gibi. 1870 
Nizamnamesi ile geliştirilmiş olmasına karşın, çağdaş anlamda il 
özel yönetimi getirildiği söylenemez. 

tl özel yönetimine anayasal bir hüviyet kazandıran, 1876 
Birinci Meşrutiyet Anayasasıdır. 109’nucu maddesiyle il genel 
meclislerinin yılda bir kez toplanması ve yol, köprü düzenlemesi, 
kredi sandıkları oluşturulması, sanayi, ticaret ve tarımın 
kolaylaştırılması, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması 
konularında görüşmeler yapacağı, vergilerin tarih ve ödemelerine 
ilişkin görüşmelerini bildirerek, düzeltmeler getirecek 
şikayetleri sunma yetkisine sahip olacağı belirti İmiştir. 
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Ancak Mebusan Meclisi, Abdülhamit tarafından 
dağıtıldığından, 109'uncu maddede söz edilen yasaya ilişkin 
çalışmalar ancak 1908'de İkinci Meşrutiyet'ten sonra 
başlatılabiİmişti r. 

Anayasa’nın 108'inci maddesi; İllerin yönetiminde, yetki 
genişliği ve vazifelerin ayrılığı esasını getirmiştir. Hükümetin 
genel görevlerinden olanlar merkeze, siyasi nitelikte olmayanlar, 
il ve belediyelerden oluşan yerel yönetimlere bırakılmaktadır. 
Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda bir layiha hazırlanarak Mebusan 
Meclisi'ne verildi. Meclis’in Özel Encümeni 1908'den 1912’ye 
kadar bunu inceleyerek ve "idare-i Umumiye-i Vilayet" ve "tdare-i 
Hususiye-i Vilayet” adlarında iki bölüme ayırarak layihayı Meclis 
Genel Kurulu'na getirdi. Bu sırada çıkan Balkan savaşı, tasarının 
yasalaşmasını engellemiş oldu. 

Savaş sırasında, iş başındaki Hükümet bu tasarıyı geri aldı. 
Anayasanın verdiği yetkiye dayanarak ileride Mebusan Meclisi'nde 
görüşülmek üzere ve bazı değşiklikler yapmak suretiyle, 26 Mart 
1913 tarihinde geçici kanun niteliğinde bir kararname biçimde 
yayınlayarak yürürlüğe koydu. 11 özel Yönetiminin "îdare-ı 
Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati" ile tüzel k'işiliği, görev ve 
yetkileri, mal varlığı belirlenmiş olmakla beraber, istenen 
özerkliğe kavuştuğu söylenemez. 

Bu kanun hükümleri ile il'de geniş yetkilerle donatılmış bir 
11 Mahalli İdaresi'nin (yerel yönetiminin) kurulması 
öngörülüyordu. 

Bu temel Kanun Hükümlerine göre; 

- 11, mahalli islerde tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip 
olacaktır. 

- l'l halkınca, 2 yıl süre ile, seçilmiş üyelerden oluşacak 
bir il meclisi (Kanun’un deyimi ile "şura") bulunacaktır. 

- Senede iki ay toplantı halinde bulunacak Sura, kendi 
üyeleri arasından bir başkan ile çeşitli hizmet şubelerini 
yönetmekle görevli üyelerden oluşacak bir yönetim kurulu 
seçecekti r. 

- 1c ve dış siyaset, din hizmetleri, adliye ve askerıyeye 
ilişkin konular, uluslararası ekonomik ilişkiler ve Hükümet’ın 
koyacağı genel vergiler ile birden çok ili ilgilendiren hususlar 
hariç olmak üzere, vakıflara, medreselere, eğitime, sağlığa, 
ekonomiye, tarıma, bayındırlığa, sosyal yardıma ait islerin 
düzenlenmesi ve yürütülmesi bu meclislerin yetkisinde olacaktır. 

- îl’de Meclis-i Mebusan’ın vekili ve temsilcisi olmak 
üzere, Hükümet tarafından tayin edilecek bir vali bulunacaktır. 
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Vali’nin görevi; Devletin genel ve ortak hizmetlerini ve 
islerini il'de yürütmek olup, sözkonusu genel ve ortak görevlerle 
il’e bırakılmış görevler arasında bir çatışma (Karşıtlık) doğduğu 
hallerde müdahale etmek, idi. 

Bir anlamda il düzeyinde mahalli halkın kendi kendini 
yönetmesi fikrinin bir eseri ve ifadesi olan bu anayasal 
hükümler, savaş yıllarının şartları içinde uygulamaya konulmadan, 
1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuyla, 
yürürlükten kalkmış oldu. 

b) Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler; 

Bu dönemi üç safhada incele/nemiz mümkündür. 

ba)- 1920’den 1961 Anayasasi’na Kadar Olan 
Devrede Yerel Yönetimler; 

1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası 23 
Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin 
kurulması ile açıkça ifade edilmese de yeni bir Devletin 
temelleri atılmış oluyor; 

24 Nisan 1920 tarihinde yeni Meclis’oe kabul edilen ilk 
Kanun (Ağnam Resmi Kanunu) ile yasama yetkisi fiilen 
kullanılıyordu. 

Bu gelişme içinde 20 Ocak 1921 tarihinde 85 sayılı Anayasa 
(Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) kabul edildik 

1924 yılında genç Cumhuriyet’in kuruluş heyecanı içinde, 
birçok alanda olduğu gibi, mahalli idarelerimize ilişkin çeşitli 
düzenlemeler yapıldı; 

- Milli Mücadele’ye merkezlik eden Ankara için 417 sayılı 
Ankara Şehremaneti Kanunu çıkarılarak, buradaki belediye 
İstanbul’da mevcut sisteme benzetilerek, bir Sehreminlik haline 
getirildi. 

- 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu kabul 
ediİdi. 

- 442 sayılı Köy Kanunu, Cumhuriyetin büyük bir eseri 
olarak, yürürlüğe konuldu. 

- 486 sayılı Belediye Cezalarına ilişkin Kanun kabul 
ediİdi. 
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Aynı yıl yürürlüğe konulan 491 sayılı yem Tsşkilat-ı 
Esasiye Kanunu, îl’lerin, şehir, kasaba ve köylerin tüzel 
kişiliğe sahip olduklarını ve yetki genişliği (tevsi-i mezuniyet) 
ve görev . ayırımı (Tefrik-i vezaif) esaslarına göre 
yönetileceklerini belirtmekle beraber, 1921 Anayasası’ndan farklı 
olarak, illerin kuruluş düzenini belirtmemiş; dolayısiyle, ıi 
özel idareleri 1913 tarihli idare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu 
liuvakkati'nde yer alan hükümlere göre varlıklarını 
sürdürmüşlerdi r. 

Hatta aynı Geçici Kanun'un, il’in genel idaresine ait 
esasları 1929 yılında 1426 sayılı Kanun’la yenilenmişse de, tl’in 
özel idaresine ilişkin hükümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Buna karşılık, 1930 yılında yürürlüğe konulan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu ve hemen onun ardından yürürlüğe konulan 1593 
sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, belediyelerimiz için önemli 
düzenlemeler getirmiştir. 

Belediye Kanunu; o yılların şartlan içinde akla gelebilen 
her türlü yerel hizmeti belediyelere, sayarak, görev olarak 
yermiş; ayrıca onları bu görevleri yaptıktan sonra, beldelerinin 
ve beldeleri halklarının yararına olabilecek her türlü girişim'de 
bulunmakta yetkili kılmıştır. 

Bu arada bir özellik olarak Ankara ve İstanbul’da belediye 

ile Valiliğin birleşik bir idarede bütünleşmesini öngörmüş ve 
yine o yılların gereği olarak oldukça etkili bir idari vesayeti 
de devam ettirici hükümler getirmiştir. 

Bunu izleyen yıllarda Belediyeler Bankası'nın kurulması 
(1933), İstanbul’a geçmişte yabancı kuruluşlara imtiyaz usulü ile 
yapım ve işletilmesi verilmiş içme suyu sağlanması, şehir içi 
ulaşım işinin belediyeye veya bağlı kuruluşlara aktarılması gibi, 
belediyeleri güçlendirici bazı tasarruflarda bulunuldu ise de; Î1 
özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu gibi temel kanunlarla 
verilmiş bazı görevlerin, özellikle gelir yetersizliği nedeniyle 
bu idarelerce yeterince yürütülemediği görülerek, bu görevler 
zamanla merkezi idarece üstlenilmiş (örneğin ıl özel idarelerine 
ait hastahaneler, okullar merkezi kuruluşlara devredildi) veya 
bunları yürütecek yeni kuruluşlar oluşmuştur. 

Böylece gerek belediyelerin, gerekse ve özellikle il özel 
idarelerinin görev ve yetkilerinde gerilemeler oldu, ikinci Dünya 
Savaşı’nın getirdiği sıkıntılar bu gerilemeyi arttırdı. 

Savaş yıllarının ardından çok partili siyasi hayata 
geçilmesi ile yurdun siyasi ortamında meydana gelen gelişmelere 
paralel olarak, özellikle secim sistemi daha demokratik esaslara 
bağlandı. Bu yıllarda Teknolojide meydana gelen gelişmeler 
sonucu, ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin gelişmesi yanında, 
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siyasi partilerin köy ve köylü sorunlarına artan ilgileri, 
köylerimizde makineli tarıma geçilmesi, tarımsal ürünlere taban 
fiyatı verilmesi politikasının uygulanması, ülkemiz ulaşım 
ağındaki gelişme ve genişleme gibi nedenlerle Türk köylüsü kapalı 
ekonomiden, piyasa ekonomisine geçmeye başladı, köylünün satın 
alma gücü artış kaydetti. Fakat çok'hızlı nüfus artışı, köyden 
şehire göçü "akın" haline dönüştürdü. 

Bu arada izlenen ekonomik ve sosyal politikanın sonucu 
olarak, bu yıllarda görülmeye başlanan yüksek oranlı enflasyon, 
yurt ekonomisinde etkisini hissettirmeğe başlarken, köy gelirinin 
başlı-ca kalemini oluşturan salma’nm 1938 yılında tssbit edilen 
had’lar içinde sabit kalması, köy idarelerini ve 1948 yılında 
5237 sayılı Kanun’la sözde yenilenen Belediye gelirlerinin maktu 
rakamlardan oluşması, belediye idarelerini iş göremez ha]e 
getirirken, il özel idarelerini de sadece merkezi idarece 
sağlanacak ödeneklerle hizmet götürür bir yönetim durumuna 
düşürdü. 

1950-1960 arası yıllarda her üo mahalli idarenin temel 
kanunlarının yenilenip bu idarelerin idari, ve malı yapılarının 
güçlendirilmesi amacıyla birçok tasarılar hazırlanmış ise de bu 
istek ve çalışmalar bir sonuca bağlanmadı. 

1958 yılında imar ve Iskan Bakanlığı’nın kurulması - ile, 
merkezde, belediyelerin muhatap oldukları mercilere içişleri 
Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı 
yanında bir yenisi eklenmiş oldu. 

1960 yılında yeni düzenleme arayışlarına geçilirken, "planlı 
kalkınma" tercihleri gelişti. 

Yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında tüm 
kuruluşlara rehberlik edecek olan Devlet Planlama Teşkilatı 
kuruldu. 8u alandaki politika ve tedbirlerin 5 yıl süreli olacak 
Kalkınma Planlarına ve bunların Yıllık Programlarına dayanılarak 
yürütülmesi kabul edildi. Böylece Planlı Kalkınma dönemine 
geçi İdi. 

Bu gelişme, 1961 yılında halk oyu ile kabul edilen Anayasa 
ile de bir Anayasa ilkesi haline geldi. 

Sözkonusu Anayasa ayrıca mahalli idareleri, idarenin, 
bütünlüğü ilkesine bağlılık içinde, il, belediye ve köy halkının 
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve genel 
karar organları halk tarafından seçilen, kamu tüzel kişileri 
olarak tanımladı ve bu idarelere görevleri ile orantılı gelir 
kaynakları sağlanmasını öngördü. 
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Bu hükmün Kurucu Meclis’te görüşülmesi sırasında, mahalli 
idarelerimizin kuruluş ve yönetim düzeni, bu arada il özel 
idarelerinin varlığına gerek kalıp kalmadığı tartışmalara vesile 
ve konu olmuş, zamanın Komisyon sözcüsü bu maddedeki düzenleme 
ile gözetilen başlıca amacın onları yeterli hale getirmek ve 
"kafi muhtariyet" ile donatmak olduğunu ileri sürmüştü. 

Bu suretle il, belediye ve köy idarelerinin gelenekleşmiş 
varlıkları korunmakla beraber, Planlı Kalkınma’nın gereklerine 
uyum sağlayabilmeleri için geniş anlamıyla idarenin (merkez ve 
taşra kuruluşları ile mahalli idarelerin) yeniden düzenlenmesi 
için kuruluş, yapı, görev ve yetkiler, birbirleri ile ilişkiler 
bakımından araştırmalar yapıldı, çalışmalara geçildi. 

özetle, Cumhuriyetin ilk 40 yıllık süresi sonunda mahalli 
idarelerimiz görev, yetki, kuruluş, gelir, ilişkiler açısından 
yeniden düzenlenmeye muhtaç bir görünüş içine girdiler. 

bb) 1961-1982 yılları Anayasaları Arası Devre; 
(Kalkınma Planlarında Yerel Yönetimler) 

1961 yılı Anayasa’sıyla başlayan Planlı Kalkınma döneminde, 
büyük heyecan ve ümitlerle idareyi ve idari Metodları Yeniden 
Düzenleme çalışmalarına girişildi. Bu arada, bir yandan mahalli 
idarelerimizin Anayasa’nın getirdiği espri ışığında daha 
"demokratikleştirilmesi", öte yandan, idari yapı ve mali 
kaynakların, yatırımlara katkıda bulunabilecek biçimde ve ölçüde 
güçlendirilmesi çalışmaları da yenilendi. 

- 1963-1967 yıllarını kapsayan 5 YILLIK KALKINMA PLANI’nda; 
Mahalli idarelerin halkın katkısını sağlamada en elverişli 
kuruluşlar olduğunu vurgulandıktan sonra, kamusal harcamalara 
halkın katkısının sağlanmasının yararları şöyle dile' 
geti rilmişti. 

" ... Halkın, hizmetin teşkilatlandırılmasına ve yapılmasına 
katılmasını sağlamak, hem yapılan işlerin daha başarılı olmasını 
kolaylaştırır, hem de Devletin yükünü hafifletir." 

Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları bu espri içinde ele 
alınırken, Hükümet Programlarının mahalli idarelere ilişkin 
bölümünde, bu idarelerin kuruluş, gelir, görev ve yetkilerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili mevzuatın en kısa zamanda 
hazırlanacağı hususu yer alıyordu. 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
sırasında şehirleşme sorunlarına da eğilinmiş, fakat planın 
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yürürlüğe konulmasına kadar bu çalışmalar sonuçlandırılmayacağm- 
dan ağırlık Köy Kalkınmasına verilmiş; belediyelerle ilgili 
olarak kentsel alt yapının belediyelerin programlı, uzun süreli 
işlere ve yatırımlara ayırabilecekleri ödeneklerinin yetersizliği 
vurgulanıp, asıl hedefin öz kaynaklarının geliştirilmesi olduğuna 
işaret edilmiş ve bu arada belediyelerin halk tipi konut 
yapılmasına destek olmaları gereği de belirtilmişti. 

tik Plan, özellikle Köy Kalkınmasına büyük ağırlık vermiş, 
bu kalkınmanın bir yöntemi olarak TOPLUM KALKINMASI kavramını 
gelişti rmişti. 

Plan’da yer alan ifadesiyle "Kalkınma için uzun sürede en 
verimli olabilecek yollardan biri toplum yapısını ve değer 
sistemlerini gelişmeye uygun bur ortam yaratacak yönde 
geliştirmektir. Bu konuda başarıya ulaşabilmek için, toplum 
kalkınması metodunun uygulanması gerekir. Toplum kalkınması, 
çeşitli hizmet ve çalışmaların yapılması, dernek, kooperatif gibi 
teşkilatların kurulması ve idare ile toplulukların işbirliğinin 
sağlanmasını kapsayan bir çalışmadır. Bu, kitleleri eğitecek, 
birlikte çalışmaya yöneltecek, toplum yapısında istenen 
değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayacak, toplumsal enerjiyi 
yaratıcı bir şekilde harekete geçirmeye yol açacak, önemli bir 
kalkınma metodudur. Halkın gönüllü teşkilatlanması ve idare ile 
işbirliği yapması, belli alanlardaki kamu faaliyetlerine gönüllü 
olarak katılması esaslarına dayanan bu rrıetod, bugün demokratik 
ülkelerde uygulanan yaygın bir çalışma şekli haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bu metod, hizmetlerin görülmesinde gereksiz yere 
kaynak ve insan gücü harcanmasına engel olacak tedbirlerin 
alınmasına, halkın gönüllü olarak hizmetlere katılmasına, 
hizmetlerden daha çok sayıda insanın yararlanmasına yol 
açacaktır. Ayrıca uygulanması düşünülen toplum kalkınması 
programlarının, köylüye götürülen hizmetlerin daha verimli olarak 
işlemesinde de etkisi olacaktır. Köye ulaştırılması gerekli 
hizmetlerle bu hizmetler içirr yapılması gerekli yatırımların 
bünyeye ve ihtiyaçlara uygun olarak yürütülmesi de toplum 
kalkınması programları ile sağlanacaktır." 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, bugün köylerde 
yapılan yatırımlara halkın gönüllü katılma arzusu yüksektir. 
İhtiyaçlarının bu yoldan süratle karşılandığını gören vatandaş, 
Hükümetin gayretlerine seve seve iştirak etmektedir. Hükümetin 
vazifesi; toplum kalkınması için halkın yardım etmek arzusunu bir 
program içinde muayyen hedeflere daha tesirli şekilde 
yöneltmekti r. 

Bu amaca ulaşmak. için kullanılacak metod ise, halk ile 
devlet işbirliğini başarılı ve verimli bir biçimde kullanarak, 
duyulan ihtiyaçları bir öncelik sırası içinde karşılayıp 
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gidermek. Ancak bu çalışmanın yurdun bazı il ve ilçelerinde önce 
pilot proje olarak uygulanması ve alınacak sonuçlara göre diğer 
yörelere yaygınlaştırılması sözkonusu idi. 

Gerçi bu kavram zamanla gücünden kaybetti. Fakat köye 
yönelik çalışmalar hızlandıkça köy altyapı hizmetlerine ilişkin 
çalışmaları koordine edecek bi KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI kurulması 
fikri kuvvet kazandı ve Bakanlık fiilen kuruldu.. Bu kuruluş, köye 
çeşitli bakanlık ve kuruluşlarca götürülen hizmetlerin, bir 
merkezi birim bünyesinde toplanması sonucunu verdi. Kuruluş, 
merkezi idarelerin bu alandaki hizmetlerini ve ağırlığnı büyük 
ölçüde artırdı. 1964 yılında kurulan Yol-Su-Elektrik Genel 
Müdürlüğü’ne sağlanan geniş bütçe imkanları ile özellikle yol 
yapımı ve' içme-kullanma suyu temini alanlarında kayda değer 
sonuçlar alındı. Siyasi değerlendi rrrıeler açısından da büyük önem 
kazanan bu sonuçlar, Merkezi İdareyi çeşitli yollarla bu alandaki 
harcamaları arttırmaya teşvik etti. 

Şu kadar ki, köy mahalli idaresinin ana fonksiyonları 
Devletçe üstlenilmeğe devam edildikçe, köy mahalli idaresi ihmale 
uğradı. 0 derecede ki, aradan geçen yıllar için de paranın satın 
alma gücünde meydana gelen büyük değişmeler sebebiyle Salma’nın 
20 liralık tavan haddi tamamen anlamsız hale gelmesine rağmen, 
bu miktarı değiştirmek için ileri sürülen görüş ve teklifler 
üzerinde gerekli önem ve titizlikle durulmadı. Halbuki artan 
bütçe imkanlarına rağmen yapılan hizmete mahalli halkın, mahalli 
idarenin katkısının olmaması veya çok az olması nedeniyle o 
hizmet tahmin edilen daha pahalıya mal oluyar ve üstelik, yeterli 
bakım görmediği için, daha çabuk "bozuluyor" ve sık sık yenilemek 
ihtiyacını yaratıyordu. 

Bu arada Hükümetler, belediyelerin içinde bulundukları maddi 
sıkıntıları da hafifletme çarelerini aramakta, bir yandan büyük 
belediyelere çeşitli yollarla kredi imkanları yaratırken, bir 
yandan da küçük.kasabaların pek muhtaç oldukları belediye binası, 
dükkan, otel, mezbaha, park, bahçe, hela.... ve benzeri 
tesislerin yapımında karşılıksız destek yardımı yapılması 
uygulamasını geliştirdiler. 

- 1968-1972 YILLARINI KAPSAYAN İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA 
PLANI’nda; 

Sanayileşme, şehirleşme ve tarımda modernleşme ağırlıklı 
hedefler olarak kabul edilmiş ve şehirleşme konusunda şu ilkelere 
yer verilmiştir. 

...Şehirleşme desteklenecek ve şehirleşmeden ekonomiyi 
itici bir güç ve gelişme aracı olarak yararlanılacaktır." 

"... Şehirleşme, bu hareketin yarattığı müesseseler, şehir— 
çevre ve bölge ilişkileri içinde düşünülecek, şehir sorunlarının 
çözümünde şehirler bu anlayış içinde ele alınacaktır." 
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"... 8üyük şehirler, büyüklükleri ölçüsünde şehirleşmenin 
iktisadi ve sosyal gelişmeye katkısını arttıran bir güç 
kazanmaktadırlar. Büyük Şehirlerde ortaya çıkan ortam, daha küçük 
şehirlere dağılmış olan daha büyük nüfusun yaratamadığı 
özellikler taşımakta ve bu özellikler iktisadi ve sosyal 
gelişmeyi hızlandıran bir nitelikte olmaktadır. 8u anlayışla, 
büyük şehirlerin büyümesi önlenmeye çalışılmayacak, gelişmeleri 
desteklenecektir." 

".... Devlet ve belediyeler arasında iş bölümü, şehirlerin 
önem ve niteliklerine ve şehirleşme politikasına göre yeniden 
tesbit edilecektir." 

Memleketin tüm hayatı üzerinde doğrudan doğruya etki yapan 
büyük şehirlerde, belediyelerin sınırlı kaynakları olumlu bir 
gelişme sağlanması imkanlarını kısıtlamaktadır. Bu şehirlerde 
Devlet ek sorumluluklar yüklenecektir. 

Ekonomik ve sosyal kalkınma gayretlerine mahalli 
idarelerin katkılarını arttırmak ve kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde mahalli kuruluşların ilgi ve sorumluluklarını 
geliştirmek yolunda mahalli idare birimleri günün ihtiyaçlarına 
uygun düşecek mali bünye ve teşkilat düzenine kavuşturulacaktır. 

Bu arada merkezi idare tarafından, kısıtlayıcı ve mahalli 
teşebbüsleri önleyici bir idari vesayet yerine yol gösterici ve 
milli hedeflerle ahenkli bir idari vesayet temel anlayış olarak 
kabul edilecektir." 

"... Şehirlerden Doğrudan doğruya sorumlu olan kuruluşlar 
belediyelerdir. Ancak şehirleşme ve şehirlerde ortaya çıkan 
sosyal ve iktisadi sorunlar gelişmenin tabii sonucu olmak 
yanında, milli ölçüde verilen politika kararları ile ilgilidir ve 
onlarla çözülebilir. Belediye hizmetleri konusunda dahi Devletin 
imkanları ve karşılaşılan sorunların tek tek şehirleri asan 
kapsamı belediyelerin görevlerinin çoğunu karşılayamamaları 
sonucunu doğurmaktadır. Devlet, şehirlerin hayatına dolaylı ve 
dolaysız olarak büyük katkıda bulunmasına rağmen, bu katkısını 
olumlu kılacak bir program ve kuruluşa sahip değildir." 

Aynı Plan döneminde köy'e ilişkin su tesbitler yapıldı, 
tedbirler öngörüldü: 

"... Yapılan çalışmalar köylerde duyulan ihtiyaçlar arasında 
içme suyu, yol ve okul’un başta geldiğini ancak yasama seviyesini 
yükseltmek ve sorunları cözülebilmek için temel sorunun 
fakirliğin yenilmesi olduğunu göstermektedir. Devletle işbirliği, 
gerekli şartlar yaratıldığında, olumlu sonuçlar vermektedir. 
Köyün sorunlarını ele almasında yardımcı olan geleneksel 
yardımlaşma metodları ve kendine yeter düzen eski önemlerini 
kaybetmekte, köy toplulukları bunların yerini tutacak Devlet 
hizmetlerini ister duruma gelmektedir." 
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"... Köyün yol, içme suyu ve elektrik sorunlarına, köylünün 
bu ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki bilinçli isteğine cevap 
veren bir hızlılıkta ve eğitimi değerlendiren yatırımlarla çözüm 
yolları getirilecektir. Bu amaçla mahalli idareler 
güçlendirilecek ve sorumlu kılınacaktır. Merkezi idare organları 
toplu hizmet götüren büyük, projeleri uygulayacaklardır." 

"... Kalkınma çabalarına köy mahalli idarelerinin ve 
köylünün katkılarını artırmak ve kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde bu idarelerin katkı ve sorumluluklarını 
geliştirmek için köy yönetimi, kalkınma çabasının gerektirdiği 
mali bünye ve teşkilat düzenine kavuşturulacaktır." 

Belirtelim ki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda köy 
kalkınmasının bir metodu olarak düşünülen "Toplum Kalkınması", 
İkinci 8eş Yıllık Kalkınma Planı’nda yerini, gücünden kaybetmiş 
bir görüş olarak, "Küçük Toplum Birimlerinde Teşebbüs Gücünün 
Geliştirilmesi"ne bırakmış oldu. Akademik çevrelerin toplum 
kalkınması'na bağladıkları ümitler sönerken, politika alanında 
köy ve köylü sorunlarına verilen önem artarak devam etti. 

- 1973-1977 yıllarını kapsamına almak üzere hazırlanan, 
fakat 1995’e kadar uzayan bir perspektifi de içeren ÜÇÜNCÜ BEŞ 
YILLIK KALKINMA PLANI; 

Mahalli idarelere özel bir.ağırlık verdi ve 11 Mahalli idare 
Planlaması 'adı aTETnda röpTattıgr—bin—sistem' içinde mahalli 
idarelerin kısa ve uzun vadeli yatırım programları ve hesapları 
yapmasını öngördü. Plan’da yer alan tesbitlere göre; 

".Mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bunun nedeni kısmen mahalli 
idarelerin kaynaklarının yetersiz oluşu, kısmen de yerinde 
önceliklere göre ku1lanılmamasıdır. Gerek kaynak, sorunu, gerek 
mahalli "’"Tciâre ölçekleri nin günün şartlarına uydurulmamış olması 
nedeniyle yetersiz mahalli idare birimlerinin doğmuş bulunması, 
merkezden yapılan transfer gereğini arttırmakta, ayrıca yapılan 
aktarmalar da Jner^zSmanT^yi "kullanılmamaktadır^ " 

"... Şehir mekan düzenlemesi, forksiyonel ve kademeli 
şehirleşme ilkesine uygun olacak biçimde çeşitli büyüklüklerdeki 
şehirler için değişik yaklaşım ve teşvikler kullanılarak ve 
esnekliğe önem verilerek gerçekleştirilecektir. Büyük şehir 
alanları için ekonomik yönü ağır basan metropoliten planlama 
teknikleri kullanılırken, daha küçük şehirlerde fizik yönü ağır 
basan imar planlan yoluyla alan düzenlemesi yapılacaktır. Bu 
arada üst ve alt planlama faaliyet ve birimleri arasında 
Koordinasyon sağlanmasına özellikle dikkat edilecektir." 

"Mahalli idareler müşterek ve mahalli ihtiyaç ayrımına 
uygun olarak çalışmalar gerçekleştireceklerdir." 
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Mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının 
sağlanmasında, öz kaynaklarının geliştirilmesi esas olacak; 
mahalli kaynakların ve zorunlu görüldüğünde merkezden transfer 
edilecek kaynakların kalkınma hedef ve ilkelerine uygun kullanımı 
sağlanacaktır. 

Î1 (mahalli idareler) hizmetlerinin bir hedefe belli bir 
zaman için, belli önceliklere göre ulaşmayı sağlayacak bir plan 
çerçevesinde gerçekleşmesi esas olacaktır. 

"... Üçüncü plan döneminde "mahalli ihtiyaçlar"m 
karşılanmasında kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak ve 
Anayasa’nın getirdiği "idarenin Bütünlüğü" ilkesine uyumu 
gerçekleştirmek amacıyla, il (mahalli idareler) planlamasından 
bir planlama aracı olarak yararlanılacaktır. Bu Planlar il özel 
idareleri, il içindeki belediyeler ve köyler için konsolide 
edilmiş, ilişkileri kurulmuş ve beş yıla uzatılmış bir bütün 
olarak hazırlanacaklardır." 

Mahalli idarelerin mali kaynaklarının, mahalli hizmetlerin 
yeterince karşılanmasına olanak verecek ölçüde arttırılması ve bu 
kaynakların etkinlikle kullanılması için şu tedbirler 
alınacaktır; 

"Kaynakların merkezi idare ile mahalli idareler ve mahalli 
idarelerin kendi aralarında görevlerine uygun bölüşü'münü 
sağlayacak bir mali denkleştirme sistemi kurularak bu sistem 
içinde, mahalli idarelerin öz kaynakları ile Devlet paylarının 
cins, oran ve dağıtım şekli belli esaslara bağlanacaktır." 

"Kanuni paylar dışındaki transferlerden oluşan mahalli idare 
yardım ve fonları dağınıklıktan kurtarılacak; uzun vadeli 
projelerin gerçekleşmesine hizmet edecek belli kriterlere 
bağlanarak tek' elden yürütülecektir. Bu fondan yapılacak 
yardımların il (mahalli idareler) planlamasında etkin araç olarak 
kullanılmasını sağlamak için il özel idareleri emrine tahsisi 
gerçekleştirilecektir. özerk nitelikte mahalli idare birimi olan 
belediyeleri ve köyleri, il (mahalli idareleri) planları 
disiplinine almak için bu fonlar il özel idareleri aracılığı ile 
kullandırılacaktır." 

"Hizmet karşılığı mahalli nitelikteki gelirlerin tümü, 
mahalli idarelere bırakılacak, bu gelir kaynaklarının 
kullanılmasında azami ve asgari limitler tesbit edilerek mahalli 
idarelere yetki tanınacaktır, önceden gelir sağlanmadıkça mahalli 
idarelere ek hizmet ve külfet yüklenmeyecektir." 

"Mahalli idarelerde hizmetlerin standartları belirlenecek, 
bu konuda etkili bir denetim biçimi geliştirilecektir. 

"Mahalli yatırım projelerinin hazırlanmasında teknik hizmet 
personeli yetiştirilmesine önem verilecek, mahalli idare 
personeli zaman zaman hizmet içi eğitiminden geçirilecektir." 
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Anayasa'nın idarenin Bütünlüğü" ilkesine uyumu 
gerçekleştirmek üzere; 

"Mahalli idarelere çok çeşitli yasalarla ve sık sık yapılan 
yasa değişiklikleri ila görev ve sorumluluk verilmesi 
uygulamasına son verilerek; müşterek mahalli ihtiyaç ve milli 
ihtiyaçların kesin ayrımına göre mahalli idare biriminin 
görevleri ayrı ayrı saptanacak, tüm hizmetlerin her mahalli idare 
için tek bir temel kanunda yer alması gerçekleştirilecektir." 

"Mahalli idarelerin işletmelerinin ve hizmetlerinin 
etkinliğini arttıracak bir statüye ve tüzel kişiliğe 
kavuşturulmaları sağlanacaktır. Mahalli idarelerin müşterek 
hizmetlerin görülmesi amacı ile ortak kuruluşlar meydana 
getirmeleri teşvik edilecektir." 

"Hizmetlerin paylaşılmasında nüfus, gelişme seviyesi ve 
potansiyeli gibi ölçüler yanında, mahalli idareleri ve halkı 
işbirliğine teşvik edici, halk katkısını arttırıcı tedbirler 
alınacak, mahalli gönüllü katkıların üretken ekonomik alanlarda 
kullanılması sağlanacaktır." 

Mahalli idarelerde planlama anlayışının yerleşmemiş olması 
sorununa getirilecek tedbirleri sayarak belirten Kalkınma Planı, 
milli plan, il (mahalli idareler) planı, kalkınmada öncelikli 
yöreler çalışmaları ve toplu küçük 'mahalli tasarrufları 
değerlendirrne çalışmaları arasındaki ilişkileri ve işleyiş 
metodlarını da ayrıca ayrıntıları ile tesbit etmişti. 

Aynı Plan’da Köy’lerle ilgili şu gözlemler yer almakta idi; 

"... Nüfusun % 65’i 10.000’den az nüfuslu kırsal alanlarda 
yaşamaktadır. Köyden kente yapılan göçler, kentleşme hızının 
büyümesine ve dengesiz bir kentleşmenin doğmasına yol açmaktadır. 

Kırsal yerleşme birimi sayısı 74.000 dolaylarındadır. Bu 
dağınık yerleşme, hizmet ve altyapı ihtiyaçlarının 
karşılanmasını, modern tekniğin yayılmasını güçleştirmekte ve 
yatırımların önemli bir kesiminin üretkenliğinin sınırlı alanlara 
yöneltilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Köy ihtiyaçlarının en az maliyetle ve tüme yaygın biçimde 
karşılanması, kırsal nüfusun milli pazar ve yaşantıyla 
bütünleşme sürecinin hızlandırılması ve yerleşme yapısının olumlu 
yönde etkilenmesinde başlıca araç olarak ortaya çıkan merkez 
köylerin tesbiti araştırmasına başlanmıştır. 

"... Köy mahalli idaresinin statik yapıya dayanan 
özelliğinden çıkarılarak merkez köyler ölçeğinde artan 
ihtiyaçlara cevap verebilecek bir biçimde yeniden düzenlenmesi 
önem kazanmaktadır." 



İşaret edelim ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yer 
alan ilke ve tedbirler uygulamaya geçirilemedi. O yıllarda bu 
plan tedbirlerinin kağıtta kalması sonucunu doğurdu. 0 kadar ki 
1978 yılından itibaren yürürlüğe girmesi gereken 4‘üncü BEŞ 
YILLIK KALKINMA PLANI bile zamanında hazırlanıp yürürlüğe 
konulamadı. 

Ocak 1978'de kurulan Hükümet, mahalli idarelere bakış 
açısını YEREL YÖNETİM BAKANLISI’na bünyesinde yer vererek söyle, 
dile getirmişti: 

"Hızlı değişim sürecindeki toplumumuzda yepyeni bir gerçek 
olarak gelişen yerel yönetimlerin yönetsel ve mali 
tıkanıklıklarını gidermek, böylece bu yönetimlere etkinlik ve 
işlerlilik kazandıracak düzenlemeleri yapmak amacıyla Yerel 
Yönetim Bakanlığı’nın kurulması uygun görülmüştür. 

(0 zamana kadar içişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet 
gören Mahalli idareler Genel Müdürlüğü, imar ve Iskan 
Bakanlığı'na bağlı iller Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Bünyesinde yer alan II ve Mahalli idareler Planlama Şübesi bu 
yeni Bakanlığa bağlanmışlardır.) 

1979-1983 yıllarını kapsamak üzere hazırlanan DÖRDÜNCÜ BES 
YILLIK KALKINMA PLANI’nda; 

Mahalli idarelerle ilgili ilke ve politikalarla ilgili 
olarak, ayrıntılı hususlar yer almış, yurdun bu yıllarda 
karşılaştığı ekonomik darboğazlar ve piyasa ekonomisindeki 
sıkıntılar nedeniyle belediyelerin iktisadı girişimlerine, temel 
tüketim malları ve fiyat politikasına, ulaşım çevre sorunları 
gibi konulara ağırlık verilmiştir. Plan’da vurgulanan görüşlere 
göre; 

"II 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 özgü bir yönetim biçimi ve altyapı organizasyonu 
gereksinmesi belirginleşmiş; etkin bir yönetime ve kaynak 
yaratıcı, tüketiciyi koruyan, kentin biçimlenmesinde söz sahibi 
bir belediye yapısına kavusulamamıştır. Belediyelerin 
özerkliklerinin sağlanmasında, • merkezi yönetime parasal 
bağımlılıkları, yeterli öz kaynaktan yoksunluk, belediyelerin 
kararları, eylemleri ve işlemleri, organları ve görevlileri 
üzerindeki merkezi yönetimin yetkileri başlıca darboğazlar olma 
niteliğini korumuştur. 

imar planı hazırlama sürecinde yine merkezi idarenin 
vesayeti sözkonudur. Belediyelerin bu konudaki etkinlikleri çok 
sınırlıdır. 
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Belediye örgütünün kurulmasında 2,000 nüfus alt sınırı yapay 
yerleşmelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bu görüşle Plan’da belediyeler için şu tedbirler 
öngörülmüştü; 

"Belediyelerin kendine yeterli, üretken, kaynak yaratıcı, 
birlikçi, üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, halk denetiminin 
etkinlik kazandığı bir yönetim biçimi ve birimi seklinde 
geliştirilmesi için; 

İşlevleri yeniden ve geniş bir çerçevede tanımlanacaktır. 

Mevcut mali olanakları, özellikle özkaynakları 
geliştirilecektir. 

Kentsel yerleşmelerin niteliklerine göre farklılaşmaya 
gidilirken, özellikle metropoliten alanlarda kendilerine özgü 
yerel yönetim birimleri kurmaları sağlanacaktır. 

Metropoliten planlama ve örgüt alanı içindeki altyapı 
hizmetleri arasındaki eşgüdüm, kurulacak metropoliten yönetim 
örgütlerinin temel işlevleri arasında olacaktır. 

Merkezi yönetimin çeşitli düzeydeki birimleri ile teknik 
birimleri ve diğer belediyeler arasında etkili işbirliği 
yöntemleri geliştirilecektir." 

Belirtelim ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda olduğu 
gibi, Dördüncü Beş Yıllık kalkınma Planı uygulama yıllarında da 
yurdumuzun çeşitli nedenlerle sürüklendiği siyasal bunalım 
Kalkınma Planında ve yıllık Programlarında öngörülen çalışmaların 
birçoklarının yürürlük kazanmasına imkan vermedi. 

12 Eylül 1980 tarihinde başlayan ara dönem, mahalli 
idarelerimiz açısından çeşitli çalışmaların yapıldığı bir dönem 
oldu. Bu dönemde; 

- Öncelikle, geçici bir süre için, mahalli idarelerin 
organlarında seçimle görev almış kimselerin görevlerine son 
verilerek, atama ile görevlendirmeler yapılmıştır. 

- Büyük şehirlerin yakın çevrelerindeki yerleşim yerlerinin 
hukuki varlıkları, yakınında bulundukları büyük şehir veya 
şehirlere katılmaları suretiyle sona erdiriİmiştir. 

- 11 özel idareleri ile belediyelerin hizmet imkanlarını 
artırmak üzere, 1981 yılı başında Devlet Vergi Gelirlerinden bu 
İdarelere Pay Verilmesi Hakkında 2380 sayılı Kanun ile 2464 
sayılı 8elediye Gelirleri Kanunu çıkarıImıştır. 



- İstanbul Su vs Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün 
Kuruluş; ve Görevlerine ilişkin 2E60 sayılı Kanun ile ''437 sayı 1 % 
Toplu Konut Kanunu bu dönemi n Kayda değer düzenlemesi olarak 
görülebilir, 

bo) 1982 Yıl ı Anayasası ’nm Yürürlüğe Giiı işinden 6Ü nü «üre 
Kadar Yerel Yönetimler; 

1982 yılı Anayasası ’ ran, 127’nci maddesi ile mahalli, 
idarelere ilişkin olarak getirdiği esaslara paralel olarak 1984- 
1989 yıllarını kapsamak üzere hazırlanan Besinci Seş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda su ilke ve politikalar ysr almıştır; 

"Mahalli idarelerin kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ve 
merkezi idare ile koordinasyonu Anayasası’nm 127:noi maddesinde 
yer alan çerçevede düzenlenecektir. 

Belediye ve il özel idaresinin görevleri günün şartlarına 
uygun hale getirilecektir. 

Belediye teşkilatı kurma alt sınırı olan 2.000 rufus ölçeği 
yükselti lecekti. r. 

Mahalli idarelerle ilgili kuruluşlar arasında etkili bir 
işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 

Belediyeler şehircilik hizmetlerinin ifasında ana kuruluşlar 
olarak kabul edilmektedir. Devletin yürütmekte olduğu bazı 
belediye görevleri, belediyelere devredilecektir. 

Belli sınırlar üzerindeki belediye harcamaları için proje 
şartı aranacak, DPT’nin onayı ile harcama yapılacaktır. 

Belediyelerin yatırım programları belli dönemler itibariyle 
tesbit edilecektir, bu yatırımların finansmanının belediye 
kaynaklarından yapılması esas olacaktır. Gereken hallerde büyük 
projeler için ayrı bir finansman modeli geliştirilecektir. 

Belediyeleşmede esas, çok sayıda belediye kurulmasına imkan 
verilerek sonradan bunların birleştirilmesi değil; tabii sınırlar 
içerisinde giderek büyüyen merkez belediyenin şubeleşmesi yoluyla 
hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi olacaktır. 

Mahalli idare, işletme ve birlikleri nitelikli personel 
istihdam edilmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Belediyelerin tek başlarına başaramıyacakları veya birlikte 
daha verimli ve ucuza mal edebilecekleri mahalli nitelikteki 
sorunları çözecek birlikler kurmaları teşvik edilecektir. 

Belediye işletmeleri karlılık ve verimlilik esasına göre 
çalışacak şekilde düzenlenecektir. 
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Belediye hizmetlerinden rantabl çalışmayanlar, ihale yolu 
ile firmalara yaptırılacak ve gelir sağlanması yolları teşvik 
edilecekti r.“ 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, temel hedefleri ve 
stratejisi 1984 yılı Haziran ayında Bakanlar Kurulu’nca tesbit 
edilmiş esaslara göre hazırlanmıştır. 

Hükümet, kuruluşunu izleyen Aralık 1983 ayında Bakanlıkların 
kuruluş ve görev kanunlarını Kanun Hükmünde Kararanamelerle 
yenilemiş; bu arada tüm Bakanlıkları, hizmet alanlarında mahalli 
idarelerle koordinasyonu sağlamakla görevli kılmıştır. Ocak 
1984’te 2972 sayılı Kanun’la mahalli idare organlarının seçimleri 
yeni esaslara bağlanırken, büyük şehir belediyeleri organlarının 
seçimlerine ait hükümlerde getirilmek suretiyle, bu belediyelerin 
hukuki temelleri atılmaya başlanmış, hemen ardından (195 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve 3030 sayılı Kanunla) söz konusu 
idarelerin kuruluş ve görevleri ■yasallaştırıİmiş, belediye 
gelirlerinde bu idareler lehinde değişiklik yapılmış, imar 
mevzuatında yetkiler belediyelere devredilmiş, çeşitli fonlarla 
belediyeler takviye edilmiş ve özellikle bu kuruluşların 
icraatlarına sahip çıkılıp, destek olarak yerel yönetimlerin 
geliştirilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. 

1987 yılında, tl özel İdarelerine ilişkin 1913 yılından 
kalma ldare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu’nda da bazı değişiklikler 
yapılmış, bu arada Kanun’a şu üç bent eklenmiştir; 

"13. 11 özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olan imar, 
bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre sağlığı ve korunması, 
eğitim vs spor, tarım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve 
ticaret, haberleşme, kü1 tür,turizmle ilgili görevler ve bu Kanun 
dışında çeşitli mevzuatla verilen görevleri imkanları ve tespit 
edeceği öncelik sırasına göre yürütür. 

11 özel İdarelerinin görevli olduğu mahalli ve müşterek 
ihtiyaçların kapsamı ve sınırı Bakanlar Kurulu’nca tespit olunur. 
(Bu hükmün son cümlesi Anayasa Mahkemesi’nce 'iptal edilmiştir.) 

14. 11 özel İdaresi, ilin mahalli hizmetlerini kalkınma 
planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve ilin imkan ,ve 
ihtiyaçlarını da göz önünde bulunudurarak, yıllık programı 
hazırlamak ve uygulamakla görevlidir. 

Yıllık programları genel, katma ve özel bütçeli idarelerden 
ve diğer kaynaklardan mahallli idarelere aktarılacak ödeneklerde 
dikkate alınmak suretiyle bakanlıklar, bölgenin kuruluşları ile 
koordineli bir şekilde hazırlanır. Söz konusu programların il 
genel meclisince kabulünden sonra, bakanlıklarca aktarılan 
ödeneklere ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen veya tadilen 
onayı ile yürürlüğü girer. Bayındırlık ve îskan Bakanlığı’na 
ödeneği aktarılarak yürütülen işlerde onay makamı, Bayındırlık ve 
İskan Bakanıığı’dır. 
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15. genel, katma ve özel bütçeli idareler bu maddenin 13. 
bendindeki esaslar dahilinde kendi bütçelerinde yer alan 
ödenekleri 11 özel İdarelerine aktarırlar. 

Bu ekler merkezi idareden il özel (mahalli) idaresine görev, 
yetki ve kaynak aktarılmasını öngörüyorsada; uygulamada bu 
aktarmanın şimdilik deneme niteliğini aşmadığı ileri sürülebilir. 

Buna karşılık özellikle belediyelerin desteklendiği tutum ve 
davranışlar devam etmekte olup, büyük şehir belediyelerinin 
rahatça sağladıkları ve kullandıkları mali kaynaklarla kayda 
değer hizmet gördükleri gözlenmektedir. 

Yerel yönetimlerin geliştirilip, güçlendirilmesi açısından 
1987 Hükümet Programı'nda yer alan şu ifadeler yerel yönetimlerin 
geleceği için önemli ipuçları vermektedir. 

"İktisadi ve sosyal yapımızdaki gelişmeler ve nüfus artışı 
sebebiyle, köyden şehire akının devam edeceği muhakkaktır. Ancak 
şehirleşme politikamız büyük şehirlerimizi daha da büyütmek 
değil, yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmış, kendi kendine 
yeterli, orta büyüklükteki şehirlerimizi geliştirmek hedefini 
esas alacaktır. 

Belediyeler şehirleşme, hizmetlerinin ifasında ana 
kuruluşlardır. Müessir, süratli ve verimli şekilde hizmet 
verebilmeleri için, belediyeler geçmiş dönemler ile mukayese 
edilmesi dahi mümkün olmayan imkan ve kaynaklara kavuşturulmuş ve 
bunların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak yetkilerle 
donatılmıştır. Belediyeleri önümüzdeki dönemde daha da fazla 
desteklemek düşüncesindeyiz." 

Mahalli hizmetlerin yerinden karşılanması somut hedefi 
gözönünde tutularak, 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulama 
süresi içinde uygulamaya yönelik çalışmaların yoğun bir biçimde 
ülkemiz gündemine geleceği söylenebilir. 

c) Neden Yerinden Yönetim? 

Daha önceki kalkınma planlarının hepsinde, ayrıntılı olarak 
belirtildiği gibi, yerel yönetimlere özel bir önem verilmiştir. 
Planlarda, hükümet programlarında ve siyasi partilerin 
programlarında yerel yönetimlerin durumlarının iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi fikri yer almasına rağmen uygulamada durum pek 
öyle olmamış; gelişip, iyileşmek bir yana, özellikle 1946’lardan 
sonra yerel yönetimlerin kamu harcalarındaki payı giderek 
düşmüştür. 

önümüzdeki 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de, bu 
görüşler yoğun olarak tartışılacak plan ve yıllık programlarda da 
yer alacaktır. Ancak bu plan döneminde ülkemiz, yerel 
yönetimleri, yerinden yönetim ilkesi içinde geliştirip, 
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güçlendirmek zorundadır. 9u zorun!uluğuun en önde gelen sebebi, 
büyük bir olasılıkla bu Plan dönemi sonunda, Avrupa Topluluğu’na 
tam üye olmamız ya da en azından bu Topluluğa giriş tarihinin 
belirlenmesinin kesinleşmiş olacağıdır. 

Avrupa Topluluğu’na girme konusu beraberinde bir uyum 
sorununu da getirmektedir. Bu topluluk ve üyesi devletlerin 
uyguladıkları çağdaş yönetim sistemlerinin ülkemizde de 
uygulamasını sağlayacak politikalar ile her alanda yapılacak 
düzenlemelerde Topluluk standartlarının göz önünde bulundurulması 
gerekli görülmektedir. 

Gerek Avrupa Topluluğu ve gerekse üyesi bulunduğumuz OFCD 
ülkeler1n i n yönetim sistemlerine baktığımızda; genel olarak kamu 
[ıi>mftt.lftrinin yerel yönetimler tarafından yerine getirildiğini 
görmektevi z. Kamu harcamalarının ortalama yüzde ellisinin bu 
idareler tarafından yapılması, bu gerçeği kanıtlamaktadır. 
Ülkemizde bu oran, yüzde onbeş civarındadır. 

öte yandan; 

Yerel yönetimler, bir beldede, kentte yaşayan halk 
tarafındân seçilen, halka en yakın yönetimler olduğu için 

'top1 umun gelişmesinde önemli rol 1er üstlenmektedirler. Bu 
rollerden bazıları şunlardır, 

•S - Belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarım karşılayan 
mal ve hizmetleri üretirler. 

NC- Halkın yönetime katılmasını sağlayarak, ülke yönetiminde 
ve demokrasinin işlemesinde mahalli idarelerin oku! görevi 
görmesini sağlarlar. 

y- Halkta yurttaşlık bilincinin gelişmesini sağlarlar, 

y- Mahalli kaynakları harekete geçirerek, ülke kalkınmasına 
katkıda bulunurlar ve birçok alanda girişimde bulunarak halkı 
teşvik ederler, 

- Belde halkının sağlık ve huzurunu sağlayıcı düzenlemeler 
yaparak, genel sağlığın ve kamu düzeninin bozulmasını önlerler. 

/■ Yerel yönetimlerin, özellikle aşağıdaki konularda yönetim 
etkinliği bakımından merkezi yönetime üstünlüğü kabul 
ediİmektedi r: 

- Yerel ihtiyaçları ve hizmet önceliklerini belirlemede, 
ihtiyaçlara çabuk cevap verme ve çabuk karşılama bakımından yerel 
yönetimlerin merkezi yönetime göre belli avantajları vardır. 

- Demokrasinin gelişmesinde, ve yaygınlaştırıİmasında önemli 
rol üst-lenmektedi rler. 
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Y' - Demokrasinin bir tanımına göre, "Bir ülkedeki demokrasi 
küçük demokrasilerden meydana gelir ve gücü, küçük demokrasilerin 
gücüne bağlıdır." 

/K - Yerel yönetimler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
demokrasinin okuludur. 

- Yerel düzeyde halkın ferdi ve toplumsal olarak yönetime 
katilması ve yönetimi denetlemesi için, yerel yönetimler iyi bir 
okuldur. Yerel yönetimler aynı zamanda., merkezi politikacılar 
içinde okul görevi görürler ve bu yüzden demokrasinin beşiği 
sayılırlar. 

- Yerel yönetimler, halkın hak ve çıkarlarının 
savunulmasında ve gerçekleştirilmesinde en uygun ölçek kabul 
edilmektedi r. 

Gelecek yıllarda gelişmekte olan ülkelerde gözlenecek olan 
hızlı gelişme, sayısız sorunu da beraberinde getirecektir. 
Bunların en önemlileri söyle sıralanabilir. 

/ 

- Şehirlerde her yıl %4 ila 7 oranında artan iş gücü, 
yaratılan istihdamın çok üstünde olmakta ve şehir ekonomileri 
artan nüfuslarını is sahibi edememektedir. Bunun sonucu ise, 
issizlik oranının büyük ölçüde artması olmaktadır. 

- Hızlı kentleşmenin, gelişmekte olan ülkelerde, doğurduğu 
en önemli sonuçlardan birisi de, gecekondulaşmadır. Bir cok 
ülkede, özellikle Büyük Şehirlerde gecekonduda yaşayan nüfusun 
oranı, %30 ile %60 arasında değişmektedir. 

- Hızlı kentleşmenin doğurduğu konut açığı, büyük ölçüde 
kentsel arsa politikası ile yakından ilgilidir. Arsa talebinin 
yükseldiği ve kent topraklarının spekülasyona açık olması, 
geleneksel arazi kullanım modelinin hakim olduğu yerlerin daha da 
yoğunlaşmasına ve gelişmiş yörelerden sosyal açıdan 
farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu durum, aynı zamanda kentsel 
gelısme-özellikle altyapı-projelerınin maliyetini arttırmakta ve 
gerçekleşmesi ni zorlastırmaktadır. 

- Altyapının geliştirilmesi, şehrin büyüme hızının çok 
gerisinde kalmaktadır. Hızla büyüyen bir çok büyüksehirde su, 
yol. kanal sistemi yetersiz kalmaktadır. Diğer yandan, mevcut 
ulaşım sistemi, sürekli artan motorlu araç sayısını 
kaldıramamaktadır. 8unun sonucu iss, büyük bir trafik kargaşası 
ve yüksek oranda trafik kazası olmaktadır. 

- Kontrolsüz hızlı gelişme, genellikle çevrenin (doğal, 
tarihi ve kültürel değerlerin) hızla bozulması sonucunu 
doğurmaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki hava, su kirliliği, 
çöplerin imha edilmemesi, bazı şehirleri oturulamaz hale 
geti rmektedi r. 



- Bütün bu problemlerle, en başta karşı karşıya bulunan 
yerel yönetimler, genellikle bu sorunlarla yeteri kadar mücadele 
edecek şekilde yapılanamamaktadır. özellikle büyük şehirlerde, 
bir yandan belediyeler varlığını sürdürürken, diğer kamu 
otoriteleri de gelişim göstermektedir. Merkezi idare, mevcut 
yerel yönetimler arasında koordinasyonun sağlanması yerine, 
merkezi bir yaklaşımla, merkezin denetimi altında yeni kamu 
otoriterleri oluşturmaktadır. Bunun sonucu ise, görevlerin 
birbirinin üstüne gelmesi, dublikasyon, kuruluşlar arası. - yetki 
çatışması, rekabet, kaynakların paylaşılmasında sürtüşmeler., 
kentsel projelerin planlanmasında ve ' uygulanmasında 
.koordinasyonsuzluktur. Ayrıca kaynakların kıt olması, 
belediyelerin özerkliğinin gerçekleştirilmesini 
güçleşti rmektedi r. 

- Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan hızlı kentleşme, sadece 
bu şehirlerin kendi iç sonucu değil, daha çok kırdan kente göç ve 
ülke çapında alınan ekonomik kararların bir sonucu olmakta, 
şehirleşme ülke çapında önemli bir "değişim" halini almaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel sorunların büyüklüğü vs 
karmaşıklığı, ayrıca kaynakların kıt olması; kentsel problemlerin 
kontrol altına alınması ve çözüme kavuşturulması için yerel 
yönetimlerin gelişip güçlendirilmesine ilişkin ülke ölçeğinde ve 
yerel ölçekte bir dizi tedbirin aynı zamanda uygulanmasını 
zorunlu hale getirmektedir. 

25 



I Kî NCI BÖLÜM 

III. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Mahalli hizmetlerin yerinden Karşılanması Özel ihtisas 
Komisyonu Raporunun bu bölümünde, yerel yönetimler konusunda bazı 
temel kavramlar ve ülkemiz yerel yönetim yapısı ele alınarak 
Türkiye uygulaması değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Komisyon çalışmalarında yerel yönetimin etkili, verimli ve 
süratli hizmet üretmekten çok uzak düşmüş kurumlarının 
halihazırdaki işleyişi ile, yönetsel verimlilik ve etkinlik 
kadar, hatta onlardan da öncelikle yerel demokrasilerin ve halk 
katılımının geliştirilip, güçlendirilmesi konuları tartışıldı. 
Çünkü yerel hizmetlerin görülmesinde katılımın çok önemli bir 
rolü vardır. 

işte bu sebeple, mahalli hizmetlerin yarinden 
karşılanmasında öncelikle karşımıza çıkan temel kavramlara 
öncelik verildi. Bu temel kavram ve uygulamalardan hareketle, 
mahalli hizmetlerin planlamasından, uygulanmasına kadar geçen 
süreçte, yerel demokrasilerin fonksiyonları, merkezi ve yerel 
yönetimler arası görev, yetki ve mali kaynak bölümü ve yerel 
yönetimler arası işbirliği konuları ağırlıklı olarak tartışmaya 
açılmıştır. 

a) Kamusal Mal ve Hizmet Tanımı 

Yönetimlerarası mal ve hizmet bölümüşü, kamu kesiminde 
üretim ve kaynak tahsisinde etkinliği amaçlayan mekanizmalardan, 
sosyal etkinlik sorununu ve sosyal mal ve hizmet kavramını 
gündeme getirmektedir. 

iktisadı refah teorisinin üretim yönü kaynakların optimum 
etkinlikle kullanımına, tüketim yönü de adil bir gelir bölüşümüne 
bağlıdır. Gelir dağılımı veri kabul edilince, iktisadi refahın 
maksimizasyoniT için,~ kaynakların optimum etkinlikle kullanımı 
gerçekleştirmek gerekir. 

Kamu ekonomisinin ekonomik açıdan ortaya çıkış sebebi ve 
görevi, piyasada optimum kaynak dağılımında tam rekabetten 
sapmalar nedeniyle ortaya çıkan sorunları telafi etmektir. Kamu 
ekonomisi, etkinliği sağlayıcı tedbirleri gerçekleştirir. Kamu 
ekonomisinin ortaya çıkısının bir diğer nedeni de mal ve 
hizmetlerin özellikleridir. 

Bu nedenle yönetimlerarası ilişkilerden önce mal ve hizmet 
özelliklerinden giderek kamu ekonomisinin üretmesi gereken mal ve 
hizmetler belirlenecek, ve sonra da kamu hizmetlerinin ve 
ekonomiyi optimuma götürmesi açısından merkezi ve yerel yönetim 
arasında paylaşımı üzerinde durulacaktır. 
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Ekonomide optimumu sağlama açısından ihtiyaçları 
karşılayacak mal ve hizmetlerin kimler (kamu ve özel olarak) 
tarafından üretileceğini; mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlı 
olarak belirlemek mümkündür. 

Bu anlamda mal ve hizmetleri 3 alt başlık altında incelemek 
mümkündür. 

aa) Sosyal (kamusal) (lal ve Hizmetler 

ab) Yarı-Sosyal Mal ve Hizmetler 

ac) Salt kişisel Mal ve Hizmetler 

aa) Sosyal (Kamusal) Mal ve Hizmetler 

Sosyal mal ve hizmetlerin temel özelliği, bir .bireyin 
tüketiminin diaer—bxreylerle rekabet halinde olması ve fiyat 
mekanizması yoluyla rakipleri n" dışârTtJar“'ta tulmasıdı r. Yani sosyal 
mal ve hizmetler piyasada üretilemezler, bölünemezler, tüketimde 
rakip olmama ve tüketimden mahrum bırakılmama özelliklerine 
sahiptirler. 

Piyasa, bölünmemesi nedeniyle özel talebe konu olmayan 
dolayısıyla piyasada fiyatı belirlenemeyen bu malı 
üretemediğinden, kamusal mallar sadece kamu üretici birimleriyle 
üretilebilir. Sosyal malların faydaları bölünüp, sadece fiyatını 
ödeyenlere ödedikleri bedel ile orantılı tahsis edilemediğinden, 
zorunlu ödeme (vergi ve benzeri yükümlülükler) ile finanse 
edilmektedi r. 

1. Ulusal Düzeyde Sosyal Mal ve Hizmetler: 

Faydaları genellikle ülke sathının tümüne yayılan ve ulusal 
düzeyde bölünmez olan dış güvenlik, milli savunma, iç güvenlik, 
adalet gibi hizmetlerin merkezi yönetim dışındaki kurumlarca 
üretilmeleri mümkün olmamaktadır. 

Bu ekonomik faktörün yanısıra, gelenekler ve devletin 
egemenliğine ilişkin diğer yasal faktörler de bu hizmetlerin 
merkezi yönetimin dışında kalan birimlerce üretilmelerine olanak 
vermez. 

2. Bölgesel Sosyal Mallar ve Optimum Hizmet Alanı; 

Bir kısım sosyal malların faydaları ise, bölgesel düzeyde 
bölünmezdir. Bi bölgedeki çevre kirliliği yol yapımı, bir sokağın 
aydınlatılması vb. gibi hizmetlerin faydalarından, ulusal 



sınırlar içindeki toplumun tümü yararlanamaz. öte yandan, o 
bölgede yaşayan insanların tümü bu hizmetlerden yarar sağlar; bu 
hizmetlerin faydasını bölmek mümkün değildir. 

Bölgesel düzeydeki kamusal mal ve hizmetlerin merkezi 
yönetimcemı yerel yönetimcemı üretilmesi grektiği sorusunun bu 
aşamada cevaplandırılması önemli olmaktadır. 

- Yerel yönetim’in nüfus ve teknoloji veri kabul 
edildiğinde, eşit miktarda faktör kullandıkları varsayımı 
altında, merkezi yönetime oranla daha kaliteli hizmet üretmesi 
beklenir. Çünkü üretim etkinliğini sağlayacak kararların 
zamanında ve isabetli alınması merkezi yönetim için oldukça 
güçtür. Bürokratik ve hiyerarşik denetimin etkileri, kaliteli 
hizmet üretimini nisbi. olarak engeller, öte yandan, yerel yönetim 
optimum ■ hizmet kalitesini kendi yetki alanının gereklerine göre 
daha gerçekçi biçimde saptayabilir. Ayrıca sosyal mallara olan 
toplumsal talebi, merkezi yönetime, oranla daha iyi bilebilir. 
İktisadi optimumun sağlanması açısından gerekli koşullardan biri 
olan üretimin tüketici tercihlerine göre sağlanması ve böylece 
fayda maksimizasyonu yerel yönetimler tarafından daha etkin ve 
gerçekçi saptanabilir. Ancak talebi fiyat değil, siyasal süreç 
beli rleyecekti r. 

Siyasal süreç, bazı durumlarda toplum tercihlerinin 
belirlenmesinde, fiyat kadar etkili olmayabilir. 

- Nüfus ve teknoloji yam.ndş., hizmetin kalitesi de veri 
kabul edilirse, bölgesel sosyal mallarda etkin kaynak kullanımı, 
optimum hizmet alanının saptanması sorununa bağlıdır. Belli bir 
nüfusa sunulan belli bir hizmetin marjinal maliyeti, hizmet alanı 
genişledikçe azalacaktır. Ancak hizmet alanının genişletilmesinin 
belirli bir noktasında marjinal maliyetin azalması duracak ve bu 
noktadan itibaren yükselme olacaktır. Hizmet alanının genişliği, 
marjinal maliyetin yeniden yükselmeye başladığı noktada 
optimumdur. Hizmetin bölüştürüİmesinde, hizmetin gerektiği 
optimal isletme büyüklüğü ile hizmet ünitesinin kapasitesi ve 
faaliyet alanının genişliği arasında ortak ilişkileri iyi 
değerlendirmek gerekir. Ancak uygulama yönünden önemli güçlükler 
vardır. Her bir hizmetin optimal alanı birbirinden farklı 
olacaktır. 

Bu durumda uygulamada merkezi yönetim, yerel birimlerin 
faaliyet alanlarını genellikle ampirik bir tarzda ve ekonomi dışı 
faktörlere bağlı olarak saptamaktadır. Her hizmet türü için ayrı 
bir üretici birimi kurmak yerine çeşitli hizmetler için 
"belediye" adı verilen üretici birimler kurmak görüşü ağırlık 
kazanmıştır. Ancak belediyelerin faaliyet alanlarının optimum 
büyüklüğünün ne olması gerektiği, sosyal politik tercihlere göre 
çözümlenmektedir. Tatminkar bir yerel yönetim büyüklüğü, nüfusun 
tipine ve yoğunluğuna bağlı olarak, ülkeden ülkeye değişmektedir. 
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Ancak tatminkar (statisfactory) deyimi optimum değil, optimuma 
çok yakın bir büyüklüğü ifade etmektedir. 8u nedenle yerel 
yönetim büyüklüğü, ülkelerin sosyo-politik özelliklerine bağlı 
olarak değişecektir. 

ab) Yarı-Sosyal (Karma) Mal ve Hizmetler 

Bu tür mal ve hizmetler piyasada üretilebilir. Ancak 
uygulamada bunlar bazen tümüyle veya kısmen kamu tarafından 
üretilmekte veya türüne, miktarına, kalitesine ve fiyatına devlet 
müdahalesi olmaktadır. Bunun nedeni, bu mal ve hizmetlerin 
üretilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan dışsallıktır. 
Yani bu mal ve hizmetlerin faydası, onu tüketen kişilerin dışına 
da yayılır. Üçüncü kişiler veya toplumun tümü de bundan yarar 
sağlayabilir. 

Toplumun sağladığı yarar için bölünmezlik özelliği geçerli 
olduğundan bu malı üretebilecek özel teşebbüs, kar maksimizasyonu 
nedeniyle faydayı yansıtan kişisel talep oranında, üretim 
faaliyetini ayarlayacaktır. Bu durumda da toplumsal yarar dikkate 
alınmadığından, üretim yetersizliği olabilecektir. Bu nedenle de 
kamunun üretici birimlerinin bu alanda üretim faaliyetlerinde 
bulunması gerekecektir. 

Yarı sosyal mal ve hizmetler de ikiye ayrılır. 

1. Ulusal Düzeydeki Yarı-Sosyal Mal ve Hizmetler 

Bazı mal hizmetlerin üretimi ve/veya tüketiminde ortaya 
çıkan dışsallıklar ülkenin tümüne yayılabilir. (Koruyucu sağlık 
hizmetleri gibi). Bu nedenle bunların merkezi yönetim tarafından 
üretimi gerekir. 

2. Bölgesel Düzeydeki Yarı Sosyal Mal ve Hizmetler 

Yarı sosyal mal ve hizmetlerin bazılarının üretim ve/veya 
tüketiminin neden oldukları dışsallıklar, bölgesel sınırlar 
içinde kalır. Örneğin su, elektrik, kanalizasyon, park, itfaiye 
hizmetleri gibi. Bu tür hizmetlerin, bölünebilir ve 
fiyatlanabilir. özelliği nedeniyle üretimleri firmalara 
bırakılabilir. Ancak bunların üretimi ve tüketimi sırasında 
ortaya çıkan dışsallıklar toplumsal yaşantıyı önemli ölçüde 
etkilediğinden genellikle kamu tarafından üretilir; öte yandan, 
faydası bölge düzeyinde yayıldığından da yerel yönetimler bu 
hizmetleri daha etkin yapabilir. 

Ancak bu durum, mal ve hizmetlerin bedava sunulması anlamına 
gelmez, hizmetten yararlanan, bunun karşılığında bir bedel 
ödeyebilir. Ancak bu bedelin maliyet ve kar esasına dayalı bir 
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piyasa fiyatı olması gerekmez; sosyal ekonomik ve sosyal-politik 
faktörlerin etkisiyle genellikle bedel, marjinal maliyetin altında 
veri lebi lir. 

•Hizmetin etkisi bir yerel yönetim biriminin rlısma yayıldığı 
zaman (örneğin, çevre kirliliğinin önlenmesiyle komşu yerel 
yönetim birimi de yarar sağlayacaktır), bundan yararlanan diğer 
yerel yönetim birimi de hizmetin maliyetine katılmalıdır. 

ao) Salt Kisisel Mal ve Hizmetler 

Bunlar bireysel tüketim konusu olan mal ve hizmetlerdir. 
Bunların tüketiminde kişilerin tüketimi rekabet halindedir. 
Ayrıca fiyat mekanizması yoluyla ödeme arzusu yüksek olan 
kimseler rakiplerini dışarıda tutarak, o mal ve hizmete sahip 
olup tüketebilirler. Kişisel mal ve hizmetler, genellikle 
bölünebilir ve f iyatlandınlabi lecek mal ve hizmetlerdir ve bu 
özellikleriyle piyasa mekanizması yoluyla üretilmeleri mümkün 
olmaktadır. Bu tür mal ve hizmetleri ise, genellikle kamu 
ekonomisi dışındaki üretici birimlerin üretmesi beklenir. 

Hizmet ve Görevlerin Dağılım Kr-iterleri ve- Alternatif 
Maliyetler 

m immi7Haki kamu yönetimi sistemi, orijinali olan Fransız 
modelinden daha merkeziyetçi bir niteliğe sahiptir. Merkezi 
idare, zamanla kamusal f onkisyonların büyük ;jgJPc— kısmını 
SdnyesTnde 'Toplayarak aşırı Şekilde büyCiirıüş Ve asli işlevlerini 
yerTne getiremez hale gelmiştir. Yanlış bir biçimde uygulanan bu-1 
merkeziyetçi lik, aşın bürokratı kj. eşmeyi beraberinde getirmiş, 
mahalli düzeyde halkın kamu hizmetlerine karsı ilgisini azaltmış, 
idari kapasitenin gelişmesini önlemiş ve kamu yöneticilerini 
bürokratik memurlar haline getirmiştir, tarihi siyasi ve ekonomik 
nedenlerle açıklanan ve hatta mazur gösterilmeye çalışılan bu 
yapı, demokratik değerlerin gelişmesini önlemekte ve kalkınmayı 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Merkeziyetçi ve otoriter olarak nitelendirilen siyası 
sistemler bile, çeşitli faktörlerin etkisiyle yapılarını ve 
fonksiyonlarını, 1970’den itibaren yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak yemden düzenlemeye başlamışlardır. 

Yerinden yönetim, bir bakıma demokratikleşme ve sosyo¬ 
ekonomik gelişme ile paralellik göstermektedir. 

ülkemizde merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki 
ilişkiler, "görev ve yetki bölümü", "anayasa ilkeleri", "Sosyo¬ 
ekonomik sorunlar", demokratik değerlerin yerleşme düzeyi" ve 
"geleneksel yönetim anlayışı" gibi faktörlerden etkilenmektedir. 
Bu -faktörlere kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. 
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bâ) Merkezi idare ile Yerel Yönetimler Arasındaki ilişkileri 
Belirleyen ve Etkileyen Faktörler 

Bazı ülkeler, sosyal, iktisadi ve siyasi nedenlerden dolayi, 
geniş mali ve idari yetkilerle donatılmış özerk mahalli idare 
sistemini benimsedikleri halde; bazıları güçlü merkezi idare 
düzenini tercih etmekte, ' bir kısmı da karma bir sistem 
uygulamaktadırlar. Batı’da genellikle, önemli yetkilere sahip 
özerk yerel yönetim sistemi tercih edildiği için, bu birimlere 
"yerel hükümet" (local government) denilmiştir. Merkezi idare 
kadar yerel yönetimler de, bir "hükümet" niteliğinde, fonksiyon 
icra eden kuruluşlar halinde düzenlenmeye çalışılmıştır. Yerel 
yönetiminin bu özelliklerinden dolayı merkezi idare .karşısında 
müstakil ve kendi kendine yeten idari birimler olmaları gerektiği 
çok, „ş.ık. vurgulanır . Bununla beraber, yerel yönetimler, merkezi 
idareden sonra ikinci derece fonksiyonlara sahip ve o’nun 
denetimine, iktisadi ve siyasi etkisine açık yönetim 
birimleridir. 

Yerel yönetimlerin, merkezi idare karşısındaki durumu, 
uygulamada iki temel model şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birinci 
modelde yerel yönetimler, merkezi idarenin bir "temsilcisi" 
(agent) gibi faaliyetler göstermektedir. Bu modelde yerel 
yönetimlerin rolü, merkezi idare tarafından alınmış olan 
kararların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Yerel 
yönetimlerin hizmetler ve kararlar konusunda çok az takdir 
yetkisi bulunmaktadır. ikinci modelde yerel yönetimler, kamu 
hizmetlerinin hazırlanıp halka sunulmasında, merkezi idarenin bir 
"ortağı" (partner) gibi kabul edilmektedir. 

Ortaklık modelinde mahalli hizmetlerle ilgili politikalar, 
genel hatlarıyla ulusal düzeyde merkezi idare .tarafından 
belirlenmektedir. Yerel yönetimin de, bu politikaları yorumlamak 
ve kaynakları kendilerine en uygun sonuçlar verecek alanlara 
aktarmakta önemli ölçüde takdir yetkisi vardır. Başka bir deyişle 
yerel yönetimler, bir çok kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde merkezi idare ile işbirliği yapmaktadırlar. 

Bu iki model dikkate alındığında, köklü mahalli idare 
geleneğine sahip Ingiltere’de mahalli idarelerinin, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde hükümetin "ortağı" olmaktan ziyade,- 
o’nun bir temsilcisi veya şubesi haline dönüşmekte olduğu 
şeklinde değerlendirmeler bulunmaktadır. 8u durum karşısında, 
ülkemizdeki mahalli idare sisteminin, "temsilcilik" modeline daha 
yakın olduğu söylenebilir. 

Bu iki modelin dışında teorik düzeyde yerel yönetimlerin 
daha geniş idari ve mali yetkilerle donatılması gerektiği ifade 
edilir. Bu' görüşe göre; yerel yönetimler, finansman yönünden 
özerk bir statüye kavuşturulmalıdır. Bu' takdirde yerel 
yönetiminin_X£.r.gi konusunda aldıkları kararlarla doğrudan sorumlu 
olmaları sağlanacak; yerel seçimlerle bu organların kararları 
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arasında yakın ilişki kurulabilecek ve halkın yönetime aktif 
olarak katılması mümkün hale gelebilecektir. Örneğin, belediye 
meclisi üyelerinin, muhtelif konularda aldıkları kararlar ile bu 
kararlara bağlı olarak ortaya çıkan seçim sonuçları, yerel 
demokrasiyi güçlendirecek; böylece ulusal düzeyde yapılan 
seçimlerle mahalli idare seçimleri, fonksiyonel olarak farklılık 
gösterebilecektır. 

Teorik çalışmalar, yerel yönetimlerin., kendi sorumluluk 
alanlarında etkin, verimli ve özerk kuruluşlar haline 
getirilmesi yönünde olduğu halde, uygulamada, bu ideal modele pe'fC 
ulaşılamamaktadır. Bununda temel nedeni siyasi tercihlerin, 
merkezi idare lehine ağıTTığını koymasıdır. Genellikle her ülkede 
merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, siyasi, idari ve mali 

\ yönden etkili olmanın, baskı kurmanın yollarını aramakta ve eline 
imkan geçtiğinde, bunu kendi siyasi eğilimleri doğrultusunda 

'S değerlendirmeye çalışmaktadır. Siyasi faaliyetlerin yapısındaki 
"güç mücadelesi" kazanma hırsı" gibi faktörlerin, merkezi 
idarenin bu tür eğilimlerini güçlendirdiği muhakkaktır. Ancak 
merkezi idarenin bu eğilimleri, demokratik değerlerle 
dengelenmezse, otoriter bir nitelik kazanması her zaman sözkonusu 
olur. Onun için, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki 
ilişkilerin kanunla düzenlenmesi esası benimsenmiştir. Ayrıca bu 
ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için, idareler arasındaki görev 
ve yetki bölüşümünün objektif esaslara göre yapılması gerekir. 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve yetki 
bolüşümühde dikkate alınabilecek' Krı terleri’, "ekonomik 
verimlilik" "mali adalet", "siyasi sorumluluk" ve "idari 
etkinlik" olmak üzere belirlemek mümkündür. 

ı Ekonomik verimlilik kriterine göre, bir hizmet hangi idare 
' tarafından daha düşük maliyetle üretilip halka sunulabilecekse, o 

idareye veri lm.eli di r îg/ Bir bölgeden toplanan vergi gelirlerinin 
yüzde kaçı, o bölgeye kamu hizmeti olarak geri dönmektedir? Bölge 
halkının, ödedikleri vergilerle, kendilerine sunulan mal ve 
hizmetler araşjnda bir paralelliğin olması, mali adalet ilkesinin 
bir gereğidir. Hizmet yürüten kamu kurumlarının hizmete muhatap 
halka karsı sorumluluk taşıması ve hizmetin halkın denetimi.nde 
hazırlanması önemli bir demokratik ilkedir. Atama yoluyla 
işbasına gelenler, kendilerini atayan makama karsı sorumludurlar 
ve o’nun beğenisini kazanmak için çalışırlar. Seçimle işbaşına 
gelenler ise, halka hesap vermek durumundadırlar. Bir hizmeti en 
etkin olarak hangi idare yerine getirebilecekse, o’nun tarafından 
yürütülmesi esas olmalıdır. Mahalli idarelerin temel misyonu, 
"fonksiyonel etkinlik" ile "mahalli demokrasiyi" koruyarak 
güçlendirmektir. Bu nedenle mahalli idarelere, "yerel" 
nitelikteki görevler verilmiştir. Böylece merkezi idarenin temel 
fonksiyonu, ekonomik dengeleri kurmak, gelir dağılımında adaleti 
sağlamak ve toplumun tüm üyelerinin refahını etkileyecek mal ve 
hizmetleri üretmek seklinde belirlenirken mahalli idarelerin 
görevleri de, mahalli topluluğu doğrudan etkileyen mal ve 
hizmetleri üretmek olmaktadır. 
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ülkemizde kamu hizmetlerinin merkezi idare ile mahalli 
idareler arasında bölüşümü konusünda vasal olarak bir tek kriter 
benimsenmiştir. Bu da, Anayasa ’ nın mahalli idareler için" 
belirlediği "Belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçları" na 
ilişkin hizmetlerdir. Fakat, "mahalli müşterek ihtiyaclar"m, 
diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağı konusunda Anayasada bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda iki kriterden söz edilebilir: 
Bunlardan birincisi, ihtiyacı karşılamak için yürütülen hizmetin 
faydasının mekansal dağılımı; İkincisi ise, hizmetin ekonomik 
olarak üretilebilme büyüklüğüdür. Buna göre, faydasının yayılma 
alanı bir belde içinde kalan, yarı kamusal ve bölgesel bir 
nitelik gösteren bir hizmet söz konusu ise, bu "mahalli müşterek 
ihtiyaç" olarak kabul edilecek ve o beldenin mahalli idare birimi 
tarafından yürütülmesi gerekecektir. 

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki 
bölümûşünün, ülkemizde düzenli bir esasa dayandığını söylemek 
mümkün değildir. örneğin iktisat zabıtası, nikah ve cenaze 
işleri, mahalli hizmet kabul edilip belediyelere bıkarıldığı 
halde; ahlak zabıtası, doğum, ölüm ve evlenme kayıtlarının 
tutulması, benzer özellikler göstermesine rağmen, merkezi idareye 
verilmiştir. Mahalli idarelerin, eğitime ilişkin’ görevi 
yetersizdir. Görev bölüşümü nün, bütünüyle "mahalli hizmet" ve 
"genel hizmet" kriterine göre yapılmadığı açıktır. Bu bölüşümde 
siyasi faktörlerin önemli bir payı bulunmaktadır. 

Yerel yönetimlerin görevleri kanunla düzenlenmiş ; bu 
düzenlemede "tadadı" usule başvurulmuştur. "Genel yetki" ilkesine 
fazla önem verilmemistir. Yerel yönetimler, kanunların açıkça 
yapılmasına izin verdiği hizmetleri ve işleri yapabilirler. 
Kanunların saymadığı veya yasakladığı konularda hizmetle yükümlü 
değiİdi rler. 

Görevlerin bölüşümünde "tedahüller" sözkonusudur. Bu 1 
tedahüller, bayındırlık, eğitim, çevre sağlığı, tarım-ormarı, 
konularında belirgin bir şekilde dikkati cekmektedir. Tedahüllere 
maruz kalan mahalli idarelerin başında ıl özel idareleri 
gelmektedir. Denilebilir ki, il özel idareleri, yalnız kendine 
bıkakılmış müstakil bir görev düzeninden yoksundur, bundan 
dolayı, hükümetlere göre fonksiyonu artan veya eksilen devlet 
dairesi görünümünde bir mahalli idare birimidir. 11 özel 
idarelerine verilen görevlerin her biri, aynı zamanda bir merkezi 
idare kuruluşuna da verilmiştir. Böyle olunca il özel idareleri 
yasal olarak bir çok alanda hizmetle görevli, ancak fiiliyatta 
devletin desteğiyle sun’i olarak yaşatılan bir mahalli idare 
görünümündedir. Merkezi idare, mahalli idarelere görev ve yetki 
transferinde hep mütereddit davranmıştır. Merkezi idareyi buna 
iten en önemli faktör, mahalli idarelerin yerel etkilere acık 
olmasından dolayı taşıdığı endişe olmalıdır. Merkezi idare, belki 
de bu endişenin etkisiyle, bir taraftan mahalli idarelerin 
güçlendirilmesini istememekte, diğer taraftan da onların 
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görevlerini yasal olarak kısıtlama yö.luna gitmemektedir. Ancak 
mevcut görevlere islerlik kazandırılmasına da çalışmamaktadır. 
Bunun nedeni, kriz ve olağan dışı hallerde, mahalli alanda 
mevdana gelebilecek hizmet boşluğunu önlemek ve gerektiğinde bu 
idareleri devreye sokabilmek,düşüncesi olmalıdır. 

bb) Yönetimlerarası Hizmet. Bölüsümünün Uygulaması 

Hizmetlerin merkezi ve yerel yönetimler arasındaki 
bclüsümünü her zaman ve her yerde geçerli olabilecek kesin 
kriterlere göre düzenlemek pek mümkün değildir. Ancak buna rağmen 
pek çok ülkede öteden beri bazen sadece yerel yönetimler 
tarafından. bazen de merkezi yönetimler tarafından görülen ortak 
hizmetler' vardır. 

1. Merkezi yönetim İle Ortaklasa Görülen Bazı Hizmetler : 

Bazı hizmetler hem merkezi hem yerel yönetimler tarafından 
görülür. Bunların baslıcaları şunlardır. 

1.1. Bayındırlık ve İmar Hizmetleri 

Karayolu, köprü, baraj ve liman gibi büyük altyapı tesisi 
niteliğindeki hizmetler, merkezi yönetim tarafından görülmekte ; 
kentici ve dışı il yolları, meydan, park, yeşil alan yapım ve 
onarımı gibi daha küçük altyapı hizmetleri ise, belediyelerin 
görevleri arasında bulunmaktadır. 

1.2. Sağlık Hizmetleri : 

Sağlık hizmetleri bazı ülkelerde merkezi yönetimin 
görevlen arasına girmektedir. Oysa bu hizmet yerel olmak 
durumundadır. Yönetimler bu konuda sadece yönlendirilmeli ve 
uygulama bu yönetime verilmelidir. 

Sağlık politikasının tesbiti; merkezi idarenin; uygulama 
ise, yerel idarenin olmalıdır. Bu konuda diğer yerel ve gönüllü 
kuruluşların katkıları da sağlanmalıdır. 

1.3. Eğitim Hizmetleri : 

Faydasının genellikle bölgesel olduğu kabul edilen ilk 
öğretim hizmetleri, bir çok ülkede yerel yönetimler tarafından 
gerçekleş ti r i l.mektedi r . Ayrıca kültüre katkısı bulunan tiyatro, 
konservatuar, kütüphane, müze ve benzeri hizmetler de hem merkezi 
hem de yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilir. 
.Türkiye’de eğitim politikasının tesbitı ve yürütülmesi merkezi 
yönetimin görevidir. 11 özel idareleri sadece ilk öğretim 
yatırımlarına katkıda bulunmaktadır. 

1.4. Sosyal Yardım Hizmetleri ; 

Günümüzde sosyal yardım hizmetleri genellikle merkezi 



yönetimce yapılmaktadır. Yerel yönetimler ise, kendi 
bölgelerindeki fakir ve kimsesizlere, imkanları oranında arizi 
yardımlar yapmaktadır. Yerel Yönetimlerin bu konudaki görev ve 
yetkileri genişletilmeli ve gerekli kaynakla donatımları 
sağlanmalıdır. 

Sadece Yerel Yönetimler Tarafından Görülmekte Olan 
Hizmetler : 

Özellikle belde sakinlerinin yararlandıkları günlük 
hizmetlerin toplum hayatının huzur içinde geçmesi ioin önemi 
büyüktür. Bunların baslıcaları şunlardır : 

İmar planı yapımı ve uygulaması, çöp toplama hizmetleri, 
itfaiye hizmetleri, kanalizasyon hizmetleri, mezbaha ve balıkhane 
hizmetleri, modern haller kurulmasıyla ilgili hizmetler, kentci 
ulaşım hizmetleri, bahçe ve parkların düzenlenmesiyle ilgili 
hizmetler, kentçi su, gaz, elektrik, teminine ilişkin hizmetler, 
imar faaliyetleri ile ilgili yapı kontrolü ve benzeri hizmetler, 
oto-park hizmetleri, mezarlık hizmetleri, eğlence ve istirahat 
yerlerinin temizlik kalite ve fiyat kontroluna ilişkin 
hizmetler, yiyecek ve içecek maddelerinin temizliği ve 
fiyatlarının kontrol edilmeleriyle ilgili hizmetler, nikah ve 
cenaze işleri ile ilgili hizmetler, semt sahası, oyun alanları, 
yeşil alan ve parkların yapımı vs, gibi. 

Bu hizmetlerin yeterince görülmemesi kentte yaşayanların 
huzur ve sükünunu yok edebileceğinden, günlük hayat üzerinde, 
etkileri çok büyüktür. 

Yerel hizmetlerin yerinden karşılanması prensibine daha 
geniş bir işlerlik kazandırmak, AT ile bütünleşmek, yerel halkın 
yerel hizmetler üzerinde temel kararlar alması, kaynakların 
bulunması, önceliklerin saptanması ve alınan kararların 
uygulanmasına katkıları acılarından, yerel yönetim birimleri, bir 
başka makamın tekeline bırakılmamış ve yerel yönetimin yetki 
alanının özellikle dışında tutulmamış bulunan her alanda 
insiyatif kullanma konsunda genel bir hakka sahip olmalıdır. 

Ancak yöresel etkililik ve verimlilik açısından yerel 
yönetimlerin kalkınma planında yer alan ilke, politika ve 
tedbirlere, ulusal hizmet standartlarına ve teknik özelliklere 
uyması da zorunlu olmalıdır. 

Bütün bu olguların yanında, yerel yönetimlerin demokratik 
yapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi de gereklidir. Böyle 
bir durum yerel kaynakların, yerel güçler tarafından kontrol 
edilmesi imkanını da ortaya çıkaracaktır. 

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet 
açısından görev bölüşümü yapılırken, şu hususlar mutlaka 
gözönünde bulundurulmalıdır. 

35 



- Kamusal düzen, kamu çıkarı ve gereklerine uygunluk ; 
kamusal etkinlik ve verimlilik. 

- Hizmet ölçütü, bir başka deyişle, yerel va ortak hizmet 
kavramının doğru bir tanımı, 

- Mali tevzin, hizmetlerin finansmanı ve kaynak yaratmada 
özel şartlar. 

Yerel yönetimler, görev alanına giren konularda doğrudan 
görevli olmalıdırlar ama, bu görevlerin finansmanı için 
kendilerine yeterli ve düzenli mali kaynaklar da sağlanmalıdır. 

Yönetimler Arası Mali ilişkilerin Niteliği ve Yerel 
Yönetimlerin Finansmanı 

Merkezi ve yerel yönetimler arası mali ilişkilerin iki 
yönü vardır. Bunlardan birincisi görevlerin diğeri ise, 
kaynakların paylaşımıdır. Bunu geliı—gider bölüşümü diye de ifade 
edebiliriz. Çünkü her görevin gerçekleştirilmesi bir harcamayı 
gerektirir. Bu nedenle hizmet malı alanda harcama olarak 
gerçekleşi r. 

Yerel yönetimler yerel düzeyde hizmet üreten birimler 
olduklarına göre, görevlerini yerine getirmeleri, harcama 
yapabilecek ek malı kaynaklara sahip olmalarına bağlıdır. Bu 
nedenle, gider ile gelir arasında fonksiyonpl bir ilişki vardır. 
Hizmetten doğan gider, merkezi'ye yerel yönetim arasında 
bölüşgldüğüne göre, gelirin de bölüşülmesi gerekir. 

Genel olarak kamu gelirlerinin mahalli ve merkezi idare 
arasında bölüşülmesinin gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz. 

- Ekonomik ve Mali Nedenler : 

Yerel yönetimler ulusal gelirlerden pay alırlar ve bu 
ortak ekonomik kaynağa yerel yönetimlerin kaynakları da dahildir. 

- Siyasal ve Toplumsal Nedenler : 

Coğrafi, hatta tarihsel nedenler ve bölgeler-arası gelir 
farklılıklarından dolayı yerel yönetimleri hepsi aynı gelir ve 
dolayısiyle aynı gelişme düzeyinde değildir. Bu ise, bölgeleı— 
arası gelir farklılıklarını gözönünde tutan ve yerel 
yönetimlerden komşu bölgelere taşan dışsal artı ve eksi 
ekonomileri dengeleyecek bir gelir bölüşümünü gerektirir. ■ 

- Yönetimle îlgıli Nedenler : 

Bir' yerel yönetim birimi, kendisine düşen hizmetlerin ve 
gelirlerin ’’neler olduğunu açıkça bilirse, merkezi yönetim 
istediği anda karşılığını sağlamadan yerel yönetime yeni 
hizmetler yükleyemez. 
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Gelir Kaynaklarının Bölüştürülmesinde tikeler : 

Gelir kaynaklarının bölüştürülmesinde uyulması gereken 
temel ilkeler şöyle özetlenebilir : 

- Her yönetim kendisine verilen görevleri yerine getirecek 
mali kaynağa sahip olmalıdır. 

- Merkezi ve yerel yönetimlere gelir sağlamak kaygusuyla 
aşırı ve mükerrer vergilendirmeden kaçınılmalıdır. 

- Tüm kaynaklar vergilendirilmelidir. 

- Bölgelerarası gelir farklılıkları nedeniyle hizmet 
kalitesi ve miktarında ortaya çıkabilecek dengesizlikleri 
giderecek bir mekanizma kurulmalıdır. (Bu amaçla uygulamada, ya 
bazı vergiler yerel yönetimlere vergi ödeme gücüne bakılmaksızın 
dağıtılmakta ; ya da devlet bütçesinden mahalli idarelere 
ihtiyaçlarına göre özel yardımlar yapılmaktadır). 

Vergi tabanının yerel ve merkezi yönetim tarafından 
paylaştırılması gerekçesi de, şu nedenlere dayandırılmaktadır; 

Vergiden optimum hasılanın sağlanabilmesinin önemli 
şartlarından biri, vergi yapısının toplum tercihlerine 
uydurulabilmesidir. Yerel yönetimler yerel nitelikteki bazı 
vergileri yükümlünün tercihlerine uydurabilmekte, dolayısıyla 
vergiye direnci kırmada daha başarılı olmaktadır. Ancak 
uygulamada bu imkanın vergileme alanına intikal ettirilebilmesi, 
çoğu kez hukuki bazı engellerle karşılaşmaktadır. örneğin 
Anayasamız’m 73'üncü maddesi ne göre : 

"...Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 
kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin 
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin 
hükümlerin de kanununun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir." 

Bu hüküm karşısında, Türkiye’de yönetimlere bazı vergileri 
toplamak yetkisi verilse bile, bunları toplumun tercihlerine 
uydurabilmek konusunda tasarrufta bulunamayacağı açıktır. 

Yerel üniteler bazı vergi kalemlerinde idari etkinliği 
daha kolay sağlayabilirler. Vergilendirmede idari etkinlik, 
herhangi bir verginin tarh ve tahsili için ayrılan reel 
kaynakların, en aza ıncırı1 inesini ifade eder. Bunun için gerekli 
koşullardan biri de, vergi tabanının, vergilemeyi’" yürü tefi” 
otoritenin nüfus bölgesinde lokalize edilmesidir. Emlak 
vergisinin konusunu oluşturan bina ve arazi tam anlamıyla bir 
bölgede lokalize edildiğinden, yerel yönetim bu vergide kontrolü 
çok rahat sağlar, Bu nedenle bir çok ülkede emlak vergisi, yerel 
yönetimler tarafından tarh ve tahsil edilir. 
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Geleneksel ve tarihsel faktörler nedeniyle yerleşmiş ve 
kökleşmiş yerel yönetim geleneği olan ülkelerde, bazı vergilerin 
yerel yönetim tarafından tahsil edilmesi uygun görülürken, 
Türkiye gibi yerel yönetim geleneği kökleşmemiş olan ülkelerde 
merkezi idarenin, tüm gelir kaynaklarını kendi tasarrufunda 
bulundurması yadırganmamaktadır. 

ca) Uygulamada Yerel Yönetim Gelirleri 

Günümüzde yerel yönetimler esas itibariyle gelirlerini şu 
kaynaklardan karşılamaktadırlar. 

- Vergiler 

- Bağışlar 

- Harçlar, harcamalara iştirakler ve ücretler 

- Ticari ve sınai işletmelerin faaliyet gelirleri 

- Borçlanmalar 

- Emlak gelirleri 

- Vergiler 

Yerel yönetimler vergi gelirlerini su yöntemlerden biri 
ile elde ederler : 

I- Sınırsız vergileme yetkisinin verilmesi. Bu yöntemde, 
yerel yönetimlerin hiçbir kısıtlama ve sınırlamaya tabi olmadan, 
kendi girişimleri ile tam vergileme yetkisine sahip olmaları 
öngörülmektedir. Ancak uygulamada önceden bazı sınırlamalar 
bulunmaktadır. 

II- Vergi kaynaklarının paylaştırılması. Bu yöntemde, 
çeşitli vergiler idareler arasında paylaştırılarak, bazı vergiler 
yerel yönetim, bazıları da merkezi yönetime bırakılmalıdır. 

îîî- Merkezi yönetim tarafından tahsil edilen 
vergilerden, değişik yöntemlerle mahalli yöntemlere pay 
verilmesı. 

- Munzam kesir ve munzam vergi yoluyla gelir sağlanması. 
Munzam kesir yönteminin esası, yerel yöntemlere, merkezi yönetim 
tarafından tahsil edilen bazı vergilere, hasılatı kendilerine ait 
olmak üzere, ek bir vergi ilave etmek yetkisi verilmesidir. 

Munzam vergide ise, merkezi yönetim tarafından tahsil 
edilen vergilerin matrahları üzerinden yerel yönetimlere de 
belirli oranları asmamak üzere, vergi tarh etme yetkisi 
verilmesidır. 

Munzam kesir, merkezi yönetimin bazı . vergilerinin 
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tahakkuk eden miktarları üzerinden, yüzde bir esasına göre 
hesaplanmaktadır. Munzam vergi ise, merkezi yönetimin bazı 
vergilerinin matrahları üzerinden hesap edilmektedir. 

- Bağışlar Yoluyla Gelir Sağlama : 

Yerel yönetimlerin gelirleri giderlerini karşılamaya 
yeterli gelmiyorsa, merkezi yönetim aradaki farkı bağış, ya da 
yardım ile kapatır. Bağış yoluyla gelir transferinin bir diğer 
gerekçesi de, bölgelerarası mali güç farklılığının 
giderilmesidir. Bir diğer neden ise, tamamen ekonomik karakterde 
olup, dış faydalar yaratan bazı hizmetlerin belli bir seviyede 
gerçekleştirilmesinin, merkezi yönetim tarafından desteklenmesi 
zorunluluğudur. İki tür bağış yapılmaktadır: Birincisi şarta 
bağlı olup, merkezi yönetimin bir hizmet veya hizmetlerin 
arzulanan seviyede gerçekleşebilmesinin gerektirdiği fonları, 
sadece bu amaç için kullanılmak şartı ile yerel yönetime transfer 
etmesidir. İkincisi ise, kullanım ve kontrol hakkında ön 
belirlenmelere başvurmadan yapılan şartsız veya blok bağışlardır. 

- Harplar, Harcamalara Katılma Payları ; 

1- Harçlar ; 

Harç ; kamu tüzel kişilerinin sunduğu olumlu dışsallığa 
sahip, yarı kamusal hizmetlerden yararlananların ödediği 
bedeldir. Yerel yönetimlerin ürettikleri hizmetlerin pekçoğu 
(mezbaha, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma vb.) bölgesel 
nitelikte yarı kamusal mal ve hizmetlerdir. Bu nedenle bunlardan 
yararlananlardan harç alınır. 

ti- Harcamalara tşitirakler (Katılma Payları) -, 

Harcamalara iştirakler, yol ve kanalizasyon gibi altyapı 
tesislerinin gerçekleştirilmesi sırasında, bu tesislerden 
yararlanacak olanlardan alınan masraf karşı1iğidir. 

- ücretler ; 

Yerel yönetimlerin diğer gelir kaynağı ise, çeşitli 
hizmetlerine karşı aldıkları ücretlerdir. 

- Ticari ve Sınai işletmelerin Faaliyetlerinden sağlanan 
Gelirler ; ' 

Belediyeler tarafından işletilen şirketler eliyle üretilen 
elektrik, su, havagazı, otobüs hizmetlerinden istifade edenlerden 
sağlanan gelirler buna örnektir. 

- Borçlanmalar ; 

Yerel yönetimler gerektiğinde borçlanma yolu ile de gelir 
sağlar. Ancak borçlanma, gelecek kuşakları da yükümlülük altına 

39 



koyan finansman yöntemi olduğundan, bu yolla elde edilen gelirin 
cari giderlere değı1, gelecek kuşakların da kullanacağı altyapı 
tesislerine tahsis edilmesi gerekmektedir. 

- Emlak Gelirleri ; 

Yerel yönetimlerin sahip olduğu bina, arazi türünden 
emlakin satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen 
geli rlerdi r. 

cb) Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Gelir Yapısı 

Ülkemiz Yerel yönetimlerin mali yapısına baktığımızda ; 
Devlet bütçesinden yardım yapılmasının yanısıra, bazı gelir 
kaynaklarının doğrudan yerel yönetimlere bırakılmasını öngören 
karma bir sistemin uygulandığını görürüz. Bu gelirleri şöyle 
özetieyebiliriz: 

1- Devlet ,Gelirlerinden Paylar ; 

- 2380 Sayılı Kanunla Sağlanan Gelirler 

2380 Sayılı Belediyeler ve 11 Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Geli rleri nden Pay Verilmesi Hakkmdaki Kanunla; yerel 
yönetimlere merkezi idare vergi gelirlerinden pay verilmesi 
esası getirilmiştir. 

Bu Kanun'la yerel yönetimlerin bazı devlet vergilerinden 
değişik oranlarda aldıkları paylar kaldırılarak, Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belirli bir oranda pay 
verilmesi hükme bağlanmıştır. Böylece hem karmaşık bir uygulamaya 
son veren sade bir düzenleme yapılmış, hem de uygulamada yerel 
yönetimlere kısa zamanda kaynak aktarılması sağlanmıştır. 

Ayrıca aynı Yasa ve sonraki değişiklikler ile 3 ayrı fon 
oluşturulmuştur. Belediyeler Fonu, Mahalli İdareler Fonu, Özel 
İdare Fonu. Belediyeler Fonu, İller Bankası’nda toplanarak, 
nüfusa bakılmaksızın bütün belediyelerin yıllık yatırım 
programında yer alan harita, imar planı ve diğer tesisleri ve 
bunlara ait projeler için belediyeler borçlandırılarak (düşük 
faizli) kullanılmaktadır. Mahalli idareler Fonunun ise, bir 
bölümün Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belediyelerin imar 
uygulamalarında, diğer bölümü ise, İçişleri Bakanlığı’na 
aktarılmakta ve burada oluşan fonun %20'si il özel idarelerine ve 
köylere yardım olarak ayrıldıktan sonra, kalan kısmı nüfusu 
25,.000 den az (1988 yılında nüfus ölçütü 50,000'e çıkarılmıştır) 
belediyelerin Bakanlıkça uygun görülen projelerinde 
kullanılmaktadır. Özel idare Fonu ise. İçişleri Bakanlığı 
tarafından ıl özel idarelerine hibe olarak verilmektedir. 

1.11.1988 itibariyle genel bütçe vergilerinin (GBVG) %8.55 
belediyelere, %1.20'ı özel idarelere olmak üzere %9.75'i yerel 
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yönetimlere aktarılmaktadır. GBVG’nin %6’sı belediyelere nüfus 
esasına göre dağıtılırken %0.80’i özel idarelere dağıtılmakta, 
%2.30’u Belediyeler Fonunu, %0.45'i Mahalli İdareler Fonu'nu 
%0.20’si ise Özel İdareler Fonu’nu oluşturmaktadır. 

Yerel yönetim gelirlerinin önemli bir bölümü, bu Yasa 
hükümlerine göre elde edilmektedir. örneğin, 1989 yılında yerel 
yönetimlere bu Yasa gereğince GBVG'den 2.112 milyar TL. 
aktarılması planlanmaktadır. Bu meblağ ise, 1989 yılında 5.605 
milyar TL.ye ulaşması gereken yerel yönetim (Belediye + Özel 
idare) gelirlerinin %37.8’ini oluşturmaktadır. Ayrıca genel 
bütçenin belirli bi: payı olarak ayrıldığından, yerel 
yönetimlerin gelirlerinde genel bütçe vergi gelirlerine paralel 
otomacik büyüme sağlanmaktadır. 

Bu Yasa yerel yönetimleri kendi dışında bir mali yapıya, 
otomatik biçimde de olsa bağlamaktadır. 

Oysa, Yasa Mali Tevzin Yasası değildir. Çünkü sadece 
devlet ile yerel yönetimler arası gelir bölüşürnüne ilişkin 
hükümler taşımaktadır, kamu hizmetlerinin bölünmesiyle bunu 
bağdaştırmamaktadır. Ayrıca Yasa’da tek ölçüt, nüfus büyüklüğü 
olarak ele alınmakta; küçük, güçsüz ve geri kalmış yöre 
belediyelerinin korunmasına ilişkin güvenceler Yasa’da yer 
almamaktadır. Yasa gereği oluşturulan fonlarda, bırtek Mahalli 
idareler Fonu’nun, içişleri Bakanlığı’nca kullanılan bölümü küçük 
belediyeler (nüfusu 25 binden az) lehine olmakla beraber sonradan 
ölçüt te 50 bin nüfusa yükseltilmiştir. Uygulamada Yasa fark'lı 
yorumlanarak küçük belediyeler lehine bir dağıtım getirilmiş ise 
de, bu durum Yasa’da somut olarak yer almamaktadır. 

Bu Yasa’nın en önemli sakıncası ise gelir konusundaki 
tasarrufun tümünü merkezi yönetime bırakmasıdır. 8u durum merkezi 
yönetimin paylarda değişiklik yapmasına yol açmaktadır. Nitekim 
1981 yılında çıkartılan 2380 sayılı Kanun’la getirilen sistem, 
iki ayrı değişiklikle yeniden düzenlenmiş ve pay oranları 
değiştirilmiştir, ilk Kanun’dan GBVG’nin %6’sı olan yerel yönetim 
payı, ilk değişiklikle (3004 sayılı Kanun) aşamalı olarak %12’6 
ya çıkartılmıştır. (3239 sayılı Kanunla), aşamalı olarak %10.95’e 
indirilmiştir. Ayrıca bu orana da ulaşılmamış, 1986, 1987 ve 1989 
yıllarında 1986 payı olan %9.75 rakamı, bütçe kanunları ile sabit 
tutulmuştur. 

Öte yandan pay dağıtımına ilişkin olarak 'İller 
Bankası’nda her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payının 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının %6’sına tekabül 
eden bölümü; banka tarafından içişleri Bakanlığı’nca 
belirlenecek genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, büyükkent 
belediyeleri dışında belediyelere dağıtımı planlanır" şeklinde 
yer alan Yasa hükmü, bu payların dağtımında "nüfus esası’nı 
getirmiştir. 1987 yılına kadar bu dağıtım beldelerde 
yaşayan nüfus başına eşit pay düşecek şekilde yapılırken 1987 



yılı basında küçük belediyeleri mali yönden desteklemek amacıyla 
sistem değiştirilmiş, eşitlik küçük belediyeler lehine 
bozulmuştur. Gerekçe ne derece haklı olursa olsun İller 
Bankası’na pay dağıtımında aracılık yapma görevinin dışında "... 
belediyelere dağıtım planlanır" şeklinde bir yetki verilmesi 
hatalıdır. Bu durum hem İller Bankası'nın belediyelere eşit, 
objektif bir uygulama yapmasına engel olabilecek; hemde 
belediyeleri gelirlerinin ne zaman azalacağı ne zaman artacağının 
bilindiği bir yapıdan uzaklaştırabilecektir. Bu ise, ysrel 
yönetimlere gelir ve harcama özellikle yatırım planlaması 
belirsizliği seklinde yansıyacak, bütçelerinin gerçekleşmemesine 
yol açabilecektir. 

- 3030 Sayılı Büyüksehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanunla Büyüksehir Belediyelerine Sağlanan Gelirler 

Belediyelerin öz gelirleri arasında sayılmayacak, ancak 
Yasa’da yer aldığı sekli ile otomatik olarak büyüksehir 
belediyelerine aktarılan diğer bir gelir çeşidi de, 303C sayılı 
Yasa gereği, büyüksehir belediyelerinin elde ettiği gelirdir. 
Yasa’nm 18/b maddesi ile büyüksehir belediyesi’nin bulunduğu il 
merkezinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 
üzerinden, büyüksehir belediyelerine %3 pay verilmesi 
öngörülmüş idi. 25.4.1985 tarihinde bu pay Bakanlar .Kurulu kararı 
ile %5’e yükseltilmiştir. Yasa, gelir saymanlarınca hesaplanıp 
ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyüksehir belediyesine 
yatırılmasını öngörerek, gelirin büyüksehir belediyelerine 
aktarımını otomatik bir mekanizmaya bağlamıştır. ülkemizde genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatının en yüksek olduğu iller, 
Yasa’nın uygulandığı 8 Büyükşehir 
(İstanbul,Ankara,tzmir,fidana,Konya,Gaziantep ,Bursa ve Kayseri) 
olduğundan, sözkonusu belediyelere önemli gelir sağlanmaktadır. 
Nitekim 1988 yılında 7 büyüksehir belediyesine 480 milyar TL. 
ödenek ayrılmıştır. 1989 yılında ise, bu meblağın 746 milyar TL. 
ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

ÎI- Yerel Yönetimlerin Ozgelirleri ; 

Yerel Yönetimler .açısından asıl önemli olan, yerel 
yönetimin özerkliğini güvence altına alan, gelir sağlama ve 
sistemi esnek kullanma imkanını kolaylaştıran, yerel kaynakların 
çeşitlendirilmesi ve arttırılması, yerel vergilerin toplanması ve 
hizmet meliyetinin geri dönüsünün sağlanabileceği bir gelir 
yapısına kavuşturulmasıdır ki bunu sağlayan da öz gelirlerdir. 

Modern belediye vergiciliğinde belediyelerin gelir 
sağlamak ve sistemi esnek kullanabilme imkanlarını kolaylaştırmak, 
üzere, gelir çeşitlen sınırlandırılmaktadır. 1981 yılından sonra 
çıkan yerel yönetim gelir yasaları ile de, bu yolda bir çaba 
harcanmaktadır. 
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- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası 

Bu Yasa'ile çok sayıda, fakat verimsiz vergilerin sayıları 
azaltılarak gelir kalemleri 38 çeşitten 18’e indirilmiştir. 
Ayrıca belediyelerin nüfusları ve sosyo-ekonomik gelişme 
durumlarına göre, 5 gruba ayrılmalarına olanak tanınmıştır. Bazı 
vergi ve harçların bazılarının en az ve en çok sınırları mutlak 
rakamlar olarak tanımlanmıştır. Bazıları ise, oranlar olarak 
tanımlanmaktadır. En az ve en çok miktarları gösterilen bazı 
vergi ve harçların hangi ölçülerde alınacağının belediye 
gruplarına göre farklılaştırılması yetkisi Bakanlar Kurulu'na 
tanınmıştır. Bu Kanun ile belediyelere tahsis olunan gelirler 3 
büyük kategoriye ayrılmıştır: Bunlar vergiler, harçlar ve 
katılma payları. 

Ayrıca belediyeler bu kanun'la harç ve katılma payı olarak 
gösterilmeyen ancak ilgililerin talebine bağlı olarak yapacakları 
her türlü hizmet için, belediye meclislerince düzenlenecek 
tarifelere göre ücret almaya yetkili kılınmıştır. Bu Kanun 
belediyelerin yerel vergiler, harçlar ve ücretler biçiminde kendi 
özgelirlerini toplayabilmelerine elverdiği için, gelir bakımından 
değil sade belediye işlevleri bakımından önemli bir düzenlemedir. 
Ancak bu Yasa vergi ve harçların tarifelerinin belirlenmesi 
hususunda belediyeleri merkezi yönetime daha çok bağlamaktadır. 
Eski Yasa vergi, resim ve harç düzenleme yetkisini belediye 
meclislerine tanımakta, sadece ücret tarifelerini idari vesayete 
tabi tutmakta idi. 

4.12.1985 tarihinde kabul edilen 3239 sayılı Kanun'la 2464 
Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle bu 
Kanunda yer alan çeşitli vergi, resim ve harçların miktarlarında 
önemli oranda (10 kata yakın) artış sağlanmaktadır. 

Ancak bu vergilerin niteliğinden dolayı, artış daha ziyade 
büyük belediyeler lehine olmaktadır. 

Daha sonra yapılan bir düzenlemeyle de Meslek Vergisi 
kaldırılmıştır. Belediye Gelirleri Yasası’ndaki en önemli gelir 
kaynağı olan bu verginin kaldırılması, yerel yönetimlerin 
finansman yapısı açısından olumsuz bir gelişmedir. 

- Akaryakıt Tüketim Vergisi ; 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası'na göre, tamamen 
yerel kabul edilip, tümünün belediyelere dağıtılması esası 
getirilen bu vergi, 1984 tarihinde 3074 Sayılı " Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Yasası" ile Belediye Gelirleri Yasası’ndan 
çıkartılmış ve merkezi idarenin gelir kaynakları arasına dahil 
edilirken, yeni kurulan "Akaryakıt Tüketim Fonundan" belediyelere 
kaynak aktarımı ilkesi benimsenmiştir. öte yandan, 2464 sayılı 
Kanun'da vergi tarifesi miktar üzerinden belirlenirken, 3074 



sayılı Kanun'da nispet satış fiyatı üzerinden yüzde olarak 
belirlenmiş, böylece elde edilecek vergi gelirleri 
arttırılmıştır. 3239 Sayılı Kanun’la vergi nispeti artırılmış, 
ancak fon oranı düşürülerek, vergi oranının değişimi ile vergi 
gelirinde beklenen artış fona aynı oranda yansımamıştır. Daha 
sonraki yıllarda yapılan düzenlemelerle bu fark arttırılmıştır. 
11.Ekim 1988 tarihli son düzenleme ile de, vergi oranı %31.5’e 
çıkartılmış, fon ise, vergi hasılatının %18.9’una indirilmiştir. 
Sözkonusu Fondan %3’ü belediyelere, %1.8'i Belediyeler Fonu’na 
olmak üzere %4.8’lik miktar belediyelere aktarılmaktadır. 

Böylece zaman içinde Akaryakıt Tüketim Vergisi'nden 
belediyelere cari olarak daha çok gelir aktarılmasına ragmen, 
vergi hasılatında beklenen artışları belediyelere küçük 
oranlarda yansıtacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Merkezi 
yönetimin yerel gelir kaynakları üzerindeki bu müdahalesi ise, 
ancak yerel gelir kaynaklarının çeşitlendirilip, arttırılması 
ile azaltılabilir. 

- Emlak Vergisi ; 

Yerel vergiler konusunda yapılan diğer bir düzenleme de 
3239 sayılı Kanun’la, Emlak Vergisi’nin genel bütçe gelirleri 
kapsamından çıkartılarak, yerel yönetim gelirlerine dahil 
edilmesidir. Vergi, belediyeler tarafından tahsil edilip %15’i 
özel idare payı, %85’i belediyeler payı (Büyükşehir 
belediyelerinin olduğu yerlerde bununda %20’si büyükşehir 
belediyesi payı) olarak ayrılmaktadır. Tüm dünyada yerel vergiler 
arasında sayılan emlak vergisinin, yerel yönetimlere devri son 
derece olumlu bir gelişme olmasına rağmen, emlak vergisi 
nisbetinin düşüklüğü. belediyelerin bu konuda yeterli 
teşkilatının olmaması ve belediyelerin sınırları içinde farklı 
sayı ve değerde vergiye konu olacak emlaka sahip olmaları 
nedenleriyle tüm belediyeler ve özel idareler devirden aynı 
oranda karlı çıkmamıştır. 

Bir mahalli idare birimi olan özel idarelere ilişkin 
gelirler, daha sonraki bölümlerde anlatılacaktır. Anoak bu 
idareler, belediyelere oranla daha da büyük bir mali güçsüzlük 
ıçindedi r. 

co) Bir Finansman Kurumu (İller Bankası) 

İller Bankası, Belediyeler Bankası olarak kurulduğu 1933 
yılından bu yana, 55 yıldır, Türk mahalli idarelerinin 
gelişmesine teknik gücü ve sağladığı kredi olanaklarıyla büyük 
katkıda bulunmaktadır. 

Dünyanın pek çok ülkesinde mahalli idarelerin gelişmesine 
yardımcı olan mahalli idare bankaları vardır. 8u bankaların 
çalışma biçimi kuskusuz ülkelerinin ekonomik ve sosyal yapılarına 
ve mahalli idarelerinin içinde bulunduğu ihtiyaç ve koşullara 
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göre oluşmaktadır. Mahalli idare bankalarının kuruluş ve işleyiş 
biçimi, ülkeden ülkeye önemli değişiklikler göstermekle beraber, 
bunların temel fonksiyonu mahalli idarelere kredi verme olarak 
kabul edilebilir. * 

Türkiye'de ise, ihtiyaçların ve şartların farklı olması, 
İller Bankasının kuruluşuna Batıdaki örneklerinden farklı bir 
yaklaşım getirmiştir. Mahalli idarelerin-özellikle Belediyelerin 
gelişmesi için finansman ve kredi ihtiyacı açıkça görülmekle 
beraber, yalnızca bunu sağlamanın yeterli olmayacağı düşünülmüş,' 
mahalli idarelerin temel fonksiyonlarıyla ilgili geniş bir teknik 
kadroyu ve teknik imkanları bu idarelerin yararına hazır 
bulundurmak da gerekmiştir. Bu nedenle de, Türkiye'de iller 
Bankasının işleyişine vücüt veren mevzuat hazırlanırken, kredi ve 
teknik uygulama birlikte gözönünde bulundurulmuş, çalışma 
esasları bu temel görüse göre oluşturulmuştur. 

iller Bankası, bu görüşün uygulanması olarak kuruluşundan 
bu yana, an az bir defa olmak kaydiyle 1740 belediyeye harita, 
1660 belediye imar planı, 1667 belediyeye elektrik şebekesi (1983 
yılında elektrik şebekesi yapımı TEK’e geçmiştir.), 1710 
belediyeye içmesuyu ve 37 belediyeye kanalizasyon tesisi yapmış 
ve bunların belediyelerine teslim etmiştir. Ayrıca yine iller 
Bankası kanaliyle belediyelere belediye binası, otel, motel, 
fırın, hamam,kaplıca, gazino, plaj, soğukhava deposu, mezbaha, 
ekmek fabrikası, şişeleme tesisi, hal, pazaryeri, sinema gibi 
yapılar kazandırılmıştır. 

Kuşkusuz her idare, değişen sosyal ve ekonomik şartlara 
göre zaman zaman kendisini yenilemek, çalışmalarını daha 
iyileştirmek isteyecektir. tiler Bankası için de bu tür 
araştırmalar yapılmıştır. 

Biz bu araştırmalara birkaç örnek verelim ; 

1) Hitler Rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde şehircilik dersleri okutan ve ikinci Dünya 
Savaşından sonra Almanya'ya dönerek Berlin Belediye Başkanlığı 
yapan değerli bilim adamı Ernest Reuter, 1933 yılında kurulan 
Belediyeler Bankasının 9 yıllık çalışmalarını incelemiş ve 1942 
yılında tamamladığı raporunda konumuzla ilgili su düşüncelere yer 
vermi ştir. 

"Belediyeler Bankası'nın yapısı ve kuruluşu memleketin 
şartlarına ve hususi durumuna tamamen uygundur. Belediyeler 
Bankası mevcut olmasaydı geçen dokuz yıl içinde şehirlerin bunca 
önemli başarıları mümkün olmazdı ve ileride de pek büyük 
zorluklarla karşılaşılacağı muhakkaktı. Banka, bugünkü şartlar 
altında çok lüzumlu bir müessesedir ve belediyelerin inkişafı 
için şimdiye kadar yapılmış olan hamlelerin başında gelmektedir. 
Yukarıdan beri yaptığımız teklifler ve Banka muamelelerinin 
cereyanına dair araştırmalar, bu müessesenin değerli 
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çalışmalarına yeni bir hız verebilirse, gayemiz tamsmiyle yerine 
gelmiş olacaktır. 

İller Bankası sırf bir finansman müessesesi olmayıp aynı 
zamanda Türk mahalli idarelerinin gelişmesi için bir idari makam, 
teknik bir merci, umumi bir planlama yeridir. Böyle bir teşekkül 
olmadan, en az önümüzdeki 30 yıl içinde mahalli idarelerin gerçek 
bir gelişme göstermesi mümkün olamaz." 

2) 1964 yılında Federal Almanya Mesken, Şehircilik ve 
Bölge Planlaması Bakanlığı’nca görevlendirilen bir kurul, imar ve 
Iskan Bakanlığı hakkında bir inceleme yapmış ve raporlarında 
iller Bankası ile ilgili olarak şu görüşe yer vermişlerdir: 

"Almanya'da yasalarla belediyelere bırakılmış olan imar 
görevlerini bir çok belediyeler kendi güçleri ile başaramazken, 
Türkiye bu problemi, maksada uygun ve pratikte tecrübeden geçmiş 
bir usulle çözmüştür". "■ 

"Mali ve teknik gücü imar görevlerinin yürütülmesine 
elverişli ve yetenekli olmayan belediyeler, iller Bankası’na 
yalnız imar planlarının hazırlanması görevini vermekle 
kalmamakta, aynı zamanda imar konularında, bu bankadan kredi ve 
uygulamalar için teknik yardım da sağlamaktadırlar." 

"iller Bankası'nın kuruluşuna hakim olan ana düşünce 
kuskusuz çok doğrudur. Verilen bu görevin, İller Bankası’nca 
başarılı olarak yürütüldüğü görülmektedir. Bankacılık tekniği 
bölümleri ile imar tekniği bölümlerinin bu bankada birlikte 
etkili olmaları, özellikle üstünde durulmaya değer. Halbuki şehir 
ve kasabaların imarı konularında, planlama ve teknik 
uygulamalarla finansmanın ayrılması halinde, bir çok kaçınılmaz 
formaliteler ve güçlüklerle karşılaşılmaktadır. işte bu yönden 
iller Bankası özellikle dikkate değer bir kuruluştur." 

iller Bankası’nın bugünkü yapısını savunan ve bu yapıyı 
ülke için çok yararlı gören bu görüşlere karşılık, başka iki 
inceleme raporunda da iller Bankası’nın teknik uygulamayı 
bırakması ve yalnızca bir finansman bankası olarak çalışması 
gerektiği önerisine yer verilmektedir. 

1961 yılında Hükümet, Devlet teşebbüslerinin 
reorganizasyonu amacıyla çalışmalara girişmiş ve bu arada bütün 
iktisadı Devlet Teşebbüsleri (ve iller Bankası) Ekonomik 
işbirliği Avrupa Teşkilatı tarafından kendi uzmanlarına 
incelettirilmiştir. Bu raporlar Maliye Bakanlığı tarafından 1961 
yılında, "Kamu iktisadi Teşebbüslerine Ait özel Raporlar" başlığı 
altında yayınlanmıştır. 

OECD uzmanları tarafından iller Bankası ile ilgili olarak 

yapılan tesbit, eleşti^ ve öneriler özetle şunlardır. 

1) iller Bankası, kanun koyucunun amacı doğrultusunda bir 
bankadır ve çalışmalarını bankacılık işlerinde geliştirmelidir. 



Bu amaçla Banka en kısa zamanda teknik personelinin hemen 
tamamını bırakmalı ve kendisine yalnızca finanse edilecek proje 
hakkında bilgi verebilecek bir kaç mühendis ve mimarı teknik 
müşavir olarak alıkoymalıdır. 

2) îller Bankası, bir bankadır ve bankalar için geçerli 
kurallara bağlı olarak çalışmalarını sağlıklı bir biçimde 
sürdürmelidir. Banka mevzuatında, hariçten gelecek baskı ve 
tehditlere karşı kurumu savunacak hükümler bulunmalıdır. Banka 
mevzuatı bir "imkanlar" raporu hazırlanmasını öngcrmeli ve 
teşkilat her zaman buna uymalıdır. Banka kelimenin en geniş 
anlamı ile şube ve ajanslara sahip olmalı ve mahalli idarelerin 
cari işleri için kasadarlığını yapmalıdır. 

3) İller Bankası tam bir özerk kuruluş olarak idare 
edilmelidir. Sağlam bir Banka düşüncesiyle bir arada yürümesi 
mümkün olmayan dış etkiler ve olabilecek siyasal baskılar 
önlenmeli ve bu amaçla, yasalarda gerekli değişikler 
yapılmalıdır. Ayrıca İller Bankası’nın kaliteli personele 
ihtiyacı vardır. Bankanın personele ödeyeceği ücret, diğer ticari 
bankaların uyguladıklarının ayın olmalıdır. 

Son olarak da Dünya Bankası’ndan sağlanan imkan ve 
kredilerle yürütülen Çukurova Kentsel Gelişme projesi içinde, 
1986 yılında, İller Bankası’nda bir inceleme yapılmış ve yabancı 
uzmanlar yaptıkları inceleme sonunda, yukarıdakilere çok benzer 
öneriler geliştirmislerdir. 

İller Bankası üzerinde temel yapı’ya ilişkin olarak ileri 
sürülen bu öneriler kuşkusuz Türk kamuoyuna da yansımakta ve bir 
kısım belediyeler, iller Bankasının teknik uygulamayı artık 
belediyelere bırakması gerektiğini savunmaktadırlar. 

Burada özellikle ileri sürülen gerekçe şudur : 

"Belediyeler; kendi kanun ve yürütme organlarına ve özel 
bütçeye sahip tüzel kişiler olarak, kendi ihtiyaçlarını tesbit 
etmeli ve bu ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili planlama ve 
uygulamayı da, kendi mali güçleri oranında kendileri 
yapmalıdırlar". 

Aslında bu doğru bir yaklaşımdır ve yerel yönetim 
felsefesinin tabii bir sonucudur. 

Ancak, bu temel yaklaşımı en titizlikle savunan ve koruyan, 
gelişmiş demokratik batı ülkelerinde bile merkezi idareler, bazı 
konularda, belediyeleri kendi tesbit ettikleri önceliklere göre 
yönlendirmektedirler. Merkezi idare, belediyelere "şu konularda 
benim ileri sürdüğüm şartları kafbul edersen, sana şu kadar mali 
yardım yaparım" demektedir. Kuşkusuz şartları kabul edip» 
etmemekte belediyeler serbestdir. Devletin ileri sürdüğü şartları 
kabul etmeyen belediye, bu mali yardımdan yoksun, kalmakta, buna 
karşılık yatırım kararlarını özgürce kendisi vermekte, ancak 



yatırımların uygulanışıda yalnızca kendi mali gücüne 
dayanmaktadır. 

Böyle bir uygulamaya, tüm gelişmiş ülkelerden örnek vermek 
mümkündür. Devletin yerel yönetimlere uyguladığı tüm şartlı 
yardımlar bu niteliktedir. 

Simdi bu şartlı yardım örneğini Türkiye’deki îller Bankası 
uygulamasiyle karşılaştıralım. 

Türkiye’de belediyelerin kendi karar organlarının isteği 
doğrultusunda özgürce kullanabileceği öz gelirleri vardır. 

Belediyeler bu mali güçle orantılı olarak kendi 
ihtiyaçlarını kendileri tesbit etmekte, bunların giderilmesi için 
yatırımlarını kendileri planlamakta ve kendi yaptıkları bütçeye 
göre uygulamaları yine kendileri yapmaktadırlar.Yapabilecekleri 
yatırımlar arasında kuskusuz içmesuyu, kanalizasyon,harita, imar 
planı ve her çeşit yapı işi de vardır. Bu yatırımları uygulamak 
için hiçbir belediye, hiçbir merciden izin almak durumunda 
değildir. Kendi karar organlarının özgür iradesi buna yeterlidir. 

Yerel hizmetleri, isteyen her belediye, kendi yatırım 
planına alabilir ve uygulamasını istediği gibi yapar. Ancak bu 
hizmetlerin, belediyelerin kendi girişimine bırakılması halinde, 
çok geç yapılacağını, hatta küçük belediyelerce yapımının 
imkansız olacağı düşünülmüş ve hemşehriler için hayati önemi olan 
bu hizmetlerin çabuklaştırılması istenmiş, merkezi idare bunun 
için ayırdığı özel bir fonu iller Bankası emrine vererek, 
uygulamaya yönelik çalışmalar başlatmıştır. 

Ayrılan fonlar, tüm Belediyelerin yatırım ve alt yapı 
ihtiyacına yetmemektedir. 0 halde belediyelerin bir öncelik 
sırasına konması gerekmektedir. Bu durumda, önceliğin merkezi 
idare tarafından tesbiti zorunlu olmaktadır. 

Burada, yukarıda belirtilen mantık çerçevesinde yasaların 
öngördüğü şartlar şunlardır. 

1) Sayılan hizmetlerin bedeli îller Bankası için Devlet 
Bütçesinden bu amaçla ayrılan fondan karşılanacak ve bu bedelin 
bir kısmı karşılıksız, bir kısmı da uzun vadeli (5-25 yıl ) 
faizsiz kredi şeklinde olacaktır. 

2. 8u yatırım için öncelik sırası D.P.T ve Yüksek Planlama 
Kurulu’nca tesbit edilecektir. , 

3. Yatırım programına giren beldeler, yatırımın uygulanması 
için İller Bankası’na yetki verecek ve uygulama İller Bankası 
tarafından yapılacaktır. 

Bu tür bir yatırım için İller Bankası'na yetki verme, 
belediyeler için elbette zorunlu değildir. Bu şartları beğenmeyen 
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belediyeler, iller Bankasına yetki vermeyebilirler; ancak burada 
Devletin belediyeye şartlı yardımı sözkonusu'olduğu için, şartı 
kabul etmeyen belediyenin yardımdan yoksun kalması da tabiidir. 

Belediyelerimizin teknik personel gücü çok zayıftır. 1987 
yılında 1705 belediye arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu 
belediyelerin %24.8'inde (423 belediyede) hiç bir teknik eleman 
bulunmamaktadır. Geriye kalan belediyelerin %56'sında (722 
belediyede) yalnızca bir teknik eleman vardır. 407 belediyede ise 
(%31.7) teknik eleman sayısı, 2-5 arasındadır 

Bu durumdaki bir belediyenin, temel teknik hizmetlerini 
sağlıklı bir biçimde yürütmesi beklenemez. 

DtSer yandan belediyelerimiz sosyal ve ekomomik gelişmeye 
paralel bir hızlı şehirleşme süreci içindedir. Şehirlerde hızla 
artan nüfusa, sağlıklı bir ortam hazırlanması gerekmektedir. Bu 
da çok yönlü bir teknik çalışmaya ve bilgi birikimine ihtiyaç 
gösterir. örneğin bir beldenin içmesuyu tesisinde atıksuyun bir 
dereye verilmesi ve kirlenen dere suyunun başka bir şehrin 
Tçmesüyunu olumsuz etkilemesi mümkündür ve bunun önlenmesi ancak 
proje ve uygulama safhalarında, bölgesel bir araştırmaya ve bunu 
yapabilecek teknik kapasiteye bağlı bulunmaktadır. Bu gibi 
sorunların çözümünde artık yalnızca milli standartlar da 
yetmemekte, özellikle önemi gittikçe artan ve anlaşılan çevre 
sağlığı konusunda, uluslararası standartların uygulanması 
gerekmektedi r. 

Her biri başlı başına bir ihtisas konusu olan 
tesislerin etüdlerinin yapılması, ekonomik 
projelendirilmesi, keşif ve ihalelerinin - yapılması, 
esnasında kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin 
getirilmesini sağlayacak teknik kadro, 8-10 belediyenin 
mevcut değildir. 

Yatırımların karşılanmasında en önemli kaynak (%60’ı) 
Belediyeler Fonu ile Akaryakıt Tüketim Fonu’ndan gelmektedir. Her 
iki kaynak da, sırf devletin tesbit ettiği önceliklere göre, 
iller Bankası’nca yürütülecek yatırımlar için ayrılmıştır. Bu 
kaynaklar, Devletin belediyelere şartlı yardımıdır. 8u 
yatırımlar, ayrıca %20’yi aşan önemli bir oranda iller 
Bankası'nın faizsiz veya çok düşük faizle 5-25 yıl vadeli ucuz 
kredileriyle finanse edilmektedir. Belediye katılım payları, tüm 
yatırımların ancak %2.2'sini oluşturmaktadır. 

iller Bankası 1987 yılında 283,699 milyar TL. İlk bir 
yatırım gerçekleştirmiştir. Buna karşılık Banka'nın 1987 yılında 
yaptığı, personel harcamaları dahil, tüm giderler 17,411 milyar 
Liradır. Tüm giderler, toplam yatırım hacminin %6.13’üdür. 
Kuşkusuz bu giderler içinde, uyguladığı yatırımlar dışında, her 
türlü bankacılık çalışmalarıyla ilgili harcamalar da 
bulunmaktadır. 

çeşi tli 
şekiİde 

yapım 
yeri ne 

dışında 
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İller Bankası belediyelerle çeşitli finansman ilişkileri 
içinde bulunduğu için, belediyelerin çeşitli yatırım 
ıhtiyaçlarının karşılanması, bu finansman akışı içinde 
kolaylaşmakta ve belediyeler için ucuz hizmet verilebilmektedir. 

Belediyelerin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle şartlı 
yardımlar devam ettikçe, iller Bankası'nm teknik gücüne olan 
ihtiyacında devam edeceği düşünülmektedir. Burada tanınması 
gerekli istisna, teknik gücü tesbit edilecek kriterlere göre, 
belirli bir seviyenin üstünde olan belediyelere, iller Bankası 
programı içindeki finansmanı devretmek ve yapım yetkisini ilgili 
belediyeye vermek şeklinde olmalıdır. Diğerlerinde ise Devletin 
özel fonlardan beslediği yatırımların yapım yetkisi iller 
Bankasında kalmalıdır. 

cd) Etkili ve Yeterli Bir Finansmanın Yollan 

Yerel Yönetimlere görevleri ile orantılı kaynak sağlanması 
Anayasa'nm amir hükmüdür ve mutlaka uygulamaya yönelik tedbirler 
alınmalıdır. 

Yerel yönetimler kendilerine özgü yeterli mali kaynaklara 
sahip olmalı ve yetkileri çerçevesinde bu gelir kaynaklarını da 
serbestçe, tasarruf yetkisine haiz olabiİmelidirler. 

Yerel yönetim kaynakları, kesintisiz kamu hizmetlerine ve 
yeterli mali planlamaya olanak verecek şekilde, düzenli ve 
sürekli bir nitelik taşımalıdır. 

Y'erel yönetimlerin mali kaynaklarının önemli bir bölümü, 
oranlarını yerel yönetim birimlerinin belirleyeceği yerel vergi" 
harç ve resimden oluşmalıdır. (Genellikle batı ülkelerinde arazi, 
konut, meslek, işletme vergisi yerel vergi■olarak ele alınmakta, 
bunlara ilave olarak, bazı ülkelerde mahalli hizmetler vergisi, 
mahalli gelir vergisi de, yerel vergiler arasında yer 
almaktadır.) 

Yerel yönetim birimlerinin toplama yetkisine sahip olduğu 
veya kendisine tahsis edilmiş bir bölümünü aldığı vergiler, 
yeterince genel ve esnek bir nitelik taşımalıdır. 

Malı yönden daha zayıf yerel yönetimlerin özerkliği, bir 
mali tevzin Çeşitleme) sistemi ile güçlendiriİmelidir. 

Yerel yönetimlere her yeni sorumluluk devri, o sorumluluğun 
yerine getirilmesi için gerekli malı kaynakların tahsisi ile 
gerçekleştiriİmelidi r. 

Yerel yönetimlerde gece-gündüz, yaz-kış vb, arızi nüfus 
hareketlerinden dolayı, artan yerel hizmet ihtiyacının 
giderilmesi için gerekli kaynak tahsisi sağlanmalıdır. 

Yerel yönetimlere kaynak devredilirken, karar alma sürecine 
katılmaları sağlanmalıdır. 
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Yerel yönetimlere proje yardımından çok, belli bir plan ve 
programa dayalı genel yardımların sağlanması özendirilmelidir. 

Yerel yönetimlerce; hizmet maliyetini, program bütçeyi ve 
gerçek mali denetimi esas alan bir mali yönetim sistemi 
gelişti rilmelidi r. 

Kamu yönetiminin ilgi alanına giren konulardan birisi, 
belki de en önemlisi, Devlet-Vatandaş ilişkileridir. Bir toplumun 
en üst düzeyde teşkilatlanması anlamına gelen Devlet’in, 
vatandaşı ile ilişkileri, aynı zamanda o Devletin rejimi hakkında 
da bize bilgi vermektedir. 

Devlet-vatandaş ilişkilerinin tarihi gelişimine 
baktığımızda, devletin yönetim şekli ile birlikte, bu ilişkilerin 
de sürekli değiştiğini görmekteyiz. 

Ortaçağ ve sonrasının otoriter devletinde, egemenlik mutlak 
surette hükümdara aittir. "Devlet eşittir, hükümdar" demek olan 
bu sistem, bir piramidi andırmaktadır. En üstte amil—i mutlak 
olan hükümdar, onun altında geniş tabanı teşkil eden vatandaş 
topluluğu yer alır. Otoriter devlet sistemlerinde yetkilerin 
tamamını kendinde toplayan hükümdar, ya bizzat, ya da memurlar 
vasıtasıyla emretmekte, aşağıda yer alan vatandaş, başka bir 
deyişle teba durumunda olan halk bunları uygulamaktadır. 

Otoriter devlet sistemlerinde, hükümdarı temsil etmek 
durumunda olan devlet memuru ise, vatandaşın üzerinde yer almakta 
ve emredici bir konuma sahip bulunmaktadır. 

Devlet ile hükümdarın menfaatlerinin özdeşleştiği otoriter 
devlet sistemlerinde, önde gelen, devletin beklenti ve 
menfaatleridir. Vatandaşın beklenti ve menfaatleri, daha sonra 
gelmek.tedir., 0 halde bu devlet yapısını, kendine dönük olarak 
nitelendirmek mümkündür. 

Halkın yönetime katılmaya başlaması ile devlet yapısında da 
önemli değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Demokrasilerin 
kurulup gelişmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş artık kararlara 
iştirak eder ve devleti yönetir duruma geçmiştir. Piramit yavaş 
yavaş değişikliğe uğramaya başlamıştır. En altta yer alan 
vatandaş, en üst konuma tırmanarak, tavanda genişleme 
yaratmıştır. 

Demokrasilerin gelişmesi, devlet menfaat ve beklentileri ile 
vatandaş menfaat ve beklentilerini eşit hale getirmiştir. Artık 
birinin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Devlet,' vatandaş için 
hizmet üretmekte, vatandaş ise, bu hizmetleri satın almaktadır. 

Devletin ötoriter özelliğini kaybederek, katılımcı 
demokrasinin gelişmesi, vatandaşın teba, başka bir ifade ile kul 

Halk Katılımı ve Bir örnek Uygulama "Tokat Deneyi" 
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olma durumunu da değiştirmiştir. Çağdaş demokrasiyi uygulayan 
ülkelerde artık vatandaşın adı ; kullanan, talep eden kişi, hatta 
müşteridir. "Devlet eşittir vatandaş" konumu ortaya çıkmıştır. 

Otoriter devletin yerini, vatandaşın demokratik katılımına 
açık çağdaş devlete bırakması, memurun durumunda da kaçınılmaz 
olarak önemli bir değişiklik yaratmıştır. Memur artık hükümdarın 
temsilcisi, emreden kişi olmak yerine, vatandaşın vergileriyle 
geçimini sağlayan ve onun için hizmet üreten bir kişi olmak 
durumundadır. 

Çağdaş demokratik ülkelerde devlet, kendine dönük olmak 
durumunu da kaybederek, halka dönük olmak durumuna geçmiştir. 

özünde demokratiklik olan yerel yönetimlerde halk katılımı, 
bambaşka bir önem kazanmaktadır. çünkü bir mahalli ve müşterek 
hizmeti görmekle görevli bir yerel yönetim, aynı zamanda o yöre 
halkının kendisi için karar alan, planlayan ve uygulayan bir üst 
organıdır. Onun için, halk katılımının, sadece seçimden seçime oy 
veren bir mekanizma dışında, daha üst ve gündelik katılımla da 
desteklenmesi gereklidir. 

da) Halk Katılımının önemi 

Türkiye’de kentsel nüfusun gelişmesi, birbirinden 
bağımsız uygulanan sösyo-ekonomik politikalar sonucu, olumsuz 
yönde etkilenmiş ve kentleşme yanlızca bir nüfus artışı şeklinde 
anlam kazanmıştır. Başka bir ifade ile kantleşme, batı 
ülkelerinde görüldüğü gibi, sanayileşmenin bir işlevi olarak 
gelişmemiş,' ancak sayileşme için geçerli ortamı hazırlamıştır. 
Buna bağlı olarak, düzensiz ve aldatıcı bir kentleşme meydana 
gelmiştir. Kentleşme olayındaki hazırsızlık sosyal, iktisadi ve 
hukuki bakımdan açıkça görülmektedir. 

Nüfus artışı ile kentlerin büyümesi, merkezdeki kentle onun 
yakın etki alanı içinde bulunan yerleşmeleri iktisadi ve sosyal 
yönden bütünleştirmiştir. Kentlerin büyümesiyle birlikte kentsel 
hizmetlere olan talep de artmıştır. Ancak kent nüfusunun 
artışıyla ortaya çıkan konut, arsa ve altyapı yatırımları gibi 
kentsel hizmetlere, yeterli ilgi gösterilmemistir. Buna bağlı 
olarak, aslında kalkınmanın itici gücü şeklinde değerlendirilmesi 
gereken kentleşme,' hizmet sorunlarına yol açan bir değişim gibi 
yorumlanmaya bağlanmıştır-. Bu olumsuz gelişmeyi ortadan kaldırmak 
için, özellikle metropoliten alanlarda kentsel fonksiyonların 
düzenlenmesi ve büyük kent yönetiminin daha geniş bir perspektif 
içinde ele alınması gerekmektedir. 

Ülkemizde, kentleşmeye ilişkin hizmetlerin yerine 
getirilmemesi, önemli ölçüde hukuki düzenlemelerin gecikmesinden 
kaynaklanmaktadır. Burada, hukuki düzenlemelerin gecikmesinde, 
sorunun zamanında tanınarak, politik tercih kararının zamanında 
verilmemesinden kaynaklandığını da ayrıca vurgulamak gerekir. Bu 
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durumda alınan kararların, yerel yönetimleri de doğrudan 
etkilemesi sürecini göz ardı etmemek gerekir. Yerel halkın 
yönetime katılması ve kendi, yöresel hak ve çıkarlarını savunması 
durumunda, merkezdeki tercihler yerel halkın global çıkarlarını 
çok büyük ölçüde etkilemiyecektir. 

Çevre sorunlarının çözümü için uygulanacak politikalar, 
planlar, işletme yöntemleri ve teknikleri konusundaki 
yeniliklerin dışında, halkın tutum ve davranışlarıyla desteklenen 
doğrudan ve dolaylı katılım gelmektedir'. Halkın karar alımında 
katkıda bulunmasının sağlanması için de, yerel kuruluşların, 
özellikle kent yönetiminde etkin bir organ durumundaki 
belediyelerin, halkla ilişkilerini geliştirmesi gereklidir. Bir 
başka ifade ile, yerel yönetimler, şeffaflaşmak durumundadır. Bu 
gelişmeye bağlı olarak, halkın tepkisine önem veren ve 
değerlendi ren yönetimlerin başarısı da büyük ölçüde artacaktır. 

öte yandan, demokratik, bir yerinden yönetim ilkesi 
doğrultusunda oluşacak, bir taşra yönetim sisteminin, kırsal 
alanlara yönelik hizmetler bakımından karşılaşılan kaynak 
yetersizliği sorununun çözümünde de önemli katkıları olacaktır. 

Çünkü demokratik yerinden yönetim sistemine sahip ülkelerde, 
bu sistemin dayandığı temel ilkelerden birisi, yerel 
toplulukların yapılmasını istedikleri hizmetlerin yükünün önemli 
bölümünü yerel vergiler aracılığı ile kendilerinin üstlenmesidir. 
Çünkü demokratik yerinden yönetim sisteminin varlığı, yerel 
toplumun kendi yönetim ve denetimi altında, kendi istekleri 
yönünde yürütülen hizmetlerin gerektirdiği yüklere, istekle 
katılması için çök uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Demokratik yerinden yönetim düzeni, yerel toplumun kamusal 
hizmetlerin yürütülüşüne, vergi dışı, gönüllü yollarla katılması 
İçin de uygun bir ortam yaratmaktadır. Yerel vergilerle sağlanan 
kaynaklar, ek hizmet isteklerini karşılamazsa, yerel topluluk 
bunu kolayca değerlendirebilecek durumdadır. Bu durumda yerel 
toplulukta, önderlik yeteneklerine sahip kişilerin 
başlatacakları girişimler ve oluşacak gönüllü örgütler aracılığı 
ile kişilerin gönüllü katkıları kolaylıkla sağlanabilmektedir, 
öte yandan, özellikle toplum kalkınması yöntemi ile 
değerlendirilmesi söz konusu olan gönüllü katılımlarda gerekli 
kamusal destek, toplumun kendi kurulu olan, halka karsı daha 
duyarlı ve sorumlu demokratik yerel yönetim birimleri aracılığı 
ile çok daha kolay ve etkin bir biçimde sağlanabilecektir. 

db) Yönetime Katılmada Meslek Kuruluşlarının Rolleri 
üzerinde Düşünceler ve Bir örnek "Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği" 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları herbiri kendi 
özel kuruluş yasasına sahip meslek bazında toplumsal 
örgütlenmelerdir. Bu kuruluşlar, aynı meslek ya da türdas meslek 
mensuplarının ulusal yada bölgesel düzeyde örgütlenmeleri ile 
oluşturulmuşlardır. 

u 



Hemen tümünün kuruluş yasasında mesleğin geliştirilmesi, 
uygulanışının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması, meslek 
mensuplarının hak ve sorumluluklarının korunup denetlenmesine 
yönelik amaç tanımları bulunmaktadır. 

1961 Anayasası, bu kuruluşları idarenin yerinden yönetim 
esaslı organları arasında görmüş, bu nedenle de bunlara ilişkin 
mevzuat düzenlenirken, .yasalarının "Mahalli İdahelerınkine Benzer 
Olmasına" özel önem verildiği vurgulanmıştır. 

1982 Anayasası da konuyu "organlarının kendi üyeleri 
arasında kendilerince seçilmesi" şeklinde benzer bir yaklaşımla 
ele almış, ancak seçimler ve idari denetimde, merkez 
organların vesayetini önemli ölçüde arttırıcı hükümler 
getirmiştir. Bununla birlikte bu kuruluşların temel özellikleri 
ve merkezi vesayetin uygulanışındaki devresel dengeler, bu 
kuruluşların yerinden yönetim örgütleri olma mantığının önemli 
ölçüde sürmesi pratiğini korumuştur. 

1982 Anayasası Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek 
Kuruluşlarını şöyle tanımlamaktadır'. 

" Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve 
ahlakını korumak maksadıyla kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunla gösterilen usullere göre yargı 
gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir". 

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mahalli 
Hizmetlerin Yerinden Karşılanmasında Yararlanılabilecek 
Özellikleri ; 

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarından, mahalli 
hizmetlerin yerinden karşılanması sürecinde, yönetsel verimlU.ik 
ve etkinliğinin arttırılması yönünden olduğu kadar, demokratik 
yerel yönetim kurumunun oluşumu yönünde de yararlanılması 
kaçınılmazdır. 

Bu kuruluşlar, belde halkının (is ve çalışma hayatındaki 
örgütlü yapıları olarak), hem sektörleri itibariyle daha 
özelleşmiş tercihleri oluşturan hem de sık seçim aralıklarına 
bağlı olarak, zamana bağlı seçme değişkliklerini daha iyi 
yansıtan temsil organlarıdır. 

Bu kuruluşlar, merkezi hükümetde sağladıkları her türlü 
hizmeti, yerel düzeyde yerel yönetimlerede sağlayabilirler. 

TMMOB ve benzeri ihtisasa dayalı mesleklerin örgütleri, 
yurt sathında sıkıntısı çekilen ve kadrosuzluk ortamında iyice 



artan uzman personel gereksinimini, yaygın örgütleri kanalıyla 
kullanıma sunabilirler. 

Bu kuruluşların taşra birimleri kendi sektörlerinin olduğu 
kadar, belde çıkarlarının korunmasında da yerel yönetim 
uygulamalarının izlenmesi açısından etkili ve verimli 
olabili rler. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mahalli 
Hizmetlerin Yerinden Karşılanması Sürecinde Ne Tür Görevler 
Yüklenebilir ? 

TMM08 tarafından yerel hizmet sürecinde üstlenılebilecek 
görev ve sorumluluklar türleri itibariyle üç kategoride ele 
alınabilir. 

- Üretim 

- Eğitim 

- Denetim 

TMMOB teknik hizmet gereksinimlerinin doğrudan 
karşılanmasında, üyeleri kanalıyla ve gönüllülük esaslı yer 
alabili r. 

Kendi enformasyon sisteminin esnekliği içinde bilgi 
sentezlerine ulaşmada, eleştirel bilginin üretilmesinde ve 
disiplinler arası akışkanlığın sağlanmasında ya da hakemlik gibi 
çok özel hizmetlere ilişkin bilginin üretilmesinde yerel 
yönetimlere hizmet sunabilmektedirler. Proje üretim sürecinede, 
yarışma jürilerinde olduğu gibi veya doğrudan duyulan 
gereksinimlerde, ilgili aparatları işleterek bir çeşit 
danışmanlık rolü de üstlenebilmektedir. TMMOB bu alanda ayrıca 
uzmanlara erişebilmenin referans kaynağı bir örgüt olarak hizmet 
sunmaktadır. 

TMMOB birimleri belde halkının ve kamuoyunun yerel yönetim 
uygulamaları konusunda aydınlatılmasında da, eğitici ve referans 
kuruluşu olarak etkili olabilecektir. 

TMMOB böylece belde halkının yerel yönetim uygulamalarının 
denetlemesinde ve yerel yönetim pratiğine aktif katılımının 
sağlanmasında önemli görevler alabilecektir. 

TMMOB bunun yanısıra mal ve hizmet üretiminden, üyelerin 
ve hizmetin norm standart ve kalite açısından denetlenmesi 
hizmetlerinde, doğrudan yerel yönetim birimlerine hizmet 
sunabilmektedir. 

Beş Yıllık Plan Dönemin’de ; mahalli hizmetlerin 
karşılanması sürecinde, ilgili yerel yönetim 

birimlerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve 
onların yerel birimleri ile (özellikle bu kuruluşların eğitim, 

vı. 

yeri nt: 
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denetim ve referans hizmetlerinden yararlanma bazında) işbirliği 
içinde olmaları desteklenmelidir. 

dc) Tokat Deneyi 

Tokat Modeli olarak adlandırılan sistem, aslında 
idarecilerimizin geçmişte uyguladıkları yerel ye merkezden 
planlanan hizmetlerde, 11 özel İdaresi aracılığıyla, halkın 
katılımı da sağlanarak emanet sistemi ile tasarruf sağlayarak 
yaygın, etkin ve süratli netice alma yöntemidir. 

Bu sistemde gerek özel idarenin gelir kaynakları, gerekse 
ilgili bakanlıkların ödenekleritorba bütçe" seklinde il özel 
idaresinde toplanmakta, bu kaynaklar malzemeye dönüştürülerek, 
kaymakamlar aracılığı ile şehir merkezinde emanet komisyonları, 
köylerde de muhtara verilmekte ve bunlar tarafından yatırıma 
dönüştürülmektedi r. 

Bu suretle, yatırımlarda müteahhit karı ortadan 
kaldırılmakta, toptan malzeme alımı avantajından istifade 
edilmekte, şehir merkezlerinde tasoranların yaptığı indirim 
gözönüne alındığında, bina yapımında %50’ye varan tasarruf, 
köylerde de proje tutarına göre %75'e varan tasarruflar 
sağlanmaktadır. 

Tokat örneğinde özellikle, milli eğitim,sağlık, emniyet 
binaları ile, sosyal tesisler, işhanları, tarım hizmet binaları 
ve benzeri birçok binalar bu şekilde emanet yöntemi ile 
yapılmıştır. Toplam 2000’e’yakın muhtelif boyda ve büyüklükte 
bina yapımı 1985-86-87 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

Bu maksatla, ilgili bakanlık bütçelerinden transfer edilen 
paralar ve özel idare imkkanlanyla son dört yıl içinde toplam 
25.000 m3 kereste, 50.000 ton çimento, 10.000 ton demir, 20 
milyon tuğla ve kiremit alınmış, kaymakamlar kanalı ile köy 
muhtarlarına ve şehir merkezindeki taşoranlara aktarılmıştır. 
Köylerde muhtarlar 20.000 TL ile 200.000 TL arasında değişen 
miktarlarda, hane başına salma (gönüllü vergi) toplamış, bu 
paralarla muhtarlarca tutulan tasoranların istihkakları ödenmiş, 
ayrıca idarece verilen malzemenin dışındaki malzeme, ilgili 
tasoranlar tarafından alınmıştır. 

Neticede, son dört yıl içinde zamanın birim fiyatlarına 
göre toplam sağlık ve eğitim konusunda 8 milyar lira, Genel 
Bütçeden ödenek alınmış, özel idarenin de kaynakları buna ilave 
edilerek, proje tutarı 25 mılyar'a varan 3000 derslik ve lojman, 
3000 yatak kapasiteli öğrenci yurtları, 176 adet sağlık evi ve 
her biriminde öğretmenevi bulunan işhanları kompleksi her ilçede 
yapılmıştır. 

Bu modelde, tüm ödenekler özel idare imkanlarıyla hamur 
haline getirildiğinden, ödeneğin geç veya erken gelmesi ve her 
isin ödeneğinin ayrı olmasının yarattığı sakıncalar da ortadan 
kaldırılmıştır. Örneğin ; milli eğitim imkanlarıyla ve özel 
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idarenin katkılarıyla alınan malzeme sağlık yatırımları için 
kullanılmış, bilahare intikal eden sağlık ödeneği ile denge 
sağlanmıştır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İsleri Genel 
Mjüdürlüğü’nce yürütülen yatırımlarda, yıllık birim fiyatların 
gecikerek çıkması, ihale dosyasının hazırlanması, ihale 
talimatının alınması, ihale, sonra ihalenin onayı. Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı tescili ve bilahare Sayıştay vizesi ile bir yıl 
ihale hazırlığı ile geçmekte, yatırımlar genellikle ertesi yılda 
başla11labilmektedi r. 

Ayrıca, köyde tapunun aranması ve hele bir sağlık ocağı 
veya evi için 2 dönüm yer istenmesi keyfiyeti sonucunda, 
mezarlıkların yanında sağlık evi yada ocağı yapılması gerçeği 
yaşanmaktadır. 

Tokat örneğinde özel idarenin devreye girmesi ile, bütün bu 
engeller ortadan kalktığı gibi, 1986’da öngörülen yatırımların 
1985’in son haftasında, sırf birim fiyatları beklememek için 
ihale edilebilme imkanı hasıl olmuştur. 

Okul, lojman ve sağlık evleri için halkın sağladığı 
katkının 5 milyar TL. civarında olduğu tahmin edilmektedir. Proje 
tutarı 14 Milyon TL. olan sağlık evi, özel idarenin toplam 3 
milyon TL.İlk malzeme ve köylüden toplanan 3 Milyon TL.İık salma 
ile yapılabilmiştir. 

Köy hizmetlerine gelince; 1986 yılında köylü - devlet 
işbirliği ile 500 .milyon TL.’ya 60 köye içme suyu getirilmişken, 
aynî yıllarda 1.5 milyar TL. ile ihale sistemi suröfeiyle 73 köye 
içme suyu getirildiğini görmekteyiz. 

Üç yıl önceki birim fiyatlarla üç.yıllık bir çalışma ile 25 
Milyon TL’na bir köye kanalizasyon yapılmış iken, özel idarenin 
25 Milyon TL.’ya yaptığı büz tesisi aracılığıyla 15 milyon TL. 
lık Genel Müdürlük ödeneği ile 15 köye Köylü - Devlet 
isbirliğiyle , kanalizasyon yapılabilmiştir,. 

1987 yılında Tokat ilinde 250 milyon TL.ya 17 köye ihale ile 
cami yapılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bu paranın 
tamamının özel İdare’ye verilmesi halinde, 17 yerine 50 köyde 
caminin yapılabileceği teklif edilmiş, benzer teklifler içme suyu 
için de yapılmış olmasına rağmen kabul görmemiştir. 

Asfalt konusunda da özel idarece oluşturulan 40 milyon 
TL.İık ekipmanla katma bütçeden sağlanan ödeneğin iki misli iş 
yapılabileceği anlaşılmıştır . 

Netice olarak su söylenebilir: Devletin bir köye tahsis 
edeceği okul parası ile, dört köye okul, bir köye tahsis edeceği 
sağlık evi parası ile dört köye sağlıkevi, yine bir köye tahsis 
edeceği içme suyu, bir köy için gerekli kanalizasyon parası ile 

57 



5-10 köye, bir kilometrelik asfalt parası ile iki kilometrelik 
asfalt yapılabileceği. Tokat örneğinde ispat edilmiştir. 

Bu sistemin bu espri içinde, ülke genelinde uygulanması 
halinde, sağlanacak tasarruf trilyonlarla ifade edilecek ve yerel 
hizmetlerde asırların ihmali sonucu oluşan açık, devlet bütçesine 
yük olmadan kısa zamanda kapanabilecektir. 

Tokat diğer illerden fazla ödenek almıştır, dolayısıyla 
başarısını buna borçludur denebilir. Gerçekten, Tokat son dört 
yıl içinde toplam 800 derslik parası almıştır. Bu para ile 3000 
derslik ve lojman üretmiştir. 44 sağlık evi parası ile de, 176 
adet sağlık evi yapmıştır. Yani alman ödenek, hizmet olarak 
dörde katlanmıştır. Dört yılda 800 derslik yerine, toplam 200 
derslik parası alan il, bunu eğer emanet sistemi, özel idare ve 
halkın gönüllü katılımı ile dört misline çıkaramadı ise, Tokat’ın 
fazla parasal kaynak sağladığı ileri sürülmemeli dir. Köy 
hizmetlerinde verilen örneklerdeki halk katkısı yalnız Tokat’ta 
değil, ülke genelinde birçok yerde uygulanmıştır. Örnekleri 
görülmüştür. Tokat’ta işin sadece boyutu ve kapsamı geniştir. 

Bu modelin uygulanmasını engelleyen tek faktör, ülke 
genelinde yatırımların genellikle ihale sistemi ile yapılması ve 
halk katkısının aranmarnasıdır . 

Vadandaş, bundan dolayı haklı olarak, her şeyi ve o şeyin 
tamamını devletten beklemektedir. 

Mevcut merkeziyetçi sistemde her şeyin merkezden planlanıp 
yürütülmesi, ödeneklerin merkezden gönderilip, ihale sistemi ile 
yapılması alışkanlığı, vatandaşı sürekli devletten hizmet 
bekleyen bir duruma getirmiştir. 

600 yıllık îmece kurumunun kaldırılması sonucu görülmüştür 
ki, bütçe imkanlarıyla son derece yaygın kırsal ve kentsel 
hizmetler, halkın katılımı olmadan gerçekleşememektedir. Bu 
nedenle yeniden fiilen katılımcı modele, "Kendi Okulunu Kendin 
Yap" kampanyası ile 1980’lerde dönülmüştür. 

Mahalli hizmetlerin mahallinde planlanıp, programlanıp, 
mahalli bütçelerle mahalli halkın katılımı sağlanarak 
gerçekleştirilmesi halinde, Tokat örneğinde görülen etkin, yaygın 
hizmet sağlanarak, gönüllü halk katılımı ile büyük tasarruflar 
meydana gelebilecek, bu suretle kalkınma ve gelişme için gerekli 
büyük alt yapıya parasal kaynak bulunmuş olacaktır. 

Mahalli idareler, köyler ve şehirler birbiri ile 
yarışarak, kalkınma heyecanı ile topyekün gelişme ve kalkınma 
sağlanacaktır. 

Tokat örneği, bunun yapılabilirliğini göstermiştir. Ülke 
genelinde ilkelerin istisnasız konması halinde, her il’de benzer 
neticeleri almak mümkündür. 
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Bugün merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev ve 
kaynak bölüşümü tam olarak yapılamamıştır. Birçok hizmet, tüm 
ayrıntıları ile merkezden yürütülmektedir. Türkiye’nin bütün 
meseleleri en ince ayrıntısına kadar taşradan Beşkent’e intikal 
ettirilmekte, taşradaki her kademe evrak trafiğini idare eden, 
hizmet yerine evrak üreten ağır, hantal, cansız bir yapıya 
dönüşmektedir. 

Olay mahalinde canlı tesbit etme imkanına sahip olan yerel 
idareler, yetersiz kaynaklarla sembolik hale gelmiştir. Kamu 
harcamalarının %85 ’ merkezi idare tarafından yapılmaktadır. 

Batı dünyasına baktığımızda, kamu harcalarının %50’sinden 
fazlasının mahalli idarelerce yapıldığını, bu konunun 
demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu görmekteyiz. 

Avrupa Topluluğu’na girme durumunda olan Ülkemizin, 
merkeziyetçi idari yapısını yeniden gözden geçirerek, batı 
örneğindeki espriye uygun, halkın kendi kendini yönetmesi olan 
demokrasiyi, ülke genelinde yaygınlaştırmak yönünde gayret 
sarfetmesi gerekir. 

Köy, belde, ilçe ve il seviyesinde yürütme organlarını 
halkın seçeceği yerel yönetimler, eğitim, sağlık, kültür, köy 
hizmetleri, spor, bayındırlık, turizm ve benzeri hizmetlerin 
yerel nitelikteki kısımlarında tek sorumlu merci olmalıdır. Ve 
halen merkezi idareye hiyerarşik bağla bağlı taşradaki genel ve 
katma büçeli bütün birimler, bu yönetimlerle irtibatlı hale 
getirilmelidir. Bu husus hern demokrasinin gereği, hem de yaygın, 
etkin, süratli kalkınmanın vazgeçilmez kuralıdır. 

Tokat’ta son dört yıl içinde mevcut sistem zorlanarak 
yapılan çalışmalar, çağdaş yaklaşımın Türkiye Koşullarında 
uygulanabilirliğini ve geçerliliğini göstermiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de hızlanmaya başlayan 
şehirleşme hareketi, önceleri sınırlı bir gelişme göstermesine 
rağmer> sorunlar doğurmuş, şehirleşmenin durdurulması gerektiği ve 
durdurulabileceği konusu uzun süre tartışılmıştır. Bu dönemde 
şehirleşme hareketinin tartışma konusu olmasının nedeni, istihdam 
imkanları elverişli olmadığı halde, kırsal alanlardan şehirlere 
olan göçün önlenememesi sonucu, artan nüfus karşısında, şehirsel 
hizmetlerin ihtiyaçların gerisinde kalmasıdır. 

Planlı döneme girildiği 1960’lardan bu yana ise, 
Türkiye’nin kalkınmasının özlenen düzeye ulaşmasının ancak 
sanayileşme ile olacağı görülmüş, dolayısıyla şehirleşme hareketi 
gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

Şehirler ekonomik ve sosyal yapılarına, coğrafi 
konumlarına, kültürel zenginliklerine göre farklı şehirleşme 

Bazı Kamusal Hizmetlerin özel Kişi ve Kurumlar 
Tarafından Karşılanması (Özelleştirme) 
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hareketi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Hızlı gelişmeye 
uğrayan yerleşim alanlarının nüfusu gün geçtikçe yoğunlaşmakta, 
bu nüfusa verilecek şehirsel hizmetlerin boyutları büyümekte, 
istihdam imkanları sınırlanmakta, sonuçta büyüyen şehirlerin 
yönetim sorunları da diğerlerinden farklılaşmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, hızlı şehirleşme 
sonucu oluşan büyük şehir bölgelerinin de ekonomik, sosyal, 
kültürel ve yönetsel açıdan planlanması öngörülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından bu yana hazırlanan 
tüm kalkınma planlarında, nüfusu milyonların üstünde olan büyük 
şehirlerin belediyeleri ile nüfusu bir kaç bin kişi olan yerleşim 
alanlarının belediyelerinin aynı görev, yetki ve sorumluluk' ile 
yükümlü olup, aynı organizasyon yapısı içinde hizmet vermelerinin 
sakıncaları üzerinde durulmuştur. .Nitekim, Besinci Beş Yıllık 
Kalkınma’ Planında, Devletin yürütmekte olduğu bazı belediye 
görevlerinin, şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde ana 
kuruluşlar olarak kabul edilen belediyelere devredileceği hükmü 
geti riİmi sti r. 

Türkiye’de şehirli nüfus hızla artmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı nüfus tahminlerine göre, 
1988 yılında toplam nüfusun 54.0 milyona ulaşması, şehirli 
nüfusun ise 27 milyon olması beklenmektedir. 

1988 yılı programında ise, "toplam nüfusun %50.8’nin 
şehirlerde oturduğu, %25’inin ise, beş büyük şehirde yaşadığı 
gözönünde tutulduğundan, şehir yönetiminin güçlendirilmesi ve 
mahalli hizmetlerin mahalline bırakılması yönünde gelişmelerin 
önemi ortaya çıkmaktadır." denilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile demokratik düzen içinde 
planlı kalkınma ilkesi benimsenmiştir. Kalkınma plan ve 
programlarından yalnızca yüksek kalkınma' hızına ulaşarak milli 
geliri arttırmak, başlı basına bir amaç olarak örtaya konmamış, 
asıl hedef, ekonomik kalkınma yanında, dengeli bir toplum düzeni 
yaratmak olarak belirlenmıstir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal 
açıdan giderek büyüyen ve gelişen Türkiye'de toplum refahını ve 
insan mutluluğunu arttırmak icın, mahalli hizmetlerin yerinden 
karşılanması artık kaçınılmaz olmuştur. 

ea) Belediye ölçeğinde Kamusal Hizmetlerin Yerine 
Getirilmesinde Karşılaşılan Güçlükler : 

Bilindiği üzere, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak 
üzere kurulan mahalli idarelerden belediyeler, şehir 
hızmetlarinden, il özel idareleri, ıl bütünlüğüne yönelik 
hizmetlerden, köyler ise, köy tüzel kişiliği içindeki mahalli 
hizmetlerden sorumludur. 

Bu bölüm belediyelerin şehirlerde verdiği hizmetler ile 
sınırlandırılmıştır. 
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Belediyeler 1930 yılından bu yana, 1580 sayılı "Belediye 
Kanunu" hükümlerine göre hizmet vermektedir. 

1985 yılında 1720 olan belediye idarelerinin sayısı 1988 
yılında %5.3’lük bir artışla, 1984’e yükselmiştir. Belediye 
sınırları içinde yasayan nüfus ise %3.4 artarak 35.3 milyona 
ulaşmıştır. Böylece 1988 yılında belediye sınırları içinde 
yasayan nüfusun, toplam nüfusa oranı %65.3 e ulaşmıştır. 

1984 yılında İstanbul, Ankara, ve İzmir Büyüksehir 
belediyelerinin kurulmasından sonra, 1986 yılında Adana, 1987 
yılında ise, Bursa, Gaziantep ve Konya,1988 sonunda Kayseri 
Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ile Büyükşehir 
Belediyelerinin sayısı 8 ’e yükselmiştir. Büyükşehir 
belediyelerine diğer belediyelerden farklı olarak, yasalarla daha 
geniş ekonomik imkanların tanınmış olmasının, uygulamada diğer 
belediyelerin de 3030 sayılı Kanun kapsamına girme talebini 
arttırdığı, 1988 yılı Programı’nda ifade edilmektedir. 

1984’ten bu yana gözlenen büyükşehir belediyeleri ve 
ilçe belediyeleri uygulamalarının büyük şehir bütünlüğünü olumlu 
yönde etkilediğini söylemek güçtür. Büyükşehir belediyeleri ile 
ilçe belediyeleri arasında ortaya çıkan kaynak ve görev 
paylaşımında dengesizlikler yanında, merkezi idarenin tüm 
belediyeler üzerindeki aşırı vasayeti ve bürokratik engeller, 
belediyelerin kamusal fonksiyonlarını yerine getirmesini 
güçleştirmiştir. Bunun sonucu olarak, belediyeler yeni arayışlara 
girmiş ve bu baskılardan kurtularak, hizmette etkinliği ve 
verimliliği artırabilmek için, bir anlamda hizmetleri 
“özelleştirmeye" yönelmişlerdir. Aslında bu, gerçek anlamda bir 
özelleştirme değildir. Hizmetlerin özelleştirilmesi denilince 
anlaşılması gereken şartları ve ortamı incelemeden önce, bugünkü 
uygulamayı kısaca gözden geçirmekte yarar vardır. 

Geçmişte olduğu gibi, bugün de sorunlar, ihtiyaçların 
karşılanamamasından doğmaktadır. 

Mevcut imkanlar ile ihtiyaçların karşı lanrnamas ı n.ı n 
nedenlerinin araştırıİması sonucu ; 

- Ya, mevcut imkanlar ile ihtiyaçlar karşılanırken, 
rasyonel davranılmadığı ortaya çıkar. 

- Ya da, mevcut imkanlar rasyonel kullanıldığı halde, 
ihtiyaçlar karşısında imkanların yetersiz kaldığı görülür. 0 
zaman da imkanlar genişletilmeye çalışılır. 

öte yandan günümüzde tüm belediyelerin nitelikli, 
yetişmiş eleman eksikliği vardır. 

İhtiyaçları gün geçtikçe büyüyen, ge 1 i şe.n, . . değişen, ve ■ 
çeşitlenen‘şehirsel yerleşim alanlarında yaşayanlara götürülecek 
hizmetlerin de aynı doğrultuda değiştiği ve uzmanlaşma istediği 
bir gerçektir. 
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Kendilerine yüklenen bu görevleri etkin bir biçimde 
yürütme imkanından hem nitelik, hem nicelik yönünden yoksun olan 
belediye personelinin eğitimi konusuna merkezi idarenin giderek 
önem verdiğini, çeşitli eğitim yöntemleri denemesine rağmen, 
bugün için belediye personelinin sahip olması gereken eğitim 
düzeyine ulaştığını söylemek güçtür. 

En önemlisi, 657 sayılı Devlet Personel Ksnunu’na tabi 
olarak eleman istihdam etmek zorunda olan belediyelerin, bu ücret 
sistemi içinde nitelikli eleman bulmaları mümkün olamamaktadır. 

3194 Sayılı İmar Kanunu, belediye sınırları içindeki 
yerlerin imar planlarının (nazım imar planı ve uygulama imar 
planı) yapılması ve ; yaptırılması isini ilgili belediyelere 
vermiştir. Yine aynı yasada belediye ve mücavir alan dışında 
kalan yerlerde yapılacak planlar ise, valilik veya ilgilisince 
yapılır veya yaptırılır denilmektedir. 

Ancak yerleşim alanlarının pek çoğunun imar planlarının 
henüz hazırlanamamış olması, sayısız sorunu da birlikte 
geti rmektedi r. 

İmar planlarının mevcut olmaması, yapılacak yatırımların 
yer seçiminde yerinde davranılıp davranılmadığmdan başlayarak 
tereddütler doğurmakta, proje bazında yapılan ihalelerde zaman 
içinde proje değişikliklerine gidilmekte, bu da hem zaman ve emek 
kaybına sebep olmakta, hem de yatırımın maliyetini 
yükseltmektedir. 

Yine imar planlarının mevcut olmaması, kontrolsüz 
yapılaşmanın ve sonuçta çarpık şehirleşmenin en başta gelen 
nedenidir. Ruhsatsız yapılar ve gecekondulaşma, şehirlerin içme 
suyu ve kanalizasyon sistemlerinden başlayarak, yol, elektrik, 
telefon gibi tüm altyapı hizmetlerinden kaçak kullanımlara yol 
açmakta, bunun sonucu hem altyapı sistemleri bozulmakta, hem 
hizmet gelirlerinden yoksun kalınmakta, hem de çevre 
ki rlenmektedir. 

Günübirlik çözümler arayan köhnemis metodlara ve kurallara 
sıkı sıkıya bağlı kalarj, bürokrasiye boğulmuş, küçük bir 
pencereden bakan, klasik ve statik bir belediye anlayışı, ne 
hukukumuza ve ne de çağımız anlayışına uygundur. örnek olarak 
aldığımız batı belediyelerinin dinamik bir yapıya sahip olduğu 
bilinmektedir. Esasen yöresel halk yönetimi olan belediyeler, 
aktivitesi yüksek, sorunlara çabuk ve isabetli kararlarla, ileri 
çözümler bulma özelliklerine sahip olmalıdır. 

eb) Belediyeler Tarafından Kurulmuş Şirket ve Vakıflar ; 

Belediye hizmetlerinin 
yürütiilebi lmesi ni n vasıflı personel 
olduğu, uygulanmakta olan ücret 
nitelikli eleman istihdamının 
açıklanmıştır. 

etkin bir şekilde 
istihdamı ile yakından ilgisi 
politikası ile de yetişmiş, 
mümkün olmadığı yukarıda 
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Hizmetin gerektirdiği ücreti vererek vasıflı personel 
istihdamını mümkün kılmak ve hizmette verimliliği sağlayabilmek 
amacıyla, belediyeler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
'Srrkef' kurmak yoluna yönelmektedirler - Aslında, belediyelerin 
şirketleşme olgusu yeni değildir. Uzun yıllardan bu yana 
varlığını sürdüren, belediyelerin ve kamu kuruluşlarının ortak 
olduğu şirketler vardır. Ancak bu kuruluşların sektör bazında 
verdiği hizmetlerde etkinlik sağladığını söylemek güçtür. Her ne 
kadar bu şirketler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hizmet 
vermekte iseler de, yönetimlerinin yapısı itibariyle, bütünüyle 
belediyelerin kontrolü altına girmektedirler. Bu da yönetimlerin, 
hizmetin gerektirdiği biçimde bağımsız karar alabilmelerini 
engel1emektedi r. 

Bazı belediye hizmetlerini görmek üzere, şirketler gibi 
vakıf da kurulmakta ve bunların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
8u vakıflar da aynerî şirketler gibi, kuruluş yapıları itibariyle 
bütünüyle belediyelerin denetimi ve gözetimi altında hizmet 
vermektedirler. 

Belediyelerin belli periyotlarda seçimle oluşan üst 
yönetimleri değiştiğinde, bu şirket ve vakıfların hizmetlerinde 
etkinlik ve verimliliği ne ölçüde sağlayabilecekleri hususu, 
üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. 

ec) Özelleştirme 

özelleştirme, kamu mülkiyetinde olan teşebbüs ve malların, 
özel kişi veya kururnların mülkiyetine geçirilmesi, başka bir 
deyişle, bunların kamu sektöründen, özel sektöre devredilmesi 
demekti r. 

Mülkiyetin tamamen veya çoğunluk payı şeklinde devri, doğal 
olarak, yönetiminde özelleştirilmesi demektir. Ancak, yönetimin 
devlet kontrolünden çıkarılması için, kamu mülkiyetinin tamamen 
kaldırılması zorunlu değildir. Bazı işletmelerde devletin küçük 
de olsa bir pay sahibi olarak kalması, özelleştirmenin basanfeı 
açısından zorunlu olabilir. 

özelleştirme, esas olarak, sermaye şirketine dönüştürülen 
kamu işletmelerinin hisse senetlerinin halka, özel kişi ve 
kuruluşlara satışı seklinde tanımlanmakla birlikte, bu özelliği 
taşımayan başka yönetimleri de kapsayan yaygın biçimde 
uygulananlardan biri de, kamu kuruluşlarının yürüttüğü 
hizmetlerin, ihale veya imtiyaz yoluyla özel şerketiere devridir. 

özelleştirme politikası, hemen tüm dünya ülkelerinde uzun 
zamandır- üzerinde durulan ve yıllardır da planlı bir şekilde 
uygulamaya konulan bir politikadır. Ancak, tüm bu ülkelerdeki 
özelleştirme uygulamaları amacına ulaşabilmiş değildir ; ayrıca 
her ülkenin kendi ekonomik, sosyal ve politik şartlarına göre 
uygulamada bir genelleme yapmak mümkün değildir. 
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örneğin, İngiltere’de belediyelerin yürüttüğü bazı 
hizmetler özel kuruluşlara devredilmiştir. Bunlar daha çok, 
temizlik, çöp toplama, ulaşım vb. hizmetlerdir. 8u uygulama, 
belediye bütçesinde oldukça önemli tasarruflara imkan 
verebiİmiştir. Bu yöntemin uygulanması ile, hem mevcut mal 
varlığını (makine-teçhizat gibi) daha verimli çalışan 
işletmecilere devretmek suretiyle etkin hizmet sağlanabilmiş, 
hem de her sözleşme döneminin bitiminde, yeni ihale rekabete açık 
olduğundan, daha düşük teklifler ortaya çıkabilmiştir. 

Bu durumda mahalli hizmetlerin yerinden karşılanmasındaki 
özelleştirme modelimiz, örnek uygulamaların ışığında, ülkemize 
özgü bir model olmalıdır. 

Belediyelerin bazı hizmetlerinin özelleştirilmesinden 
maksadın, bazı belediye hizmetlerinin özel, gerçek ve tüzel 
kişilere- gerekli kontroller yapılarak belli şartlarla 
gördürülmesi olduğunu belirledikten sonra, Anayasa’nın 128'inci 
maddesi ile ilgili ileri sürebilecek bir hususa değinmek gerekli 
görülmektedi r. 

Anayasa’nın 128'inci maddesi, “Devletin kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 
görevlileri eli ile görülür," hükmünü getirmiştir.Bu hükme 
dayanılarak her kamu hizmetinin memurlar eli ile görüleceği 
sonucuna varmak, işin mahiyetine de uymayan büyük bir yanılgı 
teşkil eder. Zira madde, genelde "kamu hizmeti"nden değil, 
"Devlet’ın veya sair kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerı"nden 
söz etmektedir. Yine diğer bir ayırım da, "kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler" ayrımıdır. 

Kısaca, kamu idarelerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirmediği 
asli ve sürekli olmayan görevler, bu kuralın dışında kalmaktadır. 
Görüldüğü üzere, her kamu hizmetinin mutlaka kamu görevlileri eli 
ile görüleceğine dair kesin bir kural söz konusu değildir. Zaten 
olmaz da . öte yandan, yerleşik idare hukuku kavramları, kamu 
hizmetlerinin, ilkeleri ve kapsamı belirlendikten sonra, üçüncü 
kişilere veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine 
gördürülebilmesi imkanını verir. Aksı halde, örneğin, devletin ve 
diğer kamu tüzel kişilerinin hiçbir inşaatlarını ihaleye 
çıkarmaları mümkün olmaz ve inşaat faaliyetlerini bizzat 
yürütmeleri gerekirdi. 

Kaldı ki, Anayasa’nm 128’inci maddesinin içinde yer 
aldığı bölümün ortak başlığı "kamu hizmeti görevlileri ile ilgili 
hükümler"di r. 8u bölümdeki hükümler, kamu hizmetine ilişkin 
ilkeleri değil, bu hizmette kamu görevlilerinin yerini belirleme 
amacını taşımaktadır. 



8u nedenledir ki, belediyelerin belediye hizmetlerini 
belli sözleşmelerle, şartnamelerde hükümleri yazılı kurallar 
içinde, özel hukuk kişilerine gördürmelerinde Anayasa ve sair 
yasalara aykırı bir cihet bulunmadığı düşünülmektedir. 

ed) Özelleştirme Yöntemleri 

Belediyeler özellikle büyük ölçekli yatırımlarını, bu 
konuda uzmanlaşmış özel sektör kuruluşları ile kuracakları ortak 
şirketler yardımı ile gerçekleştirebilirler. 

Belediye mülkiyetindeki şirketlerin hisse senetlerinin 
tamamı veya bir kısmı özel kişi ve kuruluşlara satılabilir. 8u 
hisse senetleri sermaye piyasası aracılığı ile satılabileceği 
gibi, teklif alma yoluyla veya doğrudan pazarlık yoluyla satışa 
çıkarılabilir. 

Ancak yukarıda açıklanan her iki yöntemde de kamu payının 
özelleştirmeyi engelleyecek oranda tutulacağı doğaldır. Ayrıca, 
bu şirketlerin yönetiminin üretim, finansman ve yatırım 
konularında-genel ilkeler dışında-tamamen bağımsız karar 
vermeleri ve karlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalışmalarını 
sağlamak gerekir. 

Belediyelerin ortağı olduğu inşaat şirketleri, gaz 
dağıtım şirketleri, otobüs işletmeleri, doğal kaynakları işleten 
şirketleri gibi mevcut şirketleri', özellikle kuruluş ve yönetim 
yapısı açısından, yukarıdaki ilkeler ışığında 
özelleştirilebileceği gibi, yeni şirketler de bu ilkeler 
gözönünde tutularak kurulabilir. 

Belediyeler bazı şirketler veya işletmelerini belli 
sürelerle başka şirketlere kiralayabilirler veya işletme 
sözleşmesi ile yönetimlerini devredebilirler. Bu yöntemle, belli 
sürelerle başka şirketlere kiralama veya işletme sözleşmesiyle 
yönetimi devrolunan belediye kuruluşlarının (şirket veya 
işletme), sözleşmelere konulacak hükümlerle, belli sürelerin 
sonunda kiracı veya isletmeci şirket tarafından satın alınması 
imkanı söz konusu olabilir. Kiralama veya yönetim devri 
yönetiminin başarısı, belediye hizmetlerinden hangilerine bu 
işlemin uygulanacağının seçiminde isabetli davranıİmasına, ayrıca 
şirketlerin karar organlarının kamu yararı gözeterek, islerinde 
hızlı , verimli ve uyumlu hareket etmelerine bağlıdır. 

örneğin, belediyelerin halk ekmek fabrikaları, mezbaha 
tesisleri.asfalt ve beton fabrikaları ile taş ocakları, akaryakıt 
servis ve satış istasyonları gibi şirketleri, kiralama, 
işletme sözleşmesi, veya yönetimin devri yoluyla 
özelleşti rilebi lirler. 

.Bazı belediye hizmetleri yap-işlet-devret modeli 
uygulanarak özelleştirilebilirler. Bunların başında kaynak' 
sularının özelleştirilmesi sayılabilir. 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, yerleşim alanlarının onaylı 
imar planlarına göre hazırlanmış master planları çerçevesinde, 
bir kısım içme suyu projelerinin yap-islet-devret modelinin 
uygulanması ile özelleştirilmesi, yatırımın kendi kaynağını 
kendisinin yaratması açısından önemlidir. 

özel kanunla kurulmuş bir kamu kuruluşu olan ve büyükşehir 
belediyelerinin bağlı kurulusu olarak faaliyet gösteren, içme 
suyu ve kanalizasyon idarelerinin hizinet verdiği alanlar için, 
içme suyu hizmetlerinin özelleştirilmesi denilince, sokak 
aralarına kadar girilerek, yatırım, bakım ve onarım hizmetlerinin 
özel kuruluşlara yaptırılması anlaşılmalıdır. Burada 
özelleştirilmesi söz konusu edilen, başlı başına bir proje 
özelliği taşıyan gerektiğince tanımlanmış yatırımların (baraj 
yapımı, belli bir sistem uygulanarak bu yöreye su götürülmesi 
gibi yatırımların) özelleştirilmesidir. 

Ancak burada özellikle üzerinde durulması gereken husus, 
bu konuda hizmete öncülük ve denetim görevini yerine getirecek 
olan kamu kuruluşlarının yetki sınırlarının, yetki kargaşasına 
yer vermeyecek biçimde iyi çizilmesi gerekir. Özellikle i eme suyu 
koruma alanlarının sınırlarının belirlenmesi ve korunması 
yetkisi, doğrudan bu hizmetle ilgili olan su ve kanalizasyon 
idarelerine verilmelidir. 

Konu diğer belediyeler acısından düşünüldüğünde ise, içme 
suyu master planına uygun olarak, bu hizmetin ilgili 
belediyesince doğrudan özel kuruluşlara ihale edilmesi uygundur. 

içme suyu dışında, sağlık hizmetleri de devletin sağlık 
politikasına uygun olarak ve yap-islet-devret modeli uygulanarak 
özelleştirilebilir. Bu yöntem ile kurulacak olan entegre 
tesisler, hastane, laboratuvar, kres, huzur evi gibi değişik 
fonksiyonları yerine getirebilırler. 

Özelleştirmeye geçerken belediyelere düsen en önemli 
görev, hangi öncelikle, hangi hizmetlerin, hangi çerçevede ve 
hangi yöntemle özelleştirileceğinin kesin sınırları ile 
belirlenmesidır. 

Özelleştirmeden sonra ise, hizmetlerin rasyonel bir 
biçimde ve kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak ve bu 
amaçla etkin bir denetim yapmak, tüm belediyelerin aslı görevi 
olacaktır. 

Ekonomik ve sosyal acıdan gün geçtikçe büyüyen ve 
gelişen, hızla sanayileşen ve şehirleşen Türkiye'de, toplum 
refahını ve insan mutluluğunu arttırmak icın şehir yönetiminin 
güçlendirilmesi ve mahalli hizmetlerin mahallinden karşılanması 
kaçınılmaz olmuştur. 

Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan 
mahalli idarelerden belediyeler, şehir hizmetlerinin yerine 
geti rilmesınden sorumludurlar. 
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Çağdaş şehircilik ilkelerine uygun olarak şehir 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için, bazı belediye 
hizmetlerinin özelleştirilmesi eğilimleri, dünyadaki gelişmelere 
ve uygulamalara paralel olarak ülkemizde de hızla artmaktadır. 

özelleştirmeye -, 

. Konusunda uzmanlaşmış şirketlerle belediyelerin 
ORTAKLIK KURMASI, 

. Belediye mülkiyetindeki anonim şirketlerin HİSSE 
SENETLERİNİN tamamının veya bir kısmının-uygun 
görülecek yöntemlerle-özel kişi ve kuruluşlara 
satılması, 

. Belediye mülkiyetindeki şirket ve işletmelerin 
KİRALANMASI veya işletme sözleşmesi ile 
yönetimlerinin özel kisi ve kuruluşlara devredilmesi, 

. Büyük ölçekli,proje bazına indirgenebilen bazı 
belediye hizmetlerine ise, YAP-ISLET-DEVRET 
modelinin uygulanması, 

yöntemlerinden herhangi birinin, hizmetin niteliğine uygun olarak 
seçilmesi ile geçilebilir. 

özel leştirmeye geçilmesinden sonra, hizmetlerin 
rasyonel bir biçimde ve optimal noktada, kamu yararı gözetilerek 
yapılmasını sağlamak ve bu amaçla etkin denetim görevini yerine 
getirmek belediyelerin sorumluluğu altındadır. 

Ancak burada bir hususu hatırlatmakta fayda 
görmekjigyiz. "'Kamusal mal ve hizmetlerin en iyi şekilde 
görülmesini sağlamak, yerel yönetimlerin asli fonksiyonu ve 
varlık sebebidir. Bu nedenle , özelleştirme ve benzeri 
uygulamaları sadece bir araç olarak görmek ve uygun şartlar 
ortaya çıktığında kullanmak gereklidir. 

F) Yerel Yönetimler Açısından imar Planlama Faaliyetleri 

imar Planı ; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına 
uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral 
durumu islenmiş 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 plandır. 

Modern şehircilik anlayışı; koruyucu, sınırlayıcı, 
disiplin 'altına alıcı nitelikteki pasif şehircilikten, halkın 
yerleşim içindeki değişik ihtiyaçlarını zaman boyutu içinde 
karşılamaya yönelik aktif bir şehircilik aşamasına ulaşınca, 
hukuk açısından imar planlama faaliyetleri bir kolluk faaliyeti 
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olmaktan çıkarak, yerel ağırlıklı devamlı bir kamu hizmeti halini 
almıştır. 

İmar planı ileriye dönük bir mekan tanzimidir. Geleceğin 
kent kadastrosunu hem kamu, hem de fert menfaatine belirler, 
Sağlıklı kentleşmenin ve kent politikalarının aracıdır.Cesitli 
yatırımların mekan boyutunda rasyonel biçimde gerçekleşmesini 
sağlar veya sağlamalıdır. îmar planları, kentin veya kentleşen 
bir alanın gelecekte sahip olacağı sosyal, ekonomik ve fiziki 
karakteristiklerin önceden sağlanmaya çalışıldığı dinamik bir 
karar sistemidir. Her tür plan faaliyetinde olduğu gibi, amacın 
tayini ve bu amacı belli bir zaman boyutunda sağlayacak yol ve 
araçların seçimini içerir. Yerel yönetimin tüm yatırım ve hizmet 
faalıyetlerinin mekana yansımasıdır. 

îmar planlarının genellikle projektıf ve normatif yönü 
vardır. - Projektıf yönü planın elastikiyetini, zaman içinde 
değişen şartlara göre var olmasını, normatif yönü ise, hukuki 
bakımdan kaide olarak bütün reel ve hükmi şahsiyetler için 
uyulması gerekliliğini (statikliğini) ortaya koyar. 

fa) ülkemizde îmar Planı Tatbikatında bazı Aksaklıklar 
ülkemizde yakın zamana kadarki imar planı tatbikatına 

karsı, genelde sistematik eleştiriler yapılmıştır. Bu 
eleştirilere göre, imar planlarından nelerin beklenildiği ve 
neleri yerine getirmediklerini genelde söyle belirleyebılirız: 

1- Genelde turn yurtta belediye alanlarında vuku bulan 
kentsel büyümeye karşılık, onca emekle hazırlanan imar planları, 
belediyelerde boyalı resim paftaları olarak kalmakta, eskimekte, 
dolayısı ile belediyeler devamlı halihazır harita ve plan 
yemlemesine gitmektedirler. Bugün Türkiye’de mevcut 1910 
belediyenin %90'ının imar planı mevcut olmakla birlikte, hemen 
tamamının yeni imar planına ihtiyacı vardır. 

2- imar planları kentleşen alanlarda bir spekülasyon aracı 
olmakta, planlanan alanlarda arsa kıymetleri çok arttığı için, 
vatandaşlar plan dışı alanlara gayrı kanuni olarak-ve bir çok 
riski g!öze alarak plansız yerleşmekte, kentte planlı alanlar boş 
kalırken, plansız alanlarda gelişi güzel yapılaşma vuku 
bulmaktadır. 

3- Birbiri ardınca yapılan imar planlarında, planın 
sağlıyacağı ketsel rantları elde etmek isteyen baskı gruplarınca 
yapı nizamları devamlı değiştirilip arttırılmakta, yeşil alanlar, 
Sosyal alt yapı alanları kaldırılmakta, tarihi ve tabii 
özellikleri, ve güzellikleri olan kent merkezleri ve dokuları 
kentsel yenilenme ile yok olmaktadır. Bu durum, yapılaşma 
yönünden de büyük kaynak israfına sebep olmaktadır. Belediyeleri 
başta yol, su, kanalizasyon olmak üzere, birçok teknik ve sosyal 
alt yapı sorunları ile basbasa bırakmaktadır. Başka deyişle, 
planlama nedeniyle kent merkezleri ve tabii dokuları bozulmakta, 
kentlerin karakterleri ve estetikleri yok olmakta, kentler 
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ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarını yapamaz hale 
gelmektedir. bütün kentlerde bir ulaşım (ve toplu ulaşım) sorunu 
kendini göstermekte, kentlerin gerek kuruluş gerek ısleyis 
maliyetleri kamu aleyhine artmaktadır. 

4- Kentlerin şehircilik prensipleri açısından yerleşme 
yönleri ve büyüklükleri planla yönlendirilemediğinden veya 
kontrol altına alınamadığından, kentler yanlış bölgeleme ile 
gelişmekte, yaşama-çalışma ilişkileri bozulmakta, kentler tarım 
alanlarına, buralara çoğu kez devlet tarafından getirilmiş sulama 
alt yapısını da bozarak yayılmakta, planla desteklenen büyük bir 
kaynak israfına sebep olmaktadırlar. Halbuki plandan beklenen, 
kaynakların korunması ve rasyonel kullanılmasıdır. 

5- Planlama ile ön görülen sosyal alt yapı ve kamu tesis 
alanları, yerel idare ve merkezi idare arasında eşgüdüm ve 
yatırım planlaması olmadığından, planlandığı gibi 
gerçekleşememekte, kamu kuruluş ve kullanım alanlarına sonradan 
yer bulmak olanaksızlaştığı gibi, yatırım maliyetleri de çok 
fazla artmaktadır. 

fb) İmar Planları Tatbikatındaki Aksaklıkların Sebeplen 

Yukarıda belirtilen imar planları ve tatbikatları ile 
ilgili aksaklıkların çeşitli sebepleri vardır. Genel olarak bu 
aksaklıkların temel sebepleri planların yapım 
kifayetsizliklerinden ziyade ; belediyelerin teknik eleman 
eksiklikleri, plan aplikasyonu için malı güçlerinin olmaması, 
planların merkezi otoritece onaylanması dolayısı ile yapımına ve 
yapımının gözetiminde belediyelerin az etkili oluşu 
gösterilebilir. Ayrıca plansız alanlarda veya plana aykırı 
yapılan yapıların denetiminde, belediyelerin kanuni yetkilerinin 
sanıldığından da az olusu, kentlerde plansız gelişmenin esas 
sebeplerinden biridir. Soruna genelde bakıldığı zaman, şu husus 
açıklık kazanmaktadır; kentleşmenin ağır bir maliyeti, vardır; 
Esas görevi kentleşmeyi yönlendirmek ve idare etmek olan\ 
belediyelerin ise, kaynakları bu göreve göre çok kısıtlıdır. Su 
yükü, belediyelerin kentleşmeden yararlananlarla paylaşması en 
akılcı çözüm olmaktadır. 

fc) Yeni İmar Kanunu’nun Getirdikleri 

1985'de 6785 ve 1605 sayılı İmar Kanunları yürürlükten 
kaldırılarak, 3194 sayılı yeni imar Kanunu yürürlüğe konmuştur. 
Bu Kanun, imar planı yapım ve onama yetkisini kentsel alanlarda 
genelde belediyelere bırakarak, büyük bir anlayış ve tatbikat 
aşaması yapmıştır. Bu kanunla belediyeler, hizmet ettikleri kenti 
sahiplenmeye çok ileri adım atmışlardır. Bu yetki, belediyelerde 
sorumluluk duygusunu da arttırmıştır. ayrıca imar planlarına 
mahallilik, açıklık ve süreklilik gelmiş, vatandaşta plan bilinci 
ve iştirak duygusu gelişmeye başladığı gibi, imar planı yapım ve 
tatbikatında vatandaş kontrolü artmıştır. Sonuçta belediyeler 
sadece plan yapımı ile değil. aplikasyonu ile de ilgilenmeye 
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başlamışlar, kentsel büyüme stratejilerini, ellerindeki her c'esit 
kaynağı seferber ederek gerçekleştirmeye yönelmişlerdir. Başka 
bir deyişle, belediyeler yeni Kanun'un kendilerine verdiği yetki 
doğrultusunda yeni yollar, kaynaklar ve insiyatifler arayışına 
geçmişlerdir. Bu olguya güzel örnek, Adana Belediyesidir. Adana 
belediyesi, eski imar planlarının öngörmediği alanlarda, kentsel 
büyümenin ve yayılmanın yönünü beli r lerni sdi r . Kentin büyümesini 
güneydeki düz tarım topraklarından, kuzeydeki baraj gölü 
etrafındaki tarımsal potansiyeli az topraklara doğru yöneltmiş, 
göl etrafında, adeta bir kıyı kenti görünümünde yeni kenti 
geliştirmeye başlamıştır. 8u tercih, tarım, estetik yönünden 
uygun olduğu gibi, mikro klima yönünden de isabetlidir. 

Belediye yukarıda adı geçen alanları kentin gelişme 
alanları olarak seçtikten sonra,, bu alanları pl-anlamış, 
anayollarını açmış, bu alanlarda istimlak kararı ve satın almaya 
dayanan bir yaklaşımla büyük alanları belediye mülkiyetine 
geçirmiştir. Alt yapı ve yol çalışmaları da yapılan bu alanları 
belediye kısmen kendi yapılaştırarak, kısmen de yapı yapacaklara 
karla devrederek, hem şehirleşme olgusunu hızlandırmıs, hemde bu 
olguyu devam ettirmek için, kendine piyasa mekanizması içinde 
kaynak yaratmıştır. 

fd) Belediye Alanları Dışında Kalan Alanlarda İmar 
Planlarının Dorurnu 

3194 sayılı İmar Kanunu 6. maddesine göre, imar 
planlarının yapım yetkisi belediye sınırları içerisinde belediye 
meclisinde, belediye ve mücavir alını dışında, valilik 
yetkisindedir. Burada Valilikçe onaylanan imar planları, tayinli 
merkezi bir organın insıyatifinde kalmaktadır. Î1 özel idaresinin 
bu konuda belediyeye paralel bir yetkisi yoktur. 

Bu durum, yerel yönetimlerin demokratikleşme sürecine 
aykırı olduğu gibi, tatbikatta da çok büyük sakıncalar 
yaratmaktadır. 

Valilik plan yapım ve tasdik yetkisini,' î1 .Bayindir1ık 
Müdürlükleri eli ile kullanmaktadır. Bu durum, eskiden imar 
planlarının İmar ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanma ve onanmasında 
ne gibi sakıncalar varsa, o sakıncaları il düzeyinde devam 
et tirmektedir. Ayrica 11 Bayındırlık Müdürlüğünce kabul edilen 
mevzii imar planları ülke yerleşim düzenini çoğu kez bozmaya araç 
olmaktadır. 8u biçimde yapılan, çoğu kez kıyı yağmasına da yol 
açan planlar, gelecekte belediyeleri de emrivakiler karşısında 
bırakmakta, onlara külfetler yüklemektedir. 

Çözüm, ıl yerel yönetimlerini geliştirerek bu planlama 
mekanizmasını demokratikleştirmek, ya da ilgili belediyeleri bu 
planların yapım ve tasdikinde söz sahibi yapmaktadır. Çözüm nasıl 
olursa olsun, belediye alanları dışındaki imar planlarının yapım 
ve tasdikinde, î1 Bayındırlık Müdürlükleri tek yetkili otorite 
olarak bırakılmamalıdırlar. 
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Mahalli ölçekte kent idaresine bağlı olarak örgütlenen 
tarım teşkilatının kararlarının ve yatırımlarının ortaya koyduğu 
tarım kadastrosunu destekler biçimde, yeni kentsel alanların 
yerlerini seçmek; Bu alanların yaşama çalışma ilişkisi için dikte 
ettiği kentsel sanayi ve diğer ekonomik faaliyet alanlarını 
tesbit etmek; Sanayi bölgelerinin tesbit, hazırlanma ve 
müteşebbise intikalinde, bu alanların sağlıklı kentleşmenin bir 
aracı olarak belediyelerin kontrol ve idaresinde realize 
edilmesini sağlamak, 

Si t alanlarının ekonomik boyutta korunma ve ihyasını 
sağlayacak kaynakları belediye eli ile kullanmak. 

Belediyeleri ve diğer mahalli idareleri kendi idari 
sınırları içindeki bütün alan kullanma kararlarında, boşluk 
bırakmaksızın düzenleme ve denetim sürecinde nazım hale getirmek.- 

Bu çalışmalar esnasında ; İller Bankası, Karayolları, 
D.S.Î. ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nı ve yatırım yapacak 
diğer merkezi kurumlan, planların yapım ve yatırımların 
yönlendirilmesinde yerel yönetimlerle diyaloğa sevketmek, 
gerekli di r. 

g) idari Vesayet 

Merkezi idare, yönetimde bütünlüğü sağlamak, kamu 
hizmetlerinde belirli standartları gerçekleştirmek ve toplum 
yararını korumak gibi nedenlerden dolayı, mahalli idareleri 
denetlemektedir. Bütün üniter devletlerde bu denetim sistemi 
bulunmaktadır. Ancak denetimin yoğunluğu ve kapsamı, ülkeden 
ülkeye farklılık göstermektedir. Bu denetim sistemine "idari 
vesayet" denilmektedir. 

Türkiye’de mahalli idareler, özerk yerinden yönetim 
idareleri olarak kurulmuştur^ Anayasa ve özel kanunlarıyla, 
merkezin taşra örgütü yanında, seçilmiş organları, mal varlıkları 
ve bütçeleri vardır. Bununla beraber, merkezden tamamıyle 
bağımsız da değillerdir. Merkezi idare, kanunlarla, mahalli 
idareleri yönetmeye, faaliyetlerine karışmaya, onların görmeye 
yetenekli olmadıkları hizmetleri yüklenmeye eğilim gösterebilir. 
Merkezi idarenin mahalli idarelerle ilişkileri gerekenden daha 
sıkı bir denetim niteliği kazanırsa, o zaman da denetim, 
amacından saptırılmış, yararsız bir duruma gelmiş olur. Zamanla 
mahalli girişim gücü zedelenmeye yüz tutar, mahalli halkın 
idareye katılım isteği kösteklenir, mahalli sorumluluk yok olur. 
Bundan dolayıdır kı, denetimin, kalkınmayı hızlandırıcı, merkezi 
idarenin yükünü hafifletici ve merkezdeki darboğazları ortadan 
kaldırıcı, mahall-i idare sistemini teşvik edici bir nitelik 
taşıması gerekir. 

Türkiye’de mahalli idareler üzerindeki denetimin özelliği, 
vesayet niteliği taşımasıdır. Amacı, mahalli idareleri gözetim 
altı-nda tutma ve merkezle i lişki lerinde* merkezi idarenin 
egemenliğini korumaktır. 
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mmmm 
idare bir bütün olduğuna göre, mahalli idarelerin kendi 

hallerine bırakılmaları kuskusuz düşünülemez ; sınırlı 
kaynakların en rasyonel biçimde kullanılması, mahalli 
dengesizliklerin yaratılmaması ve gelişmede bir örneklik 
amaçlarıyla denetim gerekli olacaktır: Fakat, mahalli idare 
sisteminin gerektirdiği özerklik düşüncesinden de 
vazgeçilmemelidi r. 

Öte yandan, idari vesayet, anayasal bir kavramdır.1982 
Anavasası, "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...", merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde idari 
vesayet yetkisine sahip olduğunu hükme bağlamıştır. 

Anayasa’nm 123’üncü maddesinde de, idarenin "kuruluş ve 
görevleriyle bir bütün" olduğu belirtilmiştir. Anayasa'nın bu 
hükmü, kamu yönetimi içinde yeralan çeşitli kuruluşların uyum 
içinde çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Yerinden yönetim 
kuruluşları ile genel idare kuruluşları arasındaki ilişki, 
dayanağını, "idarenin bütünlüğü" ilkesinden almaktadır. Vesayet 
denetimi de, idarenin bütünlüğünü sağlamada bir araç olarak 
düşünülmüştür. 

idari vesayet denetimi, mahalli idarelerin yürütmeye 
ilişkin bir takım kararlan, eylem ve işlemleri, organları ve 
personeli üzerinde; onaylama, erteleme, bozma, ilgili makamın 
yerine geçme ve önceden izin alma şeklinde olmaktadır. idari 
vesayet denetimi yapılırken, mahalli idarelerin özerkliğini 
etkisiz hale getirecek; mahalli yöneticilerin girişimciliğini 
önleyecek ; yerel demokrasiyi olumsuz yönde etkileyecek ve kamu 
hizmetlerini verimsizleştirecek tasarruflardan kaçınmak gerekir. 
Çünkü üniter devlet sistemi, idari vesayetle, özerklik ve 
demokrasi arasında iyi bir dengenin kurulmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu dengeler iyi kurulmadığı takdirde, ya idarenin 
bütünlüğü bozulur ya da merkeziyetçi ve otoriter bir yönetim 
sekli ortaya çıkar. 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki ilişkilerin 
kanunla düzenlenmesi bir anayasal ilkedir, idari Vesayet yetkisi, 
kanuna dayanır ve sınırları kanunla çizilir. Denetim yetkisi, 
hangi organa ya da görevlilere verilmişse, o’nun tarafından 
yerine getirilmesi gerekir; yani, devredilemez. Dolayısıyla bu 
denetim, ast-üst ilişkisi içinde gerçekleşemez. 

Besinci Ses Yıllık Kalkınma Plan'ında, belediyelerle ilgili 
yer alan şu ilke ve politika , merkezi idarenin geleneksel 
yaklaşımını ortaya koyması açısından ilginçtir v: "Mali Tevzin 
Kanunu’na göre belediyelere dağıtılan gelirlerin sarf şekli 
belirlenecektir. Belediye hizmetlerinin öncelikleri tesbit edilip 
ilan edilecek, öncelik sırası takip edilecek." Buna göre merkezi 
idare, belediye hizmetlerinin önceliklerini tesbit edip ilan 
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edecek ve belediyeler de bu öncelik sırasına uyacaktır. Bu 
takdirde, "mahalli müşterek ihtiyaçlar" karşısında seçimle ış 
başına gelen karar organlarına sahip belediyelerin fonksiyonu ne 
olacaktır? Bir anlamda, belediyeler bu politika ile atama yoluyla 
iş başına gelen merkezdeki bürokratlara karşı sorumlu hale 
getirilmiş olmaktadırlar. 

ülkemizde vesayet sistemi, mahalli idarelere ve 
yöneticilerine karşılaşırı duyarlılığın izlerini taşımaktadır. 
3030 sayılı kanurı'a göre, büyükşehir belediyelerindeki genel 
sekreterlerin atanması, belediye başkanının teklifi üzerine 
İçişleri Bakanı’nca yapılmaktadır. Denebilir ki, ülkemizde, 
seçimle işbaşına gelen organlar, yine seçimle belirlenen 
organlara karşı duyarlılık içindedirler. İdari gözetim ve 
denetim, mahalli idareleri merkezi idareye bağımlı durumda tutmak 
amacına yönelik olarak kullanılmaktadır. 

Büyüyen ve fonksiyonları aşırı bir şekilde artan merkezi 
idarenin asli işlevlerine dönmesini sağlamak ve idarenin her 
kademesinde yetki devri ile yerinden yönetime gitmek 
gerekmektedir. 

Mahalli idarelere güven duyularak görev ve yetki 
aktarımında cömert davranıİmalıdır. Kural olarak, mahalli kabul 
edilen hizmet, ilgili mahalli idare birimine verilmelidir. Bir 
hizmet, yalnız bir idari ünite tarafından yerine getirilmeli, 
hizmetin merkezi veya mahalli düzeyde başka sorumlusu 
bulunmamalıdır. Mahalli idarelerin fonksiyonel hale gelmesi, 
ancak kendilerine has görev ve yetkilerle donatılmalarıyla mümkün 
olur. Ayrıca bu görev ve yetkilerin uygulanmasının sağlanması 
için, her türlü yönetsel ve mali tedbirin alınması gereklidir, 
ülkemizde idari vesayet yetkisi, mahallin en büyük mülki amiri, 
il ve ilçe idare kurulları, içişleri Bakanlığı, görev alanları 
ile ilgili olarak bakanlıklar, Danıştay, Sayıştay ve Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından kullanılmaktadır. 

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarrı dışında da, vesayet 
yetkisi kullanma hakkı olan kamu kuruluşları içinde en önemli 
olan ise, personel konusundaki vesayet yetkisini kullanan Devlet 
Personel Başkanlığı'nı göstermek mümkündür. 

Bu kurum ve kuruluşların kullandıkları vesayet yetkisi 
kapsamına ise, ana başlıklar itibariyle şu konular girmektedir. 

Kararlar Üzerinde Vesayet 
Eylem ve İşlemler Üzerinde Vesayet 
Organlar Üzerinde Vesayet 
Personel üzerinde Vesayet 

Kararlar üzerinde vesayet, mahalli idarelerin organlarınca 
alınan kararların onaylanması, ertelenmesi, geciktirilmesi, 
bozulması, dağıtılması biçiminde veya organların yerine geçme 
veya önizın şeklinde yerine getirilmektedir. 
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Mahalli idareler üzerinde uygulanan idari vesayetin 
ağırlığı, bu idarelerin serbestçe karar alabilme, planlama, 
programlama ve uygulama sürecinde ciddi sıkıntılara sebep 
olmaktadır. Pekçok idarenin kanun boşluklarından yararlanarak, 
birçok alanda idari vesayet denetiminden kaçmaya çalıştıklarını 
görmekteyiz. Bunun en güzel örneği, mahalli idarelerin görev 
alanına giren pek çok konunun, bu idareler tarafından 
sermayesinin tamamı kendilerine ait olmak üzere kurulan şirketler 
eliyle görülmesidir. Bu yolla kararlar, eylem ve işlemler ile 
personel üzerindeki vesayetin dışında davranabilme ortamı 
yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’de mahalli idareler üzerinde uygulanan vesayet 
denetiminin niteliği, bu vesayetin, mahalli idarelere karşı 
hassas davranma düşüncesinden başlatılmış olmasıdır. Dolayısıyla, 
mahalli idare düşüncesine tam anlamıyla ters düşmektedir. Mahalli 
özerklik düşüncesine yer verilmemekle, yapılan denetim, sadece 
merkez istekleri, yani kanun hükümlerine uygunluğu saptamaya 
yarar bir denetim olagelmektedir. Diğer bir deyimle, Türkiye’de 
vesayet denetimi, şekli bir nitelik taşımaktadır. İngiltere gibi 
ülkelerde denetim uygulamaları ise, kanuna uygu,nluk ötesinde, 
etkinlik ve verimlilik denetimidir. 

Vesayet denetimi konusunda Türkiye’nin örnek aldığı 
Fransa’da, geleneksel kanunilik denetimi, modern refah devletinin 
gelişen hizmet ve yardım uygulamalarıyla, ihtiyaca uygunluk 
koşuluyla sınırlanmakta; yapılan mevzuat değişiklikleriyle, gün 
geçtikçe vesayet alanları daraltılmaktadır. Bu bakımdan, 
Türkiye’de,, Fransız örneğinin geçirmekte olduğu evrim yakından 
incelenmesi gerekir. 

Türkiye’de vesayet denetimi, son derece ayrıntılıdır ; 
kanuni bir niteli taşır ; kanunlarda, ayrıntılı bir biçimde 
gösterilir. Bazan bu denetim o kadar ayrıntıya ait ve gereksizdir 
ki, 2000 nüfuslu bir belediyenin hizmetli kadrosunun derecesinde 
yapılabilecek bir değişiklik bile, Bakanlar Kurulu kararma 
bağlanmıştır. 

Vesayet denetiminin, fazla ayrıntılı olması, bazı hallerde 
hiyerarşik denetime dönüşmesi,, biçimsel kalmaktan öteye 
gidememesi veya etkisiz kalması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır, 
örneğin, sayıları 1985’i/ bulan belediyelerin bütçelerinin onayı, 
hiç bir zaman arzu edilen etkinlikte yapılmamaktadır. Bu 
bakımdan, denetimde zaman ve konu sınırlamaları yapılması 
gerekmektedir. Vesayet denetimi biçimsellikten çıkarılmalı, 
hizmette derecesi amaç olarak alınmalı; etkinlik, verimlilik ve 
hizmet standardını yükseltmek yönünde olmalıdır. 

Türk mahalli idareleri üzerinde uygulanan vesayet denetimi, 
esas itibariyle, belediye idareleri üzerinde bir yoğunluk 
göstermektedir. Bunun da başlıca nedeni, mahalli idareler 
arasında, en fazla belediyelerin mahalli idare niteliği 
taşımalarıdır. Her ne kadar köy idareleri belediyelere kıyasla 
daha özerk iseler de, bu görünüm daha çok teoride kalmaktadır. 
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Köylerin, merkezi idare taşra yetkililerine hiyerarşik 
tabiiyetleri o derece doğal bir durum almıştır ki, "vesayet 
denetimi, hemen hemen hiyerarşik denetime dönüşmüştür" 
denilebilir. Bu görüşü ispatlamaya yararlı delillerden birisi, 
mahalli mülki amirlerin köy idareleri üzerinde sağlamış 
bulundukları- tartışmasız - otorite; diğer bir delil de, köy 
idarelerinin idari yargı alanında bir uyuşmazlığa konu 
olmamalıdır. Köy idarelerinde olduğu gibi, il özel idarelerinde 
de adeta vesayet denetimi, hiyerarşik denetim halinde ortaya 
çıkmış, il özel idaresinin başı olan valiler, anlaşmazlık 
konularını uygulamada genellikle bertaraf etmeyi 
başarabilmişlerdir. 

Mahalli idare özerkliği korunmak ve geliştirilmek 
istenirken, mahalli idareler üzerindeki vesayet hiç bir ülkede ve 
hiç bir zaman reddedilmez ve merkezi denetim tamamiyle 
bırakılamaz. Merkezi idarenin mali yardım, yol gösterme, teşvik 
ve eğitim uğraşılarına, mahalli idareler her zaman muhtaç 
durumdadırlar. 

Devlet tarafından mahalli idarelere yapılan yardımların, 
amacına hizmet etmesini, harcamaların yerinde yapılmasını, hizmet 
standartlarına uyulmasını sağlayan bir nitelik taşıması gerekir. 
Diğer bir deyimle, devlet yardımları, görevlerin nasıl ifa 
edilmekte olduğunu belirleyecek bir denetim aracı olmalıdır. Bu 
denetim bütçe, planlar ve programlar üzerinde 
yoğunlaştırıİmalıdır. 

Vesayet denetimi ve genellikle merkezi idarelerin manalli 
idareler üzerindeki denetimi, merkez ile mahalli idareler 
arasındaki görev ayırımı ile yakından ilişkilidir. Merkezi idare 
ile mahalli idareler arasındaki görev karışıklığına son 
verilmesi, bunun sağlanması için de etkili bir denetim 
uygulanmasına geçilmesi gerekmektedir. 

Merkezi idare kuruluşları ile mahalli anasındaki 
ilişkilerde karışıklık ve merkezin yersiz müdahaleleri çok 
belirgin bir haldedir. Mahalli idarelerin, vesayet makamlarından 
başka merkezi teftiş mekanizması tarafından da denetim altında 
tutulması, hem denetimi etkisiz hale getirmekte, hem de mahalli 
idareyi faaliyetlerinde kısıtlayıcı olmaktadır. 

Mahalli idarelerin dışarıdan denetim yanında ksndi bünyesi 
içerisinde bir denetim sistemi gelişmesi ; hem - bazen gereksiz 
ve aşırı nitelik taşıyan - dış denetimin gereksizliğinin ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olması, hem de mahalli idarede mahalli ve 
özerk olma niteliklerinin kuvvetlendirilmesine hizmet etmesi 
bakımından uygun olacaktır. 

Ote yandan birçok batılı ülke örneğinde olduğu gibi, 
gerçekçi bir vesayet denetimi sistemi geliştirilmesi yönünde 
gayret sarfedilmesi son derece gereklidir. 
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Mahalli demokrasi ile beraber güçlü bir mahalli idare 
kurumuna sahip batılı ülkeler örneğinde olduğu gibi, klasik 
vesayet denetimi mekanizmalarının yerine çağdaş, gelişme ve 
ilerlem'eye destek olan, yeni bir denetim sistemini geliştirmek 
zorundayız. 

Mahalli idarelerin özerkliğini ortadan kaldırmaya ve 
onların belli limitler içinde serbestçe davranabilmesini 
sağlayacak iki denetim biçiminin kamuoyunun tartışmasına 
açılmasında fayda görülmektedir. 

1. Denk Bütçe Denetimi ; 

Mahalli idareleri plan-program yapmaya, ve bütçe imkanları 
içinde çalışmaya itecek en etkili yol, onların denk bütçe 
yapmalarını sağlamak olacaktır. 

Bu yolda mahalli idareler bütün kaynak ve imkanlarını en 
verimli şekilde kullanmanın çaresini bulacaklardır. Öte yandan, 
kendi imkanları içinde davranmak • mahalli özerkliği de 
zedelemeyecekti r. 

2. Borçlanmada Sınır 

Denk bütçe denetimini destekleyecek ikinci etkili denetim 
biçimi, mahalli idarelerin iç ve dış borçlanma limitlerinin, 
önceden kendileri tarafından bilinmesidir. Mahalli idarelerin 
kaldıramayacakları bir borç yükü altına, girmelerini önleyecek bu 
yol, yerel halkın gelecekteki yönetimini de önceden etkilemiyecek 
tedbirleri beraberinde getirecektir. 

Tartışmaya açtığımız bu iki vesayet denetim modeli, 
mahalli idarelerin temel denetimi olan hukuka uygunluğu da 
sağlayacak bir araç olacaktır. 

Bu iki vesayet denetimine paralel olarak, merkezi idarenin 
genel politika ve hedefleri de, mahalli idarelerin zorunlu olarak 
uyacakları belirleyici davranış kalıpları olmalıdır. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi,, mahalli idarelerin planları ile 
programlarının denetimi için, uygun araçlar geliştirilmelidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

IV. YEREL HİZMETLERİN KARŞILANMASINDA TÜRKİYE UYGULAMASI 

Bu bölümde ülkenin yerel yönetim birimleri 
incelenecektir. Belediyelerin yerel yönetim sistemimiz içinde 
ağırlığı sebebiyle hemen her kısımda uygulamaları tartışmaya 
açıldığı için, bu bölümde ayrı bir "belediyeler" başlıklı kısım 
yer almamaktadır. Yönetim tarihimizin son yıllarında uygulamaya 
konulan Büyük Şehir Belediyeciliği deneyimi ise, ayrı bir kısım 
halinde incelenmeye çalışılmıştır. 
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a) î1 özel İdareleri ve Bugünkü Durum 

Mahalli idare birimlerinden olan belediye ve köy 
idareleri, Cumhuriyet dönemi kanunlarımızla yenilenmiş olmasına 
rağmen, il özel idaresi muhteva bakımından, Osmanlı dönemi 
izlerini taşımaktadır. 11 özel idarelerinin kuruluş kanunu 
niteliğinde olan 1913 tarihli ldare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u 
Muvakkati (11 özel İdaresi Kanunu) günümüze kadar 14 ayrı kanunla 
çeşitli değişikliğe uğramış, 8 maddesi kaldırılmış, 25 maddesi 
değiştirilmiş, 24 yeni madde eklenerek varlığını sürdürmüştür. 
Halen 100’den fazla kanun, tüzük ve yönetmeliğin özel idareyi 
ilgilendirdiği ve bu mevzuatla 150'den fazla görevi bulunduğu 
bilinmektedir. Hiç bir kamu kurum ve kuruluşuna bu kadar cok ve 
karmaşık mevzuatla görev verilmemiş, buna karşın teşkilatlanma ve 
gelir kaynağı da kısıtlanmamıştır. 

II özel Idareşi Kanunu’nun 78’inci maddesinde sayılan ve 
3360 sayılı Kanun’la bu maddeye eklenen yeni görevler, devletin 
tüm görev ve fonksiyonlarını (savunma, asayiş ve dışişleri hariç) 
kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen, kaynak ve 
teşkilatlanma açısından yerine getirilmesi ise, mümkün 
olamamaktadır. 

3360 sayılı Kanun’la il özel idaresi için bazı yenilikler 
getirilmişse de, bunlar biçimsel yenilikler olmuş, uygulama 
sırasında mahalli idare esprisine uygun yenilikler görülmemiştir. 
Şöyle bir sıralama yaparsak ; 

- İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati'nin adı 
değişerek "II özel idaresi Kanunu" adını almıştır. 

- II özel idarelerinin mahalli ve müşterek nitelikteki 
görevlerinin sınır ve kapsamının tesbiti, Bakanlar Kurulu 
yetkisine verilmektedir. (Bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nce iptal 
edilmiştir.) Ayrıca, Belediye ve mücavir alan dışında kalan 
kırsal kesime götürülecek hizmetler için yeni yetki ve görevler 
veri İmi ştir. 

II özel idaresi, îl’in mahalli hizmetlerini kalkınma 
planına uygun olarak ve il’in imkanlarını da dikkate alarak, 
yıllık program hazırlamak ve uygulamakla görevlidir. 

- II Özel idaresinin gelirlerine, 3194 Sayılı imar 
Kanunu gereğince alınacak harç ve para cezaları dahil edilmiştir. 

- Bütçe formüllerinin içişleri Bakanlığı ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı arasında düzenlenecek esaslar dairesinde yeniden 
belirlenmesi usulü'getiriİmiştir. 

- II genel meclisinde kabul edilen bütçenin tasdiki (30 
gün içinde) içişleri Bakanlığı’na bırakılmıştır. Daha once bu 
görevi Bakanlar Kurulu yerine getiriyordu. 
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- Vali’nin, Î1 özel İdaresi ile ilgili görevlerinin, 
gerekli gördüğü hallerde merkezi idarenin ll’deki teşkilatları 
ile yürütüleceği hükmü getirilmiştir. 

- 11 özel İdare Müdürünün görev ve yetkileri açık ve 
kesin şekilde belirtilmiştir. 

- Kaymakamlara , Vali’nin vereceği özel idare 
hizmetlerini yapma yükümlülüğü verilmiştir. 

- 11 Genel Meclisi'nin olağan toplantıları. Mayıs ve 
Kasım aylarında 30’ar gün olmak üzere ikiye çıkarılmıştır. 11 
Genel Meclisince 10'ar gün uzatılabilecektir. 

- 11 Genel Meclisi ve 11 Daimi Encümeni üyelerinin 
ödenekleri gösterge ve maaş katsayı sistemine bağlanmıştır. 

- 11 Genel Meclisi’nin çalışma esas ve usullsri’nin, 
İçişleri Bakanliği'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi 
hükmü getirilmiştir. 

- 11 Daimi Encümeni, 5 seçilmiş üye ile özel İdare, Köy 
Hizmetleri ve Bayındırlık 11' Müdürlüklerinin katılmasıyla 9 
kişiden (başkan dahil) oluşacaktır. (Bu hüküm Anayasa 
Mahkemesi’nce iptal edilmiştir.) 

- Ercümen kararları kanun ve yönetmeliğe aykırı görülürse, 
Vali, bu konunun bir kere daha encümende görüşülmesini 
isteyebilecek, eğer encümen bu kararında 2/3 çoğunlukta İsrar 
ederse, Vali bu kararın yürütülmesinin iptali için idari yargıya 
başvuracaktır. 

- tl Daimi Encümeni'nin görevlerine bazı ilaveler de 
olmuştur. 

1. özel idarece yapılacak hizmetler için ücret tarifesi 
yapmak, 

2. 11 özel İdaresinin görevleri ile ilgili yasaklayıcı 
tedbir ve karar almak, uymayanlar hakkında ceza vermek, 

3. Belediye sınırları dışında umumun eğlenmesine, yiyip 
içmesine mahsus yerlerin ücret tarifesini yapmak, sınıflarını 
beli rlemekti r. 

- 11 özel İdaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlere istinaden, 11 Genel 
Meclisi veya 11 Daimi Encümenince alınan kararlara aykırı 
davranıİmasına karşı, para cezası veri lebilecektir. 

aa) 11 özel İdarelerinin Uygulamadaki Sorunları ve Çözüm 
önerileri 
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II özel idarelerinin bugün için uygulamadaki 
aorwnlarim, dört başlıkta toplamamız mümkün olur. 

- Mahalli müşterek nitelikte olan görevlerin tesbiti, 
- II özel idaresi için plan ve programların hazırlanması 

ve onaylanması, 
- II özel idaresinin teşkilatlanması, 
- Gelirleri ve verdiği paylar. 

II özel idarelerine 3360 sayılı Kanun’la verilen görevler 
o kadar geniş Kapsamlıdır ki, devlete ait tüm ğörevîerT" 
içerisine alır haldedir. Bu görevlerin bir çoğu, merkezi idare 
birimleri tarafından da yürütülmektedir. Yani, mahalli idare 
görevimi ? merkezi idare görevi mi ? kesin çizgilerle ayırmak 
mümkün olamamaktadır. Bunun en acık üç örneğini ; eğitim, sağlık 
ve köy yerleşim planı hazırlanmasında görmekteyiz. 

ilkokulların yapım, onarım ve donatımı ; II Özel idaresi 
Kanunu’nun 78’inci maddesinin 9’uncu fıkrası ve 222 sayılı 
ilköğretim ve Eğitim Kanunu ile il özel idarelerine verilmiştir. 
Daha sonra 1739 ve 2917 sayılı kanunlarla ilköğretim okulu ve 
müstakil okullar da bu kapsama dahil edilerek, görev alanı 
genişletilmiştir. Lise ve lise büns'esindeki ortaokullar ise, 
halen merkezi i dare (Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı) 
tarafından yürütülmektedir. Fakat zaman zaman bazı liselerin 
onarım ve ilave inşaatları için tahsisi mahiyette, Bakanlıktan 
ödenek gönderilmek suretiyle il özel idareleri dolaylı olarak 
devreye sokulmaktadır. Okulların yapım, onarım ve donatımı, üçlü 
bir sistem içerisinde yürütülmektedir. il Mi İli Eğitim. Gençlik 
ve. Spor Müdürlüğü ; okulların ihtiyaçlarını, yerlerini, onarım 
konularını tesbit etmekte, II 8ayındırlık. ve iskan Müdürlüğü; 
teknik, denetim,proje .,etüd ve kesif islerini, 1"1 Özel idare 
Müdürlüğü ise; bütçe, muhasebe ve ihale işlemlerini 
yürütmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetleri, mahalli müşterek bir 
hizmet olmasına rağmen, merkezi idare kuruluşları devreye 
girmektedir. Program hazırlık ve uygulama sırasında zaman zaman 
kuruluşlar arasında meydana gelen uyumsuzluk, gecikmeye ve 
bürokratik işlemlerin artmasına yol açmaktadır. 

Sağlık hizmetlerine gelince: merkezi idare hizmetlerinden 
kabul edilmiş, sosyalizasyon uygulaması ile de 
yaygınlaştırılmıştır. Buna rağmen belediye ve il özel idareleri 
de zaman zaman bu hizmetl'eri yapmaktadırlar. Özellikle halk 
sağlığı, ana-çocuk sağlığı, nüfus planlaması ve aşı 
uygulamaları,merkezi idarenin taşra birimleri tarafından 
yürütülürken, aynı hizmetler, il özel idaresinin katkı ve desteği 
ile de yerine getirilmektedir. 

Belirli bir bölge içerisinde genel bütçeden yapılan bir 
sağlık evi, sağlık ocağı veya uygulanan bir sağlık. hizmetinin 
yakın çevresine belediyece yahut özel idarece veya diğer bir 
vakıf, kulüp, dernek gibi kuruluşlarca da sağlık hizmeti 
götürüldüğü görülmektedir. Bu durum bazı benzer hizmetlerin bir 
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çok kurulusun görev alanına girdiğini, planlama ve koordinasyonun 
olmadığını kaynak israfı varlığını hizmetlerden yeterince 
yararlanılamadığını göstermektedir. 

Köy yerleşim alanları uygulanmasında ise, daha farklı bir 
durum kendini göstermektedir. 

3367 sayılı Kanun'la, Köy Kanunu'na getirilen ek maddeye 
dayanarak ve buna bağlı "Köy yerleşim Alanı Uygulama Yönetmeliği" 
gereğince ; köy yerleşme alanlarının tesbiti, köy yerleşme 
planlarının yapılması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na ve 
onun il teşkilatı Köy Hizmetleri îl Müdürlüğü’ne verilmiştir. Tam 
anlamı ile mahalli bir hizmet olan bu işlemlerin yürütülmesinde, 
köy ihtiyar heyetleri ve il genel meclisleri ilgisiz ve yetkisiz 
bırakılmışlardır. Diğer yandan il özel idareleri köy imar plarıı, 
yerleşim planı, imar haritaları, köy kanalizasyonu yapım 
işlerini görevleri arasına almış ve üstlenmiştir. 

Bu tür uygulama ve örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bir çok 
görevler merkezi idare kuruluşlarına verilirken, özel idareye 
verilmiş benzer görevler de kaldırılmamış; böylece görev, yetki 
ve hizmet alanı kargaşası ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu sorunlara karşı şu tedbirlerin getirilebileceği 
düşüncesi ndeyi z. 

Merkezi idare kuruluşları ile özel idaresinin görev, yetki 
ve sorumluluklarını kesin bir şekilde belirleyecek, görev 
kargaşalığı ve çelişki yaratmayacak bir " Çerçeve Kanunu" en kısa 
zamanda çıkarılmalıdır. Belediye ve köy kanunları da bu çerçeve 
kanun ile birlikte ele alınmalı ve aralarında uyum 

sağlanmalıdır. 

Bu Çerçeve Kanunu'nda : 

(1) Mahalli nitelikte olan, öncelikle mahalli halkın ortak 
ihtiyaçlarına cevap veren, bir il sınırı dışına taşmıyan, 

(2) özel idarelerce yapılmasında etkinlik, verimlilik ve 
tasarruf sağlayacağı anlaşılan, 

(3) Halk katkısını gerektiren veya katkıya açık olan 
veyahut halkın istekli olduğu, 

(4) ülke veya bölge çapında büyük yatırım ve proje 
uygulamasını ya da özel teknik ve uzmanlık gerektirmeyen, 

(5) Özel idarelerin kendilerinin istekli oldukları, 
görevler il özel idarelerine bırakılmalıdır. 

II Özel idaresi için Plan ve Programların Hazırlanması ve 
Onaylanması : 
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II özel idareleri için plan ve program fikri ilk defa 
îdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati’nın 78'inci maddesine 
konulan 3.Nisan.1914 tarihli ek bir fıkra ile getirilmiştir, özel 
idareye ait görevler, te_sis ve yapılar, ilin ihtiyaçlarına uygun 
olarak her beş yılda bir,’ il genel meclisince düzenlenip içişleri 
Bakanlığı’nca onaylanacak bir programa bağlanması esası 
konulmuştur. Hiçbir özel idare, bu hükmü uygulamaya koyamamış, 
yıllık ihtiyaç ve yıllık bütçe uygulamasına bağlı kalmıştır. 1987 
yılında ise, yeni bir görüş ve anlayışla 3360 sayılı Kanun, 
program esasını getirmiştir. 

Buna göre; II Özel idaresi, ilin mahalli ve müşterek 
ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlayacağı yıllık programlarında, 
Devletin beş yıllık kalkınma planlarında yer alan ilke ve 
hedefleri uygulanan ekonomik politikaları ve Devletin diğer 
politikalarımda gözönünde tutacaktır. 

Zaman zaman Bakanlıklar, Sayıştay veya Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı'nın denetim ve vizesinden, Devlet ihale ve muhasebe-i 
Umumiye Kanunlarının kısıtlayıcı hükümlerinden kurtulmak ve 
işlemleri kolaylaştırmak veya DPT'nın programa alamadığı işler 
için , (özel idarece programa alınmamış olsa bile), belirli bir 
hizmete tahsisli ödenek göndererek ve talimatları gereğince, 
merkezi idareye ait hizmetlerin özel idare eliyle yaptırılması 
yoluna gitmektedirler. 

8u uygulamaların daha net ve etkin olması ve mahalli idare 
esprisine uygunluğu ve hizmetlerin yerinden karşılanması 
bakımından ; il özel idarelerine verilmiş görevlerin planlanması, 
yürütülmesi özel idare organlarınca yapılmalıdır. 

II özel idaresinin Teşkilatlanması : 

Yatırım ve hizmetlerin yürütülmesinde en önemli 
unsurlardan birisi de yeterli ve uygun bir teşkilatlanmanın 
bulunmasıdır. II özel idareleri, gerek ilk kuruluşlarında ve 
gerekse bugünkü durumları itibariyle bir saymanlık teşkilatı 
dışında, icracı bir birime sahip olamamışlardır. II özel idaresi 
Kanunu ile mahalli hizmetlerde valinin, merkezi idare, 
kuruluşlarının memur, araç ve gereçlerini çalıştırabileceği hükmü 
getirilmiş, bu hükmün istisnai ve zorunlu hallerde kullanılması 
gereken bir kural olması icap ederken, bir genel kural gibi 
uygulanmış, bu nedenle de saymanlık dışında teknik uzman ve 
uygulayıcı birimler oluşmamıştır. Halbuki il belediyelerinde 
bugün uygulanan yapılanma, il özel idareleri için de 
geliştirilebilir. Esasen bu tür birimlerin oluşmasında yasal bir 
engel de bulunmamaktadır. 

II özel idare hizmetleri, merkezi idare kuruluşlarının ıl 
teşkilatlarınca yürütülürken, zaman zaman merkezi idarenin etkisi 
ve yönlendirilmesi altındadır. Böylece il genel meclisince alınan 
bazı kararlar ise, boşlukta kalmaktadır. Diğer taraftan, ıl özel 
idaresinin imkanlarından merkezi idare kuruluşları yararlanmakta 
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ve bu da bu idarenin imkanlarını sınırlamaktadır. Özel 
idareler mali kaynaklarına göre, bu kuruluşların personel, 
malzeme, araç, gereç, akaryakıt, yedek parça ve çeşitli 
giderlerini karşılamaktadır. 

- 1980 yılı itibariyle tüm özel idarelerin personel sayısı 
5802’dir. Bunun 4892'si özel idare hizmetlerinde görevli iken, 
geriye kalan 910 personel ise, merkezi idarenin il kuruluşları 
emrine verilmiş kadrolarda çalışmaktadır. Hizmetlerin mahalli 
olmasına rağmen, merkezi idarenin programının uygulanmasında, 
özel idareler sadece destek sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. 

11 özel idarelerini plan, program, kaynak açısından kendi 
hüviyetine kavuştururken, öte yandan nitelikli, uzman ve yeterli 
bir teşkilat yapısına da kavuşturmalıdır. Bu teşkilatlanma 
üzerinde merkezi idarenin, özellikle vesayet kullanımında etkiyi 
azaltmak gerekir. Vesayet denetiminin sadece yönlendirici, 
tavsiye edici olması sağlanmalıdır. 

ab) 11 özel İdaresi Gelirleri ve Gelirlerinden 
Verdiği Paylar 

Bir mahalli idare birimi olan il özel idareleri, Anayasa 
gereği yatırım, hizmet ve görevlerini yerine getirebilmeleri 
için, bunlarla orantılı ve tutarlı gelir kaynaklarına 
kavuşturulmalıdır. 3360 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’nun 80’inci 
maddesiyle getirilen yeni düzenleme ile 12 fıkra halinde 
kaynaklar sayılmıştır. Ayrıca 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu'nun 76’ıncı maddesi ve diğer bazı Kanunlar gereğince 
çeşitli vergi, harç, rusum, faiz, fon, ceza gibi gelirleri 
bulunmaktadır. Bu kaynaklardan fiilen yararlanılabilen ve önemli 
kaynak niteliği taşıyan gelirleri, üç ana grupta toplamak 
mümkündür. Bunlar ; öz gelirler ve vergilerden alınan paylar, 
devlet yardımı ve fon gelirleridir . 

öz gelirler ve Vergilerden alınan paylar ; 

2380 sayılı Belediyelere ve II özel idarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un, 3239 
sayılı Kanun’la değişik 1’nci maddesi gereğince ; genel bütçeli 
vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden, %1.70 nisbetinde pay 
veri lir. 

iller Bankası’nda her ay sonuna kadar toplanan II özel 
idare payının, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 
%1.40’ına tekabül eden bölümün %80'i, iller Bankası'nca son nüfus 
sayımı sonuçlarına göre, bütün II özel idarelerine dağıtılır. 
%20'si ise, iller Bankası’nda il özel idarelerine proje ve 
yatırımlarına yardım olarak verilebilmesi için, içişleri 
Bakanlığı emrinde toplanır. 

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının %30’una 
tekabül eden kısmı (%70’in, %1.40’ından geri kalan kısmı) II özel 
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İdarelerine ait paylardan alınarak teşkil olunacak (%0.25’lik. 
kısmı belediyelerden) %55’lik kısmı, 'Mahalli idareler Fonu" 
olarak İller Bankası emrinde toplanır. 

(Ancak 2380 sayılı Kanun’a 3004 sayılı Kanunla getirilen 
3239 sayılı Kanun’la değişen Geçici 3’üncü madde gereğince ; 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılması 
öngörülen %1.70’lik pay, 1986,1987 ve 1988 yılları için Bütçe 
Kanunu hükmü gereği %1.20 olarak uygulanmıştır.) 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na 3239 sayılı Kanunla 
eklenen' 38'inci mükerrer madde gereğince ; belediyelerce tahsil 
edilen verginin %15’i, II özel idareler payı olarak alınmaktadır. 

.7336 sayılı Devlet Orman işletmelerinden ve Kereste 
Fabrikalarından Satılan Orman Mallarından Vilayet Hususi 
idareleri için Hisse Alinması Hakkında Kanun’un l'nci maddesi 
gereğince tomruk ve mamul kereste satışından %3 nisbetinde pay 
Jjomr-

1901 tarihli Tasocakları Nizamnamesi ile 6664 sayılı 
Taşocakları Muamelatının Tedviri ve Varidatının Tahsilinin 
Vilayet Hususi idarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun gereğince ; 
taş, kum, mermer, tuğla, ve kireç gibi malzemelerin alındığı 
ocakların işletilmesinden dolayı rusum ve harç alınmaktadır. 

- II Özel idaresi Kanunu'nun 80’inci maddesinin 5’inci 
fıkrası gereğince ; özel idare gayrinıenku 1 ler i nden alman kira, 
ecri misil ve satışından sağlanan gelirler. 

- II özel idaresi Kanunu’nun 80’inci maddesinin 4'üncü 
fıkrası gereğince ; özel idarece işletilen teşebbüs, ortaklık, 
basımevi, fidanlık gelirleri, olarak kaydedilir. 

- II özel idaresi Kanunu’nun 80’nci maddesinin 4 ve 9’rıcu' 
fıkrası ve 3004 sayılı iskelelerin Ne Suretle idare Edileceğine 
Dair Kanun’un 1,2 ve 5’incı maddeleri gereğince ; iskele, kayık 
ve sal işletme ve geçiş ücreti alınmaktadır. 

- 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu’nun 10 ve 31’nci 
maddeleri gereğince ; çeltik ekimi yapanlardan alınan ücret ve 
cezalardır. 

Devlet Yardımı ; 

Devlet genel bütçeden, bakanlıkların yapacağı hizmet ve 
yatırımlar için, özel idare bütçesine aktarma, suretiyle yardımda 
bulunur. Bu yardımlar tahsisli olup, tahsis amacının dışında, 
başka yerde kullanılamaz. Bu gelirler ; 

- 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ıncı 
maddesinin (a) fıkrası gereğince ; her yıl Devlet gelirlerinin 
%3’ünden az olmamak üzere. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
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bütçesine konulacak miktarlardan özel İdareye aktarılan 
mi ktarlar. 

- Tarım Orman ve Köy İsleri Bakanlığı'nca kendi 
bütçesinden, köy yolları, içme suları ile tarımsal ve hayvansal 
amaçlı projelerin uygulanması için özel îdare’ye aktarılan 
yardımlar. 

- Kalkınma Planlarının ve yıllık programların temel 
hedeflerine ulaşabilmesi için il düzeyinde tarım, imalat sanayine 
dönük projelerin desteklenmesi amacıyla özel İdare’.nin de 
katılacağı ortaklık veya teşebbüsler için Devlet Planlama 
Teskilatı’nca aktarılan yardımlardır. 

Fon Geli rleri ; 

- 2380 Sayılı Kanun’un 1'nci maddesi gereğince ; 11 özel 
İdare payının, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 
%1.40’na tekabül eden bölümün %20’si İller Bankası'nda özel 
İdarelere dağıtılmak üzere İçişleri Bakanlığı emrinde 
toplanmaktadır. 

- Bu fonda toplanan para, ıl özel idarelerine bir 
yönetmelik gereğince proje ve yatırımlar için yardım olarak 
dağı 11İmaktadır. 

2380 sayılı Kanun’un 1’nci maddesi gereğince ; genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilat toplamının %0.25’ine tekabül eden kısmı 
belediyelere, %0.30’una tekabül efelen kısmı Î1 özel idarelerine 
ait paylardan alınarak, teşkil olunacak toplam %Q.55Mik' kısmı 
içişleri ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı emrinde ’Mahalli 
idareler Fonu" olarak İller Bankası"nda toplanır. Bu fonun genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının %0.15’ine tekabül eden 
kısmı, belediyelerin imar uygulamalarında kullanılmak üzere 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı’nca, %0.40’ına tekabül eden kısmı 
da içişleri Bakanlığı’nca mahalli idareler (köy yatırımları) için 
kullanılır. Bu fondan para bakanlıkça özel idare bütçelerine 
aktarılır, buradan projeli yatırım ve hizmetlere yardım şeklinde 
verili r. 

Gelirlerin bu kadar geniş olduğu görülürse de, çeşitli 
şekillerde kısıtlama ve gelir kayıpları bulunmaktadır. 

Bunları üc grupta sıralayabiliriz. 

- 1970 yılma kadar Bina ve arazi Vergileri özel idareler 
tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil edilirken, 1971 yılında 
uygulamaya konulan, Emlak Vergisi Kanunu ile bu uygulamadan 
vageoilerek özel idareler sadece pay alır duruma geçmiştir. 
Vatandaş özel idareyi daha çok bir vergi dairesi olarak bilmekte 
iken, bu uygulama sonucu özel idareler artık kapatıldı imajı da 
verilmiştir. Emlak Vergisinden özel idarenin aldığı pay yeterli 
olmamıştır. 
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Bugün için Emlak Vergisinin belediyelerce tahsili, 11 özel 
İdareleri açısından bir yenilik veya durum iyileştirici olarak 
görülemez. Yapılan bir araştırma sonucuna göre, 33 i 1'de ve 863 
belediye’ye 1987 yılı itibariyle 2.430.980 mükellef beyanda 
bulunmuş, 24.824.860.403,-TL tahakkuk, 16.913.182.010.- TL. 
tahsilat, 2.439.438.179.-TL. özel İdare payı olarak alınmıştır. 
İstanbul’da 25 belediyeye 1.622.744 mükellef beyanda bulunmuş, 
46.448.981.501.-TL. tahakkuk, 38.690.753.813.Tl. tahsilat, 
4.543.646.347.-TL. özel idare payı ödenmiştir. Bunun yanında, 
bazı belediyelerin ise, eksik ödedikleri veya zammda 
ödemedikleri bilinmektedir. 

- 19.56 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 
akaryakıttan alınacak istihsal vergisinden %22’lik bir payın il 
özel idarelerine verilmesine amir iken, her yıl Bütçe Kanunlarına 
konulan özel bir madde ile ’Tertibine ko.nulan ödenek kadar" veya 
"6802 sayılı Kanun'un 66'ncı maddesi, bu bütçe yılında 
uygulanmaz" denilerek bu payların verilmesi de önlenmiştir. 
Böylece il özel idarisinin gelirleri kiralar, tasocakları ve 
orman mahsulleri satışından alınan pay ile varsa kendi 
isletmelerinden sağladıkları gelire bağlı kalmıştır. Diğer bir 
ifadeyle ; il özel idareleri kendi kaderleriyle basbaşa 
bırakılmışlardır. Bu durum 2380 sayılı Devlet Vergi Gelirleri 
Tahsilatından özel idare ve Belediyelere Pay Verilmesi Hakkındaki 
Kanun'un uygulanmasına kadar yani 1981 yılına kadar devam 
edegelmi ştir. 

1981-1986 yılları, II Özel idarelerinin gelirleri 
açısından sevindırici, yatırımlar yönünden güvenilir olmuştur. Ne 
var ki, 1987 yılında yeniden, akaryakıt payındaki gibi kısıtlama 
getirıİmiştir. 

Bu durumda, özel idareler 1987 bütçe tahminlerim 
yaparken, (1987 Kasım ayında) kendi paylarını 1.70 üzerinden 
hesaplayıp bütçelerine ödenek koymuşken, paylar inin,1.20 
üzerinden hesaplanıp verilmesi, bütçe vergi gelirlerinde %0.5’li.k 
bir azalma yaratmış, böylece yatırım ve bütçe, gerçekçiliği 
azalmıştır. 

- II özel idaresinin öz geli r l.eri nden önemli bir kaynakda 
taşocakları işletmelerinden alınan resim ve harçlardır. Ancak 
Tasocakları Nizamnemesi’nin uygulanmasında, Maden Kanunu ile 
arasındaki uyumsuzluklar, gelir kayıplarına yol açmaktadır. Maden 
Kanunu'na göre verilen ruhsatlar; 

- illerde zaman zaman çevre düzeninin bozulmasına, 
- Kıyı korumasının yapılamamasına, 
- Umumun istifadesine tahsis edilen bölgelerin dahi 

kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır. 

Maden işletme ruhsatlı sahaılarda, işletme alanı içinden- 
çıkacak taşocağı nizamnamesi kapsamına giren maddelerin piyasaya 
satılabilmesi için, özel idarelerden rüsum ödemek kaydıyla izin 
alınması sağlanmalıdır. 
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özel idarelerin gelir kaynakları bu derece kısıtlanırken, 
öte yandan, bazı kurum ve kuruluşlara gelirlerinden pay verme 
yükümlülüğü devam etmiştir. Bunlar ; 

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
Hakkında Kanun’un 11’inci maddesi gereğince ; muhtaç asker 
ailelerine yardım maksadıyla kesin hesabı alınmış bir önceki yıl 
gelirlerinin azami %2’si nisbetinde pay ayrılır. 

İller Bankası Sermayesine Katılım Payı 

4759 Sayılı İller Bankası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (a) 
fıkrası gereğince, banka sermasyesine katılma payı olarak, Özel 
İdare’nin bir önceki yıl kesin hesabına göre yapılan tahsilattan, 
ayrık tutulacak bazı gelirler düştükten sonra, geriye kalanın 
%5’i ödenir. 

Emekli Sandığı’na ödemeler 

(1) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 14’üncü 
maddesinin (F) fıkrası gereğince ; memur aylıkları ödeneğinin 
%3’ü vazife malüllüğü ek karşılığı olarak Emekli Sandığı’na 
ödenir. 

(2) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 28'inci maddesi 
gereğince ; bir önceki yıl veriler} emekli kesenekleri karşılığı 
ile terfi artış farkları toplamının %1’i yönetim gideri olarak 
Emekli Sandığı’na ödenir. 

(3) 2097 Sayılı Vilayet Hususi İdarelerinden Maaş Alan 
Memur ve Muallimlerin Tekaüt Maaşları Hakkında Kanun’un 2 ve 
7’nci maddelerine göre, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 
geçici 5’inci maddesine dayanılarak ve 2665 Sayılı Kanun’la 
eklenen ek geçici 2’inci madde gereğince; Özel İdare Bütçelerine 
konulan memur aylıklarının %40’ı oranında Emekli Sandığı’na ödeme 
yapı1ır. 

İlköğretim Hizmetlerine Katılım 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76’ncı maddesi 
gereğince; özel İdare’nin bir önceki yıl kesin hesabına göre 
yapılan tahsilattan, bazı ayrık tutulacak gelirler düşüldükten 
sonra, geriye kalan gelirin en az %20’si oranında, yine özel 
İdare bütçesinde kalacak şekilde ilkokulların yapım, bakım, 
onarım ve donatımı için pay ayrılır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ödemeler 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) fıkrası gereğince ; özel 
idare’nın bir önceki yıl kesin hesabına göre, öz gelirlerinin 
%5’i yardım olarak kuruma ödenir. 

86 



Beden Terbiyesi ve Spor Müdürlüğü Payı 

3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun>un 14’ncü maddesi gereğince 
Özel İdarenin bir Önceki yıl kesin hesabına göre yapılan 
tahsilattan, ayrık tutulacak gelirlerin düşülmesinden sonra, 
geriye kalan gelirin %l'.i Beden Terbiyesi II Müdürlüğü bütçesine 
aktarılir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vcfkfma Yardım Payı 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu'nun 8’inci maddesi gereğince; Özel Idare’nin bir önceki 
yıl kesin hesabına göre yapılan tahsilattan ayrık tutulacak bazı 
gelirler düşüldükten sonra, geriye kalan gelirin %2’si oranında 
pay Merkez Bankası’ndakı bu isimdeki Fon’a aktarılır. 

Böylece tl Özel idareleri, kendi öz gelirlerinden her yıl 
ortalama %39 oranında, diğer1 kamu kuruluşları veya fonlara pay 
ayırmaktadır. 

ac) II Özel idarelerinin Belediye ve Mücavir Alan 
Dışındaki Görev've Yetkileri 

II Özel idarelerinin belediye sınırları ve . mücavir alan 
dışındaki , kırsal kesim ve yerleşim sahalarında genelde yatırım, 
altyapı, sağlık ve eğitim amaçlı hizmetler yapma görevi 
bulunmakta iken, 3360 Sayılı Kanun’la, 1987 yılından itibaren 
bazı denetim yetkileri de getirilmiştir. 

Bu denetim yetkilerini üç grupta toplamak mümkündür. 

- II Özel idaresi'nin görevleri ile ilgili konularda 
yasaklayıcı tedbirler ve kararlar alarak bir düzenleme getirmek 
sureti yle, 

- Belediye sınırları dışında; umumum eğlenmesine, yiyip 
içmesine mahsus yerlerde, benzerlerinde ücret tarifelerini 
düzenlemek ve sınıflarını tşsbit etmek ; bu gibi yerlerle diğer 
işyerlerinin açılma, kapanma ve dinlenme saatlerini belirlemek ve 
ilan- etmek şeklinde , 

- imar Kanunu’na göre alınacak para cezaları ile inşaat 
ruhsatı ve yapı kullanma izninden alınacak. harçların tahsilatı 
yoluyla, denetim ve bunun uygulanması sırasında da yaptırım 
yükümlüğünü yerine getirebilmektedir. 

Bu üç denetim yolunu yeterli bulmak, hatta uygulamada 
etkili olduğunu söylemek mümkün değildir. Esasen bugün toplumun 
güvenliği, sağlığı, esenliği ve-günlük yaşantısı için belediye ve 
mücavir alan sınırları içerisinde 1580 sayılı Belediye, .2464 
Sayılı Belediye Gelirleri, 3194 sayılı imar, 1593 Sayılı Umumi 
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Hıfsısıhha ve diğer bazı Kanunlarla yeterli düzenlemeler 
getirilmiş, denetim ve yaptırım imkanları da konulmuştur. Çok 
geniş veya genel anlamda bu tür düzenlemelerin ve yetkilerin 
belediye sınırları dışında 11 özel İdarelerine verilmesi zorunlu 
hale gelmiş, ayrıca belediye hududları dışında bir otorite 
boşluğu yaratmamak, başıboşluğu önlemek ve Devlet düzenini 
sağlamak açısından da yararlı olacağı düşünülmüştür. 

11 özel İdarelerinin mevcut denetim ve yaptırım 
görevlerinin dolaylı olarak uygulanmasında ortaya çıkan sorun ve 
çözümleri vurgulamak ise, yerinde olacaktır. 

3360 Sayılı Kanun’un 17’inci maddesiyle 11 özel İdaresi 
Kanunu’nun 144’üncü maddesine getirilen 12'nci fıkra ile ; 11 
özel İdaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı 
tedbirler ve kararlar almak yetkisi, il daimi encümenlerinde 
verilmiştir. Yine buna bağlı olarak 3360 sayılı Kanunun 18’nci 
maddesi ile getirilen ek madde gereğince; 11 Özel İdaresi’nin 
yetki ve görev alanı içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
verilen görevlere istinaden, il genel meclisi ve il daimi 
encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen kararlar 
veya tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara, il daimi encünince 
para ve işyerini kapatma veya meslek ve sanattan men cezası 
verilebilmektedir. Cezaya konu eşya, gerektiğinde mahafaza altına 
alınabilmektedir. Vali ve Kaymakam da bu tür fiiller için, ayrıca 
doğrudan ceza verebilmektedirler. 

Bu hükümlerin uygulanabilmesinin bazı şartlara ve ek 
düzenlemelere bağlı kalacağı sanılmaktadır. Herşeyden önce 11 
özel İdaresinin görevleriyle ilgili alınacak ve usulünce ilan 
edilecek karar ve tedbirler nelerdir, ne olmalıdır, uygulama 
alanı nerelerdir, müeyyideleri nedir? Sir yönetmelik, bir 
yönerge şeklinde veya meclis kararıyla bunların tesbitı gerekir. 
İkincisi ; yönetmelik veya kararların uygulanmasını, takibini, 
denetimini yapacak ve müeyyideyi uygulabılecek bir 
teşkilatlanmaya izin verilmelidir. Belediyelerdeki zabıtaya 
benzer bir teşkilatlanma olabilmelidir. Belediye alanları dışında 
uyulacak karar ve tedbirlere ilişkin tesbitler olmadıkça ve bunu 
uygulayacak ekip ve teşkilatlanma kurulmadıkça, denetim ve 
yaptırım imkanının da fiilen olması mümkün değildir. 

îl özel İdaresi Kanunu’nun 144’üncü maddesine 14’üncü 
fıkra olarak 3360 sayılı Kanun’un 17'inci maddesi ile getirilen 
hüküm gereğince ; Belediye sınırları dışında ; 

l)Umumun eğlenmesine, dinlenmesine, yiyip içmesine mahsus 
yerlerle, benzerlerinin ücret tarifelerini düzenlemek ve 
sınıflarını tesbit etmek, 

2.) Bu gibi işyerleri ile diğer işyerlerinin açılma, 
kapanma ve dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan etmek yetkisi 
verilmişti r. 
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Bu yeni düzenleme ile getirilmek istenen husus, belediye 
hududları içindeki belediye yetki ve hizmetler gibi, benzeri 'bir 
yetkiyi belediye hududları dışında da, il özel idarelerine 
vermekdir. Ancak burada, uygulamada zorluk yaratacak iki önemli 
husus bulunmaktadır. Kanun’da belirtildiği üzere, belediye 
hududları dışında uygulama getirilirken, mücavir alanı il özel 
idaresinin uygulaması içine almıştır. Halbuki belediyeler, 
mücavir alan içindeki bu tür işyerleri için düzenleme 
getirmektedir. Bu durum vatandaş için ikili bir uygulama ortaya 
çıkarır. Bunun düzeltilmesi gerekir, daha doğrusu mücavir alan 
içinde belediye uygulamaları (imar konusunda il özel idarelerinin 
görevlendirilmesinden sonra) tamamen kaldırılmalıdır. Diğer 
husus, bu tür iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, il özel 
idaresinin ruhsat vermesi icap eder. Ruhsat; bir denetim ve 
yaptırım unsurudur. Halbuki özel İdare Kanunu'nda bu yetki 
bulunmamaktadır. 

11 Özel idaresi Kanunu’na, 3360 Sayılı Kanun’un 3’üncü 
maddesi ile getirilen ve 12 fıkra halinde sayılan ıl özel 
idaresinin gelirleri arasında ; 

1)- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42’inci maddesine göre 
tahsil edilecek para cezaları ile diğer para cezaları, 

2) 3194 sayılı imar Kanunu gereğince verilecek inşaat 
ruhsatı ile yapı kullanma izninden alınacak harçlar, sayılmıştır. 

Kanun’da sayılan bu iki fıkra, sadece bir gelir türü 
olarak belirtilmişse de, gelirin oluşması için il özel idaresi 
acısından bir denetim ve beraberinde yaptırım zorunluluğu 
geti rmektedi r. 

Esasen imar Kanunu, yapılaşma ve imar düzeni sağlamak 
üzere belediye ve mücavir alanlarda belediyeleri, mücavir alan 
dışında ise, valilik adına merkezi idare kurulusu bayındırlık ve 
iskan müdürlüklerini yetkili kılmıştır. 

II özel idarelerine harç ve cezaların tahsili yetkisi 
verilirken ; imar planı olmayan, yapılaşma izni bulunmayan ve 
denetim yapılmayan bu tür bir imkan ve düzenleme, fonksiyonsuz ve 
işlemez hale gelebilir. Nitekim bugün bu hizmetleri il 
bayındırlık ve iskan müdürlükleri yürütürken; köylerin, kırsal 
yerleşim alanlarının imar planını yaptıracak yeterli bütçe, 
personel, araç ve gereç gibi imkanlara sahip olmadıkları gibi 
denetim de yapamamaktadırlar. 

Mücavir alanlarda imar uygulaması, büyük güçlükler 
yaratmaktadır. Mücavir sahalarda belediyeler, gelirlerini 
toplamanın yanında, başka bir hizmet,götüremedikleri gibi imar 
planları da yapılmadığından, yapılaşmaya izih vermemektedir. 
Mücavir alanlar, sosyal yapı ve yerleşim itibariyle "köy1' 
statüsünden kurtulamamışlardır. Yol, elektrik, PTT-sağlık ve 
eğitim gibi bir çok hizmetler, halen köy idaresine göre merkezi 
idare kuruluşları veya il özel idaresince yerine getirilmektedir. 
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Sonuç olarak ; belediye sınırları içinde, işyeri açma ve 
ruhsata bağlanma, imar planları yapımı ve uygulamaya konulması, 
yapılaşma izni, denetim ve yaptırım yetkisi belediyelerce 
yürütüldüğüne göre belediye sınırları dışında ise, (mücavir alan 
uygulamasıda kaldırılarak) bu hizmetin, işlem ve yetkilerinin 
tamamının yine bir mahalli idare kuruluşu olan il özel idaresine 
verilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

ad) I1 özel İdaresi Uygulamasının Genel Eleştirisi 

Türkiye mülki idare bölümü olarak 67 il’e ayrılmıştır. Her 
il, aynı zamanda bir yerel yönetim birimidir ve 1913 yılında 
çıkarılan, 3360 sayılı Kanun ve diğer değişikliklerle birlikte 
adı da II özel idaresi Kanunu haline çevrilen îdare-i Umumiye-i 
Vilayet Kanun-u Muvakkati’nin Idare-i Hususiye-i Vilayet 
bölümünde belirlenen esaslara göre çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yerel yönetimler aslında halkın en yakınında, onun günlük 
yaşantısıyla ilgili sorunlarına çözüm arayan, yerel halkın 
oylarıyla seçilen, kamu tüzel kişileridir. Bu nitelikleriyle 
halkın çok yakından tanıdığı idareler olması gerekir. örneğin 
belediyeler böyledir. Halk, beledi yelerin nerede olduğunu, ne 
yaptığını bilir ve pek çok sorununu, belediyede halleder. Ancak, 
il halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulan bir yerel yönetim birimi olarak il özel idaresini, halkın 
aynı şekilde tanıdığını söylemek mümkün değildir. Hatta, il özel 
idaresi adında bir yerel yönetim biriminin varlığından, halkın 
çok büyük bir kısmının haberdar olmadığını söylemek pek de 
abartma olmaz. 

Kuşkusuz il özel idarelerinin içinde bulunduğu sorunlar, bu 
sonucu doğurmuştur. Bu sorunların başlıcaları, 3360 sayılı 
Kanun’un gerekçesinde çok güzel özetlenmiş, ancak Yasa maddeleri 
bu sorunların çözümünü sağlamamıştır. 

özel idarelerin 3360 sayılı kanun’la çözüme bağlanamayan 
temel sorunları şunlardır. 

1913 yılında il özel idarelerine verilen görevlerin büyük 
bir bölümü kuruluş kanunlarıyla bakanlıklara verilmiş, bu 
görevler bakanlıklara verilirken, il özel idarelerinden de 
alınmadığı için, bu hizmetlerle ilgili olarak kimin, neyi, ne 
ölçüde yerine getireceği belli olmamıştır. 

Gerçekten de il özel idarelerinin yıllar içinde 
fonksiyonunu yitirmiş görünmesinin en önemli sebebi., esasen 
belirgin olmayan görevlerinin, merkezi yönetim birimlerince 
üstlenilmesi ve bu durumun il özel idarelerini, neyi, ne ölçüde 
yapabileceği konusunda kuşkulu bırakmasıdır. Yıllar yılı mali 
gücü de önemli ölçüde gerileyen özel idareler, artık hiçbir 
fonksiyonu olmayan bir yönetim birimi durumuna düşmüştür. Bu 
bakımdan, yeni çıkarılacak kanundan, il özel idarelerinin amaç ve 
görevlerinin çok açık bir biçimde belirtilmesi beklenirdi. Yeni 
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Kanun ise görevleri çok genel bir biçimde (bayındırlık, sağlık, 
eğitim vb. gibi) saydıktan sonra, bu görevlerin kapsam ve 
sınırının Bakanlar Kurulu’nca tesbit olunacağını hükme 
bağlamıştır. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. 

Bu durumda ; 

il özel İdareleri, yerinden yönetim ilkesinin ağır bastığı 
bir yerel yönetim birimi olmaktan uzaklaşmakta, merkezi yönetime 
yaklaşmaktadır. 

- Görevlerinin belirsiz ve değişken olması nedeniyle il özel 
idareleri teşkilatını kurmakta güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

- Mali gücünün belirli ölçüde her yıl bütçeden ayrılacak, 
miktarı belirsiz yardımlarla oluşturulması nedeniyle ıl genel 
meclisleri yıllık program ve uzun vadeli plan yapmakta zorluk 
çekmektedirler. 

Ayrı ayrı zamanlarda ve ayrı kanunlarla yapılan ek ve 
değişiklikler bir sistem ve ilke esas alınarak 
düzenlenmediğinden, özel idarelerin statülerinde, özellikle görev 
ve yetkilerinde, karışıklıklar meydana getirmiştir. 

Gerçekten de gerekçeyi hazırlayanlar çok doğru bir teşhisde 
bulunmuşlardır. 1913 tarihli Kanun üzerinde yetmişbeş yıllık 
dönem içinde, ondört ayrı kanunla değişiklik yapılmış, 8 maddesi 
kaldırılmış, 25 maddesi yeniden düzenlenmiş ve Kanuna onaltı 
madde eklenmiştir. Bu değişiklikler bir sistem ve ilkeden yoksun 
olduğu ve sadece günlük ihtiyaçların karşılanmasını amaçladığı 
için, Kanun bir yamalı bohçaya benzemiştir. 

Bu durumda yapılacak iş, gerekçenin da anlatmak istediği 
gibi, Anayasa’da belirlenen, yerinden yönetim ilkeleri 
doğrultusunda, yepyeni bir kanunla il özel idarelerini düzenlemek 
idi . 

Adı "11 özel İdaresi Kanunu" olarak değiştirilen ve eski 
Kanun’daki yedi deyimi Türkçeleştirilen 1913 tarihli Kanunun, 
3360 sayılı Kanun’dan sonra da otuzsekiz maddesi, OsmanlI 
İmparatorluğu döneminden bugüne, dili ve sistemiyle aynen 
yürürlükte kalmıştır. 

Bu koşullarda yeni adıyla "11 özel İdaresi Kanunu'nu, ne 
dili ne de yapısı yönünden, "bir sistem ve ilke esas alınarak" 
düzenlenmiş kabul etmek mümkün değildir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde açıklanan diğer haklı bir 
tesbit ve eleştiri de, teşkilatlanma ile ilgilidir. 11 özel 
idarelerinin icracı birimlere sahip olmaması ve temel Kanunda 
yalnızca saymanlık teşkilatının düşünülmüş olması eleştirilmekte 
ve il özel idarelerinin kendi hizmetlerini yapmak üzere yürütücü 
birimler kuramaması nedeniyle, bu görevleri yürüten merkezi idare 



kuruluşlarının özel idare hizmetlerini ikinci planda ele aldığı 
belirtilmektedir. 

Bu gerekçe ile tasarıda. ıl özel idarelerinin kendi 
teşkilatını kurmamsına imkan verecek hükümler getirilmiştir. 
Ancak görevleri yasada açıkça belli edilmeyen ve nangi 
görevlerden sorumlu olacağı Bakanlar Kurulu’nun her zaman 
değiştirilmesi mümkün olan kararlarıyla tesbit ediien bir yerel 
yönetim teşkilatının nasıl kurulacağı, kadrolarının neye göre 
tesbit edileceği, verilen görevler Bakanlar Kurulu'nun sonraki 
kararlariyle değiştiği takdirde, önceki görevlere göre kurulan 
teşkilatın, yeni görevlere nasıl uyum sağlayabileceği gibi 
konularda ortaya bir takım duraksamalar .çıkmış olmalı ki,. 3360 
sayılı Kanun’da teşkilatlanma ile ilgili hiçbir hüküm yer 
almamıştır. Böylece görevleri açıkça belli olmayan bir kurumda, 
teşkilat kurma gibi bir çelişki ortadan kaldırılmışsa da, 
gerekçedeki eleştiri geçerliliğini korumakta, teşkilatı olmayan 
bir kurum çelişkisi devam etmektedir. 

Görüldüğü gibi il özel idaresi, ne herkesin kolaylıkla 
anlayabileceği tutarlı bir yasaya sahiptir ; ne görevleri açıkça 
belli edilmiştir ; ne de bu görevleri uygulayacak bir teşkilat 
vardır. Ortada merkezi idarenin temsilcisi olan bir Vali ile yine 
merkezi idarenin elemanları olan Milli Eğitim Müdürü, Bayındırlık 
Müdürü, Sağlık Müdürü, Köy Hizmetleri îl Müdürü, Tarım Müdürü ve 
Veteriner Müdürü görünmektedir. Bunların uyguladığı il özel 
idaresiyle ilgili hizmetler bakımından, yatırım ödeneklerinin 
özel idare bütçesinden çıkması ve Vali’nin Yasa’da aynı zamanda 
il yerel yönetimi de temsilcisi olduğunun belirtilmesi, yukarda 
belirtilen sorunlar nedeniyle, il özel idaresinin gerçek bir 
yerel yönetim olduğunu göstermeye yetmemektedir. 

y \ Yalnız il yollarını değil koy yollarını bile Ankara dan 
idare etmeye çalışan merkeziyetçi görüş, il özel idarelerine 
halkın günlük yasantısiyle ilgili yerel nitelikli tüm görevleri 
devretmedikçe, bunları uygulayacak bir yerel teşkilat 
kurulmadıkça ve yeterli mali kaynaklar ayrılmadıkça, il özel 
idaresini bir yerel yönetim olarak tanımlamak mümkün olamaz. 

b) Metropoliten Alan Yönetimi, 3030 Sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve Uygulaması 

20’nci yüzyıl, bir değişik ifade ile, büyükşehirler 
cağıdır. Bu yüzyılın basından itibaren, sanayileşmenin hemen, 
dünyanın her kösesinde ağırlığını hissetırmeye başlaması, bu çağa 
kadar ancak 500.000.-1.000.000.- nüfusa erismıs şehirlerin, ani 
ve hızlı bir patlama ile ve çok kısa bir z'amanda, ikiye, üçe, 
bese ve hatta yırmıve katlandığını görmekteyiz. 

Sanayileşme ile beraber nüfsun büyüksehirlerde başka bir 
deyisle metropoliten alanlarda yasamaya başlamış olması ; 
kentleşme, çevrenin süratle kirlenmesi, haberleşme, ulaşım ve 
diğer sorunların yanında, yönetim sorunlarını da beraberinde 
geti rmışti r. 
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8u bölümde dünya uygulamaları sonucu ortaya çıkan 
büyüksehır yönetim tarzlarını kısaca inceledikten sonra, ülkemiz 
için daha çok yeni olan ve uygulama sonuçları henüz alınmaya 
başlanan, 3030 sayılı Kanun ve bu Kanun öncesi yaklaşımları 
incelemeye çalışacağız. 

ba) Metropoliten Alanda Yönetim Biçimlen 

Metropoliten alanda yönetim için çeşitli alternatifler 
sözkonusu olabilir. Yönetim şekli ile buralarda yürütülen kamu 
hizmetleri birbirlerini önemli ölçüde etkilerler. Burada 
yürütülen kamu hizmetleri, bölge yönetiminde, belirli 
teşkilatların bulunmasını gerektirmektir. Bu teşkilatlar "özel 
amaçlı" veya "çok amaçlı" olarak, metropoliten alan içerisinde 
teşkil olunurlar. 

Mahalli idare birimlerinin teknik ve finansal' imkanları 
ile yapamadıkları bazı hizmetler "özel amaçlı" teşkilatlar 
kurmayı gerektirmektedir. Bu kuruluşların, idari kararların hızlı 
bir şekilde alınması, coğrafi açıdan büyük alanlara hizmet 
götürebilmesi gibi yararları vardır. Özel amaçlı kurumlarm 
ülkemizde ilk uygulaması 1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun ile 
kurulan İstanbul Su Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel 
Müdürlüğü’dür. Çok amaçlı kamu hizmeti kurumlan ise, kaynakların 
tahsis edilmesini kolaylaştırmak amacıyla teşkil olunurlar. 

Metropoliten sorunlar ortaya çıkınca, bunların çözümü 
için, yönetim modelinin yeniden belirlenmesi gerekir. 
Metropoliten alanlarda kurulan yönetim şekilleri "tek kademeli" 
veya "çift kadernedi" olarak yetkilerin bir otoritede toplanması 
veya iki otorite tarafından yapılaşması biçimlerinde 
gerçekiesmektedi r. 

1) Tek Kademeli Yönetim Tarzı 

Tek kademeli yönetimde, yönetim bütün bölgeyi etkiler. 
Büyük ölçüde mahalli denetim ve kamu hizmetleri ile ilgili 
planlama, örgütlenme, karar verme, kurulan yönetime geçmektedir. 
Bu yaklaşım "katılma", yerel otoritenin fiziki hizmet sınırının 
genişletilmesi ,ve görevlerin birleştirilmesi" yollarıyla 
gerçekleştirilir. 

8irleşme, şehir çevresindeki yerleşme alanlarının hukuken 
ve sosyal yönlerden merkezi şehir sınırları içine alınması ile 
gerçekleşir. Bu durumda, yeniden bir mahalli yönetim biriminin 
kurulmasına gerek kalmaz. 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 
çıkarılan 34 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararı ve 2561 sayılı 
"Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşme Yerlerinin Ana 
Belediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun" ile benzeri bir 
uygulamaya gidilmiştir. 
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Bir diğer tek kademeli yönetim şekli olan mahalli 
yönetimin fiziki hizmet sınırlarını genişletmesinde, mahalli 
otorite, şehrin belediye sınırları dışındaki yerleşme alanlarına 
da hizmet götürerek, uygulamada bütün bölgeyi kapsayan 
metropoliten yönetimin kurulmasına yol açar. İçme suyu, 
kanalizasyon gibi bazı hizmetler, çevrede yer alan yerleşme 
alanlarına götürülür. Çevrede bu hizmetlerden yararlananlar, 
kendilerine sağlanan hizmetler karşılığında, daha yüksek oranda 
ücret öderler. Metropoliten alanı ilgilendiren çeşitli sorunları 
çözmek bu yönetimde sınırlı olduğundan, şehirler katılma yoluyla 
metropoliten alan haline dönüşürken, bu yol bir basamak olarak 
kullanılır. 

Metropoliten alan yönetiminin karşılayacağı çeşitli 
sorunları çözmek için izleyeceği bir diğer yol ise, görevlerde 
işbirliğidir. Süratle çözümlenmesi gereken acil hizmetlerin 
yürütülmesi ve yerine getirilebilmesi için, bazı hizmetlerin 
belirli otoritelere bırakılması gerekir. örneğin, içmesuyu ve 
kanalizasyon şebekesi, merkez belediye ile çevre belediyeler 
arasında yapılan anlaşma gereğince, merkez belediyeye 
b.ağlanabi lir. 

2) Çift Kademeli Yönetim Tarzı 

Çift Kademeli yöndtım yaklaşımında; metropoliten yönetim; 
bölgede var olan, daha küçük mahalli yönetimler üzerinde görev 
yapan, ancak, belirli kamu hizmetlerinin yürütülmesi 
sorumluluğunun, kademeler arasında ortaklaşa bulunduğu bir 
yönetim şeklidir. çift kademeli .metropol!tin yönetim, uygulamada 
"mahalli yönetim birlikleri" ve "metropoliten alan 
federasyonları" yollarıyla gerçekleşmektedir. 

Mahalli yönetim birlikleri, metropoliten alanlarda özel 
yönetim modelleri aranırken başvurulan önemli yöntemlerden 
biridir. Bu yöntemin uyguladığı yerlerde, mahalli birimler, 
genellikle isteğe bağlı olarak bir araya gelerek bazı hizmetleri 
görürler. Kamu görevleriyle yetkiler,- birlikleri oluşturan 
birimlerle, birlik arasında paylaştırı1ır. Birlik; planlama, 
altyapı, konut. ulaşım, eğitim ve sağlık gibi büyük çaptaki 
görevleri, birimler ise, tek başlarına gerçekleştirebilecekleri, 
metropol ölçüsünde eşgüdümü gerektirmeyen küçük ölçekte 
hizmetleri üstlenirler. Mahalli yönetim birliklerinin genel karar 
organı olan meclisler, mahalli birimlerin meclislerince seçilen 
üyelerden oluşur. Bu tur birlikler isteğe ba^ğlı kuruldukları 
için; bir'liğ'-; üye mahalli birimlerin, birlik kararlarına 
uymayabi lmeleru. ve istedikleri .aman dirlikten ayrılabilmeleri, 
birliğin metropoliten ölçekte etkin kararlar almasını 
önleyebilecek bir sakıncadır. , 

Metropolitan alan,federasyonları, mahalli hizmetleri etkin 
ve verimli olarak yerme getirmek, şehirleşmenin yarattığı 
düzensiz şehir gelişmesini snlemek ve ar uygun büyüklükte mahalli 
yönetim birimleri çerçevesinde hizmetler arası eşgüdümü sağlamak 
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için kurulmuşlardır. üst düzeydeki yönetim kademesi ile alt 
düzeydeki birimler, çeşitli mahalli hizmetleri, aralarında 
paylaşarak yürütürler, üst düzeydeki yönetimin üstlendiği 
görevler genellikle planlama, ulaşım, altyapı,eğitim, sağlık, 
içme suyunun sağlanması gibi hizmetler ; alt düzeydeki birimlerin 
sorumluluk alanları ise, ikincil yollar ve kanallar, sokak 
temizliği, aydınlatma, çöp toplama gibi hizmetlerdir. Tokyo, 
Toronto, Londra, Paris şehirlerindeki uygulama, federasyon biçimi 
teşkilatlanmanın belirgin örnekleri dir. 

Büyükaehir genel karar organı olan meclis, genellikle 
seçimle gelen üyelerden oluşur. Alt birimlerin de genellikle 
seçimle işbaşına gelen meclisleri ve başkanları vardır. Alt 
birimler, görevleri yerine getirmek için, ihtiyaçları oranında 
üst yönetiminden yardım alırlar. 

bb) Türkiye'de Şehirleşme, Metropolitenleşme ve Sorunlar 

Şehirleşme ve metropölleşmeyi doğuran ve evrensel olan 
sebepler, Türkiye için de geçerlidir. Cumhuriyet’in kurulusu ile 
birlikte, ülkemiz hızlı bir nüfus artısı süreci içine girmiştir. 
1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında 13.648.000 olan toplam 
nüfusumuzun, sonraki yıllardaki gelişimi aşağıda görebiliriz. 

1935’de 16.158.000 

1940'da 17.821.000 
1945'de 18.790.000 
1950'de 20.947.000 

1955'de 24.065.000 
1960'da 27.755.000 
1965'de 31.391.000 
1970’de 35.605.000 
1975'de 40.348.000 
1980’de 44.737.000 

1985'de 50.664.000 

Görüldüğü üzere 1950 yılına kadar küçük sıçrayışlarla 
artış gösteren nüfusumuz, 1950'li yıllardan itibaren, geleneksel 
toplum yapısından, endüstrileşme ve kalkınma değişimine 
başladığı yıllarda olağanüstü bir artış temposu yakalamıştır. 
1955-1960 döneminde %2.85 ile en yüksek yıllık artış oranı 
gerçekleşmiş, bu oran 1980 döneminde %2.07'e kadar düşmüşse de 
1980-1985 döneminde 'tekrar %2.49 'a kadar yükselmiştir. Bu 
oranlar, dünya yıllık nüfus artış hızının üzerinde 
seyretmektedır . 

ülkemizde sadece nüfus artısı değil, bu olayla birlikte, 
özellikle 1950'li yıllardan başlayarak artan bir şehirleşme olayı 
da yaşanmaktadır. Nüfusun Endüstriyel gelişme ve altyapının diğer 
yörelere göre nisbeten daha yeterli olduğu şehirlere, özellikle 
büyükşehirlere doğru kayması; şehirli nüfusun, ülke nüfus 
artışından daha hızlı artması sonucunu doğurmuştur. Bunu 
aşağıdaki tablolarda açıkça görmek mümkündür. 
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Türkiye’de Şehirleşme Hızları 

Yıllar Şehirleşme Hızı 

1960-1965 5.2 
1965-1970 5.5 
1970-1975 5.5 
1975-1980 4.2 

20 yıl Ortalaması 5.1 

Türkiye’de Şehir - Köy Nüfusu 

Yıllar Türkiye Sehi r % Köy % 

1960 27.754.820 6.755.068 24.3 20.999.752 75.7 
1965 31.391.421 8.759.583 27.9 22.631.838 72. 1 
1970 35.605.176 11.506.500 32.3 24.098.676 67.7 
1975 40.347.719 15.133.886 37.5 25.213.833 62.5 
1980 44.736.957 18.699.059 41.8 26.037.898 58,2 
1985 50.664.458 26.865.557 53.0 23.798.701 47.0 

Bu iki tabloda da görüldüğü üzere, şehir nüfusunun köylere 
nazaran bir misli daha fazla artış göstermesi sonucu, toplumdaki 
ekonomik değişmeye paralel olarak, ülkemizde şehirleşme oranı da 
artmaktadır. 

Kırdan şehre göç ve nüfusun süratle artması, şehirleşmeye, 
metropolleşme boyutunu da eklemiştir. Gelişen ve büyüyen 
şehirler, birer birer çevreleriyle birlikte bir metropoliten alan 
haline gelmektedirler. İstanbul ve İzmir’den sonra, özellikle 
Mersin ve Adana illerini kapsayan Çukurova metopoline yenilerinin 
ilave edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Şehirleşme sonucunda, özellikle de metropoliten alanlar ve 
hızla büyüyen şehirlerde yoğunlaşan darboğazlar, gelişmekte olan 
her ülkede ciddi çözümler bekleyen önemli sorun alanlarını 
oluşturmaktadır. 

Şehirleşme, yaşama biçiminde ve sosyal yapıda değişme 
demektir. Ekonomik yapısı, tarım yapısından endüstriyel yapıya 
dönüşen her toplumda, bu değişmenin sosyal yapıya da yansıması 
şeklinde zincirleme bir olgu olarak ifade edebileceğimiz şehirler 
halinde yaşama biçiminin, eski tarımsal küçük yerleşmelerin 
yerini alması doğal ve kaçınılmazdır. Her ekonomik yapının 
kendine has bir yaşama biçimi vardır. 
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Türkiye'nin hızlı kalkınma şartları içinde de aynı 
şekilde, şehirleşmeyi tabii ve olması gereken, önlenmeyecek bir 
süreç olarak kabul etmekte yarar vardır. Ayrıca Türkiye'deki 
hızlı şehirleşme, geçiş sürecimizdeki hızlılığı da en açık 
biçimde yansıtması bakımından, önemli bir göstergedir. Ancak, 
gelişmekte olan ülkelerin, bu arada Türkiye'nin asıl darboğazı, 
bizatihi şehirleşme sürecinin kendisi değil, hızla gelişen ve 
dolayısıyla belirli bir büyüme momentini almış bulunan ekonomiye 
sürekli kaynak temin etmek, ekonomik, yatırımlar, dolayısıyla 
büyümeyi yavaşlatmak endişesi, hatta mecburiyeti yüzünden artan 
şehirsel ihtiyaçlara kaynak ayıramamak ; dolayısıyle büyüyen 
sorunları bir bakıma karşıdan seyretmek zorunda kalmak olayıdır. 

Büyüme stratejisi tercihi seklinde tanımlayabileceğimiz en 
genel düzeyde makro sorundan sonra, makro ölçekteki diğer 
darboğazlar, mali kaynak ve teşkilatlanma olarak ortaya 
çıkmaktadırlar. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, tercih edilen büyüme 
stratejisi çerçevesinde;- ülke kaynaklarının; ekonomik açıdan 
verimli ve Gayri Safi Milli Hasıla artış hızını yükseltebilecek 
endüstri ve büyük altyapı yatırımlarına yöneltilmesi, sehirsel 
sorunların çözümünü bir finansman darboğazı ile karsı karsıya 
bırakmaktadır. Şehirsel yatırımlar, maliyeti yüksek ve ileri 
teknoloji gerektiren yatırımlardır. Mali Kaynak sorunu, bu 
yatırımların gerçekleşmesinde ve dolayısıyla sorunların 
ağırlaşarak devam etmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Eğer günümüz şehirlerinin özellikle büyükşehirlerin 
karşılaştıkları darboğazları ‘kısaca özetlemek gerekirse, bunları 
genelde birkaç ana baslık altında toplamak mümkün olmaktadır. 

- Kontrolsüz ve plansız gelişme, 
- Teşkilatlanmadaki eksiklikler, 
• Nüfus artışı, 
- Altyapı sorunları (su, enerji, kanalizasyon,ulaşım ve 

trafik) 
- İstihdam sorunları, 
- Konut ve arsa sorunları, 
-- Çevre sorunları, 

bc) 1984 öncesinde Sorunların Çözümü İçin Yapılan 
Çalışmalar 

Metropoliten alanda ortaya çıkan sorunlar ve bu 
sorunların klasik mahalli idare kurumu olan belediyelerle 
karşılanması sonucu, 1968 yılında ; İstanbul ve İzmir 
şehirlerinde, bu ana-şehirlerin etrafındaki belediyelerin imar 
planlarının uygulanması, su, elektrik ve havagazı sağlanması, yol 
yapımı, ulaşım, çöplerin toplanması ve dinlenme sağlanması gibi, 
metropoliten alan üzerinde ortaya çıkan müşterek hizmetlerin 
görülmesi için belediyeler üstü bür yönetim kurulması imkanlarını 
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araştırmak üzere, İçişleri Bakanlığı Tetkit Kurulu bünyesinde bir 
araştırma yapılması kararlaştırıİmiş ve bu karar bir projeye 
bağlanıp, sekiz kişilik bir grup teşkil olunarak araştırmalara 
girişilmiştir. 

Bu araştırma sırasında, o güne kadar Türkiye’de yapılan 
araştırmaların metropoliten idareden çok, bölge planlaması ile 
ilgili olduğunun görülmesi üzerine, daha çok yabancı ülkelerdeki 
uygulamada dikkate alınarak, o tarihte metropoliten alan özelliği, 
taşıyan iki büyük şehir’de (İstanbul ve İzmir) ön araştırmalar 
yapmak üzere bir poje çalışması başlatılmıştır. 

Bu ilk araştırmanın yöneticisi durumunda olan ve zamanın 
içişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı olan Şerif TÜTEN elde 
edilen sonucu bir toplantıda şöyle, açıklamaktadır. 

“1) İstanbul ve İzmir gibi şehirsel topluluk bölgelerinde 
metropoliten karakterde “Belediye ve Köyler Birliği" kurulması 
Anayasa’nın (1961) 116’ıncı maddesine aykırı düşmeyecektir. 

2) Çeşitli önleyici tedbirlere rağmen, dünya nüfusu hızla 
artmakta; buna paralel olarak şehirleşme harekatı gelişmekte 
bulunduğuna göre, bu süreç, metropoliten idareler kurulmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

3) Metropoliten alanlarda planlama fikri, son yıllarda 
büyük değişiklikler göstermiş; bu alanların problemi sadece 
"güzel şehir" kapsamından öte, yaşıyan şehrin 24 saatlik 
hareketlerini değerlendiren bir önem taşımaya başlamıştır. Bundan 
dolayı yeterli bir metropoliten planlamayı da yapacak bir idari 
birimin ihdası gerekli olmuştur. Artık şehir planları, fiziki 
planlamanın geometrisinden kurtarılarak, arazi kullanılmasının 
(amenagement. de territoire) esaslarını tespit edecektir. 

Daha açık bir deyimle, örneğin İstanbul veya İzmir’de 
yapılmış 8 katlı bir apartmanın balkon çıkıntılarının taştığı 
mülahazasiyle, bütün balkonlarının kırılması yerine, ana-şehir 
hudutları dışında olup, faraza İzmir ile Buoa arasında kalan, 
fakat duman ve pislik yüzünden her iki şehrin müteessir olduğu 
köy alanlarında, her türlü izin ve kontrolden uzak fabrikaların 
mantar gibi yayılmasını önlemek metropoliten idarenin önemli ele 
alacağı konulardan biri olacaktır. 

4) Diğer önemli bir nokta da, büyük şehrin ana 
davalarının dağınık çalışmalardan kurtarılarak, halka 
malediİmesidir. Bu husus, kişi hak ve hürriyetleri ne önem veren 
demokratik idare anlayışının kudretini ifade edecektir. 

5) Yurdumuzda kurulacak metropol idarelerin, bölgenin 
gerçeklerine ve şartlarına uygun olması- zorunludur. 
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.Esasen, araştırmalara sebep olan gerçek de budur. Daha 
açık bir deyimle İstanbul ve İzmir’in metropoliten idare esasları 
birbirinin aynısı olmayabilir. örneğin, İstanbul ili"nin özel 
idare gelirleri, İzmir’e nazaran 5 misli fazla olduğu halde, özel 
idarelerin hizmet alanını kapsayan arazi ve köy adedi düşünülürse 
İstanbul ili"nin genişliği ve köy adedi, İzmir’in yarısı 
civarındadır. 

Böyle bir durumda, kurulacak metropol idare birliği 
içinde, iki il’in özel idarelerinin durumu, ilişki ve 
bağlantıları, farklı olacaktır. 

Bu gayretlerin en önemli sebebi, yasama koşulları 
gittikçe ağırlaşan ve kalabalıklaşan dünyamızda; insanların daha 
rahat, daha huzurlu, daha gürültüsüz bir ortamda yaşamasını 
sağlamaktır. 8u da ancak müşterek bir inanç ve çalışma temposu 
ile tahakkuk edecektir." 

Bu ilk araştırmada varılan sonuç sonraki araştırma ve 
çalışmalara baz teşkil edecek ve etkisi altına alacaktır. 

1968 yılında başlatılan bu çalışmanın incelenmesini iki 
ayrı dönem içinde değerlendirmek gereklidir. 

Birinci dönemde Serif TÜTEN'in başkanlığında içişleri 
Bakanlığı’nca yapılan araştırmanın sonucunun ilk maddesinin 
etkilerini açık seçik görmekteyiz. Buna göre, 1961 Anayasası'nın 
116’ıncı maddesi, mahalli idare birimlerini il özel idareleri, 
belediyeler ve köy olarak açıkça saymıştır. 8u sebeple, 
metropoliten alanlarda yeni bir mahalli idare biriminin kurulması 
mümkün' değildir. Bu noktada devreye başka bir formül 
sokulmaktadır. Anayasa, yeni bir mahalli idare biriminin 
kurulmasına engeldir. Ama 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 133- 
148’nci maddeleri, mahalli idarelerin "Birlik" kurmalarına engel 
teşkil etmemektedir. 8u maddelere dayanılarak, metropoliten 
alanda karşılaşılacak sorunların çözümünde bu birlikler aracı 
olabi1 i rler. 

Bu çözüm, daha önce anlattığımız federatif teşkilatlanma 
tarzına örnek teşkil etmektedir. Metropoliten alan içerisinde yer 
alan mahalli idare birimleri kendi aralarında teşkilatlanacak, bu 
alanda karşılaşılan mahalli ve müşterek sorunlara birlikte çözüm 
bulacaklardır. Bu birliklerin görev ve yetki alanlarının 
sınırlarının kesin hatları ile tespit edilebilmesi, bu yönetime 
sürekli ve yeterli malı imkan sağlanması ve ancak bu birliklerin 
kanunla kurulmasıyla sağlanabilir. Bu dönem içerisinde 1972 
yılında içişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Metropoliten 
Hizmet birliği Kanun Tasarısı" Başbakanlığa sunulmuştur. Bu 
tasarı ile metropoliten yönetim birliklerinin kurulması kararı 
merkezi idareye verilerek ve bir metropoliten alan içinde yer 
alan mahalli idare birimlerinin bu birliğe katılması zorunlu 
tutulmuştur. Birlik başkanı ise, metropoliten alanda yer alan 
ilin valisidir. Böylece özel idare benzen bir mahalli idare 
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birimi yaratılmaktadır. Birliğin ana görevleri ise, nazım plan 
ile imar planlarının yapımı ve uygulanması, anayollar, sosyal 
konutlar, toplu tasıma, su ve kanalizasyon, enerji üretim ve 
dağıtım, çevre koruması, itfaiye, gıda denetimi, yeşil alanlar ve 
çöp toplama gibi metropoliten alanın bütününü ilgilendiren 
konulardır. Birlik üyesi idarelerin gelirlerinin %15 ile birlik 
alanında toplanan gelir ve servet vergilerinin %5’i, birliklerin 
belli başlı gelir kaynağıdır. 

Bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulamaması 
üzerine bu defa 1975 yılında içişleri Bakanlığı, imar ve Iskan 
Bakanlığı, ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 
"İstanbul Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı" Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir. 

Bu Tasarı, 1972 yılında hazırlanmış olanın İstanbul 
Şehrine indirgenmiş halidir. Bunun gerekçesi ise, Tasarı’nın 
genel gerekçesinde şöyle açıklanmaktadır. 

"Her metropoliten alan için ayrı kanun yapılması, 
sorunlara daha tutarlı çözüm tedbirleri getirmek ve daha isabetli 
bir kuruluşa vücut vermek imkanını yaratacağı görüşü içinde, 
özellikle İstanbul Bölgesi için bir model tasarı hazırlanmasıve 
uygulamaya konulması ; alınacak sonuca göre de İzmir için yeni 
bir model geliştirilmesi uygun olacaktır". 

Bu Tasarı’nın da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
görüşülüp, kabul edilmemesi üzerine, 1978 yılında imar ve Iskan 
Bakanlığı’nca, su ve kanalizasyon hizmetinin tekelden 
yürütülmesini sağlamak amacıyla, "İstanbul Bölgesi Su ve 
Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı" hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunulmuşsa da, bu Tasarı’nın da kanunlaşma şansı 
olmamıştır. 

Bu konudaki son çalışma ise, içişleri Bakanlığı, imar ve 
Iskan Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından, 1978 
yılında hazırlanan ve temel olarak 1972 Tasarısı havasını küçük 
bazı değişikliklerle taşıyan "Büyük Kent Birliği Yasa 
T asarısı"dır. 

Bu dönemin en belirgin özelliği, bir yandan 
metropoliten alanlarda yeni bir yönetim tarzı konulması 
gerekliliğinin açıkça ortaya çıkması için düzenleme yapılmasına 
çalışılırken, diğer yandan 1961 Anayasası’na ters düşmeme 
endişesidir. 

ikinci dönem, 12.Eylü1.1980 sonrasını içine almaktadır. Bu 
dönemin genel karakteristiği, metropoliten alandaki sorunların, 
tek kademeli olarak çözülebileceği düşüncesidir. Tek kademeli 
yönetimin, sorunların üstesinden geleceği düşünülerek, iki ayrı 
düzenleme ile, bazı mahalli idare birimlerinin kamu tüzel 
kişiliklerine son verilerek, birbirine katılmaları veya 
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birleştirilmeleri sağlanmıştır. Bu dönem içinde ortaya çıkan ve 
uygulamaya konulan bir diğer karakteristik ise, o güne kadar 
mahalli idarelerin görev ve yetki alanına giren bazı görevlerin, 
başka bir otoriteye aktarılmasıdır. Böylece metropoliten alanda 
görevleri üstlenen ikinci bir yönetim ortaya çıkmıştır. 3u iki 
ayrı uygulamanın neler olduğuna ve ne getirdiğine kısaca göz 
atalım: 

Milli Güvenlik Konseyi'nin 11.12.1980 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan bir kararı'nda aynen şöyle denilmektedir. 

1) Ülkemizdeki hızlı nüfus artısı ve köyden kente göçün 
sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarında teşekkül etmiş 
olan belediyeler aydınlatma, su kanalizasyon ve ulaştırma gibi 
hizmetlerin yeterli bir şekilde halka götürülmemesi ne Ve 
kontrolün aksamasına neden olmaktadır. 

2) Büyük kentlerin çevresindeki teşekkül etmiş olan bu 
belediyelerin, sıkıyönetim komutanlarının koordinesinde ve 
onların emredecekleri şekilde ana belediyeye bağlanması bir plan 
dahilinde ve en kısa zamanda sağlanacaktır." 

Bu kararla aydınlatma, su, kanalizasyon, ulaştırma gibi 
hizmetlerin halka daha iyi götürülmesi ioin büyük şehirlerin 
etrafında teşekkül etmiş bulunan belediyelerin, sıkıyönetim 
komutanlarının emredecekleri şekilde ana belediyelere 
bağlanmaları hüküm altına alınmaktadır. Bir başka ifade ile, bir 
nevi metropolıten idare kurulması istenmektedir. 

Bu karar üzerine, sıkıyönetim komutanlıkları harekete 
geçerek, yayınladıkları tebliğlerle bazı şehir ve kasabaların 
etrafındaki bir kısım belediye ve köyü, ana belediyeye 
bağladıklarını ilan etmişlerdir. 

Bu suretle ana belediyelere bağlanan belediye sayısı 148’ı, 
köy sayısı 168’i bulmuştur. 

Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 Sayılı Kararı geçici bir 
tedbir mahiyetinde olduğundan, konuyu bütün yönleriyle halletmek 
ve aksaklıkları gidermek maksadıyla 4.12.1981 tarih ve 2561 
sayılı Kanun kabul edilerek, 8.Aralık.1981 tarih ve 17538 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Kanun’un adında zikredilen "Ana belediye’lerın, nüfusu 
300.000’i aşan belediyeler olduğu anlaşılmaktadır. 

0 tarihte son nüfus sayımı neticelerine göre, Türkiye'de 
nüfusu 300.000'i geçen şehir sayısı 9’dur. 

Kanun’dan güdülen gayenin, 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 olduğu, birinci maddede ifade edilmektedir. 
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Büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köyler ana 
belediyelere bağlanırken, ana belediyenin hizmet götürme ve 
birleştirme inkanlarınm gözönünde tutulması gibi esaslar 
geti rilmektedir. 

Gerekli Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 Numaralı kararında, 
gerekse 2561 sayılı Kanun’da yer alan hükümler, daha ziyade civar 
belediye ve köylerin, ana belediyelere ne suretle hağlanacağı 
göstermekte, fakat metropoliten karakter arzeden İstanbul, İzmir 
gibi şehirlerin nasıl idare edileceği, problemlerinin nasıl 
halledileceği hakkında, herhangi bir hükmü ihtiva etmemektedir. 

Bu dönemdeki diğer karakteristik uygulama ise, bazı mahalli 
hizmetlere ait görev ve yetkilerin merkezi kuruluşlara 
devredilmesidir. Bu konuda belli başlı üç uygulama yapılmıştır. 

0 güne kadar elektrik enerjisi dağıtımı belediyeler eli ile 
yürütülürken, bu hak belediyelerden alınarak Türkiye Elektrik 
Kurumu’na devredilmiştir. Boğaziçi Kanunu ile İstanbul Boğazı’nın 
imarına ilişkin bütün yetkiler İstanbul Belediyesi'nin elinden 
alınmıştır. İstanbul ve metropoliten alanındaki su ve 
kanalizasyon işlerinin yürütülmesi yetkisi, İstanbul 
Belediyesi’nden bağımsız olarak kurulan İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) devredilmiştir. 

Dd) Metropoliten Alan Yönetiminde Son Gelişmeler ve 
3030 Sayılı Kanun ve Uygulaması 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan Genel Seçimlerden sonra, 
Türk kamu yönetiminde yeniden düzenleme çalışmalarının 
başlatıldığını görüyoruz. Merkezi idarenin yeniden düzenlenmesi 
ve bürokrasi ile kırtasiyecilikle savasın yanında, mahalli idare 
kurumlan da yeniden düzenleme kapsamına alınmışlardır. 

Mahalli ve müşterek ihtiyaçların doğurduğu ve esasen 
mahalli idarelere ait olması gereken bazı hak, görev ve yetkiler, 
yeniden mahalli idarelere verilirken,1982 Anayasası'nda yer alan 
ve mahalli idarelere görevleriyle orantılı mali imkan sağlanması 
ilkesi yönünde bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Mahalli idarelerin güçlendirilmesi ile ilgili olarak 
yapılan çalışmaları iki ayrı bölümde incelemek mümkündür. Fakat 
konumuz itibariyle burada metropoliten alan yönetimindeki 
düzenlemenin ne olduğunu ve ne getirdiğini anlatmaya çalışacağız. 

1982 Anayasası, eski anayasalardan farklı olarak, büyük 
yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri getirilebileceğini 
hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, Türkiye’de ilk defa il özel 
idaresi, belediye ve köy dışında yeni bir mahalli idare birimine 
imkan tanıyan bir husustur. Bu sebeple büyükşehirlerin 
yönetiminin düzenlemesi yapılırken, bu durumun Anayasa'ya 
uygunluğu tartışmasına hiç girilmemiştır. 
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Yukarıda değindiğimiz gibi 1982 Anayasası. büyük şehirler 
için kanunla özel bir yönetim biçiminin getirilebileceğini kabul 
etmiştir. 18.1.1984 tarihli Resmi Gazete*de yayınlanan 2972 
sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un geçici 5 ıncı maddesinde, 
büyük şehir yönetiminin hukuki statüsünün'oy verme gününden önce, 
yani 25.Mart.1984 gününden önce, 2680 sayılı Yetki Kanunu*na 
göre, Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesini öngörmektedir. 
Bu nedenle büyük şehir yönetiminin nasıl olacağı hakkında 
ayrıntılı hükümler, bu kararname'de yer alınıştır. Ancak 2972 
sayılı Kanun, büyük 'şehir yönetimi ile ilgili bazı ilkeler 
saptamıştır. 2972 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre, büyük 
şehirlerin belediye sınırları ıoinde kaları ilçelerinde birer 
belediye başkanı ve seçilmiş üyelerden oluşan belediye meslisleri 
bulunacaktır. Her ilçe, bir seçim çevresi sayılacaktır. Örneğin 
Ankara'nın Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ile yeni kurulan 
Keçiören ve Mamak ilçelerinin, İstanbul’un 15 ilçesinin, İzmir’in 
Karşıyaka, Bornova ve Merkez ilçelerinin ayrı belediye başkanı ve 
belediye meclisleri bulunacaktır. 

2972 Sayılı Kanun'un anılan 4’üncü maddesi, büyüksehır 
belediye baştanından söz etmemektedir. Bunun için ilgili şehir 
belediye sınırlan içi, bir secim çevresi sayılacaktır. Büyük 
şehirlerin içindeki seçmenler, hem kendi ilçelerinin belediye 
başkanını hem büyük şehir belediye başkarunı seçeceklerdir. 
Kanun, büyükşehir belediye meclislerinin üye sayısının, her 
ilçenin çıkaracağı üye sayısının beşte biri alınmak suretiyle 
bulunacak toplam üye sayısı kadar olmasını öngörmektedir. (Madde 
6) 

Büyük şehirlerin belediye başkan adaylarının, siyasi 
partilerin genel merkez karar ve yönetim kurullarınca tesbi t 
edilmesi kabul edilmiştir. il ve ilçelerde partilerin mahalli 
organları adayları tespit edecek, genel merkezleri de aynen veya 
değiştirerek tasdik edeceklerdir. 

Büyük şehirler ıcin getirilen sistem, Fransa’da 
uygulamaya başlanan sistemle büyük bir benzerlik göstermektedir. 
Frahsızlar Paris, Marsilya ve Lyon şehirleri ıcin özel bir 
yönetim biçimi getirmişlerdir. 

Paris’in içinde 20 ilce vardır. Fakat bu ilçelerin son 
düzenlemeye kadar belediyesi yoktu. Tüm hizmetler Paris 
belediyesi tarafından yürütülüyordu. Son yapılan düzenleme ile 
Paris ve diğer iki îl’i-n ilçelerinde belediye kurulması, bunlara 
belediye başkanı ve meclis üyeleri seçilmesi kabul edildi. ilce 
belediye başkanlarına doğrudan bir kısım yetkiler verildi. İlçe 
belediye meclisleri ana belediyeye görüş bildirebilecekler, ana 
belediye meclisi tarafından da, kendilerinden ilçeyi ilgilendiren 
konularda görüş istenebilecek, ilçe belediye meclisleri, yeşil 
alan, çocuk bakım evleri, çocuk bahçeleri, kreşlerin yönetimi ve 
konumu gibi konularda yetkili kılınmıştır. ilçe belediyelerinin 
gelirleri, kendi yönettiği hizmet ve tesis gelirlerinden ve ana 
belediyenin yapacağı yardımlardan oluşmaktadır. 



2972 Sayılı Kanun'la, getirilen sistem alanda, iki 
kademeli, federasyon şeklinde teşkilatlanmaya benzemektedir. 

Büyüksehir belediyeleri yönetiminin hukuki satüsünü, 
hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini 
sağlayacak bir şekilde düzenlemek amacıyla ; 25.3.1984 mahalli 
idare seçimlerinden 3 gün önce, 195 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlüğe konulmuştur. Bu kararname yerini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nce kabul edilen, 3030 sayılı Kanuna bırakacaktır. 

Aslında 195' Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, büyükşehir 
ile ilçe belediyeleri arasında dengeli bir görev ve yetki 
dağılımını getirmiş ve iki kademeli federasyona yakın bir yönetim 
modeli geliştirmişti. Büyüksehir belediye başkanı, kendisine 
verilen görev ve yetkilerin yanısıra, koordinatörlük görevini de 
üslenecekti. Ancak 3030 sayılı Kanun ve ona bağlı olarak 
çıkartılan uygulama Yönetmeliği, adeta tek_ kademeli sisteme 
yeniden dönüsü sağlayacak şekilde, büyükşehir başkanına yeni 
yetki ve görevler getirmiştir. 

3030 sayılı Kanun’un 4 ve 5’inci maddeleri, büyüksehir ve 
ilçe belediyelerinin kurulusunu düzenlemektedir. Buna göre, 
belediye sınırı içinde birden fazla ilce bulunan şehirlerde 
büyükşehir, bu ilçelerde ise, ilçe belediyeleri kurulur. 8u 
durumda, bu statüye uyan üç büyüksehrimizde (İstanbul, Ankara ve 
İzmir.) 3030 sayılı Kanunun tatbikatı başlatılmıştır. Adana, 
Bursa, Konya, Gaziantep ve Kayseri belediye sınırı içinde yeni 
ilçe kurulduğu için, bugün bu sayı 8’e yükselmiştir. 

3030 Sayılı Kanun’un 6,7 ve 8’inci maddeleri büyükşehir 
belediyesi ile ilçe belediyelerinin görev, yetki, hak, imtiyaz ve 
muafiyetlerini düzenlemektedir. 

Büyükşehrin tamamını ilgilendiren ve şehir alanı 
içerisinde bir bütünlük gösteren genel planlama, nazım imar 
planları, yol, su, kanalizasyon, toplu tasıma, itfaiye, ortak 
finansman ve yatırım gerektiren hizmetler, büyükşehir 
belediyelerine bırakılmıştır. Halkın gündelik yaşantısında 
karşılaştığı sorunların çözümlenmesi ve nisbeten dar alana giren 
ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu’nda sayılan diğer hizmetler, ilçe 
belediyeleri tarafından yürütülecektir. Büyüksehir belediyeleri 
ayrıca, ilçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, zabıta veya 
diğer belediye hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayacağı gibi, 
malı külfetin ilce belediyelerinde karşılanması ve talep olması 
halinde, ilçe belediyelerine ait hizmetleri de yapabileceklerdir. 

Büyüksehir dahilindeki altyapı hizmetleri ile kara ve 
deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde 
yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanının 
başkanlığında, merkezi idarenin o şehir içinde faaliyet gösteren 
ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin 
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katıldığı “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi" ile "ulaşım 
Koordinasyon Merkezi" kurulmuştur. Bu yeni bir durumdur ve 
3030’la getirilen en önemli yeniliktir. Hizmetler arasında 
koordinasyon eksikliğinden doğan ve günlük gazetelerin en önemli 
şehir haberlerini oluşturan düzensiz ve plansız yatırımlar 
arasında böylece bir ahenk sağlanması mümkün olabilecektir. 

3030 Sayılı Kanun’un 9,10,11,12,13,14,15’inci maddeleri, 
büyükşehi r belediyesinin organlarını tespit etmektedir. Buna 
göre, Büyükşehır Belediyesinin organları büyükşehrin belediye 
meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye 
başkanından ibarettir. 

Büyükşehir belediye meclisi, daha önce çıkmış olan 2972 
sayılı Kanun’a göre kurulmaktadır. Buna göre, ilçe belediye 
meclisleri üye sayılarının beşte biri, aynı zamanda büyükşehir 
belediye meclislerinin de üyesidir. Bunların tesbitinde, seçiliş 
sırası esas alınmaktadır. Her ilçe için seçilmiş olan asıl 
üyelerin sıralarına göre, baştan başlayarak, yeter sayıya inilmek 
suretiyle üye sayısı bulunmaktadır. Bu üyelerin ilçe belediye 
meclisi üyelikleri de devam etmektedir. îlçe belediye 
başkanlıkları da, büyükşehir belediye meclisinin doğal 
üyeleridir. Süreleri ise, beş yıldır. 

8eledıye .encümeni ise, belediye başkanı veya tevkil 
edeceği şahsın başkanlığında, Genel Sekreter, büyükşehir 
belediyesinin imar, fen, hukuk, hesap ve yazı isleri ve personel 
işlerini yürüten birim başkanından oluşmaktadır. (Belediye 
Kanunu'nun aksine, encümende seçilmiş üyeler yer almamaktadır kı, 
bu demokratik katılım ve denetim bakımından büyük bir 
eksi klikti r. ) 

Beş yıl için büyükşehir dahilinde seçmenler tarafından 
seçilen büyükşehir başkanına, kanuni görevlerinin yanında, ilçe 
belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve 
beraberliğin sağlanması görev ve yetkisi verilmiştir. 

Büyükşehir belediyeleri için Amerika Birleşik. 
Devletleri’ndeki şehir yöneticiliğine (Cıty-Manager) benzer bir 
kurum, 3030 sayılı Kanun'la kurulmuştur. Büyükşehir hizmetlerini 
başkan adına, onun direktifi ve- sorumluluğu altında yürütmek 
üzere, bir genel sekreter atanması hükme bağlanmıştır. Genel 
Sekreter, büyükşehir belediye başkanınm teklifi üzerine, 
İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanmaktadır. Büyükşehirlerde 
ayrıca belediye başkan yardımcısı yer almamaktadır. 

Büyükşehi-r belediyelerinde ayrıca, genel sekreterin 
yönetiminde, genel sekreter yardımcıları, daire başkanlığı, 
müdürlük, şeflik ve memurluklar bulunmaktadır. Hizmet gereklerine 
göre, büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri 
Bakanlığı’nın onayı ile birimler kurulabilir. Genel Sekreter 
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dışında kalan diğer memurları atama yetkisi büyükşehir belediye 
başkanına verilmiştir. 

3030 Sayılı Kanun’un 18'inci maddesi, büyükşehir 
belediyelerinin gelirlerini düzenlemektedir. Bu gelirlerden en 
önemlileri şunlardır ; 

İller Bankası aracılığıyla Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden ilçe belediyelerine aktarılan paylardan, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenecek oranlarda, büyükşehir 
belediyelerine aktarılacak miktar ile Büyükşehir Belediyesinin 
bulunduğu il merkezinde yapılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri 
Tahsilat Toplamı üzerinden Gelir Saymanlıklarınca hesaplanan, 
ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesine 
yatırılacak %3’lük paydır. Bu pay 25.4.1985 tarihli ve 85/9382 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %5 ’ e yükseltilmiştir. 

Bir ilde elde edilen vergi gelirlerinden büyükşehir 
belediyelerine pay ayrılması, onlara güvenilir ve devamlılık 
gösteren bir gelir kaynağı sağlanması bakımından önemlidir, 
ftyrıca, büyükşehirlerin sorunlarının, aynı zamanda devletin de 
sorunları olarak görülmesini de sağlamaktadır. 

Büyükşehirlere devredilen, yönetimle ilgili yetki ve 
görevler, sadece 3030 sayılı Kanun’dan kaynaklanmaktadır. Diğer 
bazı kanunlarda yapılan değişikliklerle esasen yerel idare birimi 
olan büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanına girmesi 
gereken hizmetler, yeniden esas sahibine geri verilmiştir. Bunun 
en güzel, üç örneğini kısaca aktarmak istiyoruz. İmar Kanunu’nun 
tamamı değiştirilerek, 3030 sayılı Kanun’un getirdiği yeni 
sisteme uygup düzenleme yapılmış ve belediyelerin ve özellikle 
büyükşehir belediyelerinin imar konusunda yetkileri 
arttırılmıştır. Büyükşehirlerde, merkezi idare tarafından 
yönetilen hiçbir nazım imar bürosu kalmamıştır. Bu arada Boğaziçi 
alanının imar düzenlemesi, yeniden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçmiştir. 

Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişikliklerle bu Kanun’un 
belediye sınırları ile mücavir alanlardaki tatbikatı için, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na ait olan hak, yetki ve görevler 
ilgili belediyelere devredilmiştir. Bu durumun, gecekondulaşmanın 
en yoğun olduğu üç büyük şehrimizin büyükşehir belediyelerini 
yakından ilgilendirdiğini, ayrıca belirtmek gereksizdir. 

Diğer örnek ise, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmasını sağlayan, 3009 
Sayılı Kanundur. Böylece, bir yerel ve müşterek hizmet, ilgili 
olan idareye devrediİmiştir. Bunun sonucu ise, yerel sorunların 
merkezden çözülmesi alışkanlığına son verilmesidir. 
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Sonuncu örnek ise, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanun’unda yapılan değişikliktir. Bu değişiklikle, belediye 
sınırları içinde, trafik hizmetlerinin yürütülmesi görevinin 
belediyelere, bu beyanda büyükşehir belediyelerine devredilmesi 
mümkün hale gelmiştir. Bu değişikliğin ana amacının, büyükşehir 
belediyelerine, trafik hizmetlerinin devredilmesi olduğu 
söylenebilir. 

ülkemizde, demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile 
yeniden işleme başladığı, yerel idareler konusunda önemli 
atılımların gerçekleştirildiği, yakın bir dönemde atılan en ileri 
adımlardan birisi ; büyükşehirlerin yönetiminde yepyeni bir 
modelin uygulamaya konulmasıdır. 

Yeterli mali imkan ve kaynakla da desteklenen bu uygulama, 
kamoyunu ve basının geniş ilgisini çekmektedir. Çeşitli 
başarıların yanında, basına yansıdığı ve değişik bilimsel 
toplantılarda da belirtildiği kadarıyla bu kısa süre içinde, 
büyükşehir belediyeleriyle ilçe belediyeleri arasında bazı 
anlaşmazlıkların çıktığını da gözlemekteyiz. 

Gelişmiş Batı Demokrasilerinin halka dönük ve ona yakın bir 
idari yapı yaratma gayretlerinde ortaya çıkan sonuçlardan birisi, 
idarenin merkezden uzaklaştırılmasıdır. Halkın hemen yanında yer 
alabilen, onun sorunlarına cevap verebilen ve yönetime 
katılmasını -sağlayabilen bir yönetim modeli ancak yerinden 
yönetim (decentralization) ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Ülkemizde yeni uygulamaya başlanan büyüşehir yönetim 
modeli ile genel hatlarıyla olumlu ve başarılı sonuçları alınmaya 
başlanmıştır. Ülkemiz demokrasisinin yaygınlaşmasına katkıda 
bulunan ve ona adeta okul görevi veren mahalli idarelerin, daha 
da geliştirilip güçlendirilmesi gerekmektedir. 

8u konuda son olarak, büyükşehir uygulaması denemesinin 
metropoliten alan özelliği taşıyan şehirler için sınırlı 
tutulması gerçeği ifade edilebilir. tide toplanan vergi 
gelirlerinden alınan paylar nedeni ile, diğer belediyelere göre 
nisbi bir mali avantaj sağlayan büyükşehirler örnek alınarak, 
henüz büyüme sürecini tamamlamamış, metropoliten alan özelliği 
taşımayan şehirler de, 3030 sayılı Kanun kapsamına girmek 
istemektedirler. Bu durumu önlemenin en gerçekçi yolu ise, yerel 
yönetimlerin mali özerkliğini arttırmaktan geçmektedir. 

c) Yerel Yönetimler Arası Koordinasyon ve İşbir 
îhtiyacı ve Yerel Yönetim Birlikleri 

Yerel yönetimler, bir mahalde yasayan insan topluluklarının 
tarihin çok eski dönemlerinden beri, kendi yerel ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kendi aralarında oluşturdukları, kendi kendini 
yönetme biçimidir. Bu sebeple de halka en yakın ve demokratik 
kuruluşlardır. 
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Yerel yönetimler, dünyanın birçok ülkesinde köy, -kasaba, 
şehir, büyükşehır ve bölge ölçeğinde kurulrnuşlardır. Bu yüzden 
hizmet gördükleri, belde ve belde halkının durumuna göre, köy, 
belediye, büyükşehir belediyesi, il mahalle idaresi (County) veya 
bölge ölçeğinde yerel yönetim birlikleri şeklinde değişik türde 
örgütlenmişlerdi r. 

Bugün dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimlerin en etkin 
ve yaygın olanı belediyeler, yani kent yönetimlerıdir. 

Bütün dünyada kamu hizmetlerinin büyük bir kısmını üstlenmiş 
olan ve vatandaşın gündelik hayatında sürekli bir iletişim içinde 
bulunan yerel yönetimler, üzerlerine düşen görevleri -en iyi 
şekilde yapacak şekilde örgütlenmek zorundadırlar. Ancak 
uygulamada karşı karşıya kaldıkları meseleler bazen kendi 
örgütleri için ü'stesinden gelinmeyecek kadar büyük, bazen de 
büyük bir örgüt ve kaynak ayrılmasına değmeyecek kadar küçüktür. 
İşte bu iki durum, yerel yönetimler arasında işbirliği ve 
koordinasyon ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın yerine 
getirilmesi, kamusal hizmette verimlilik, yerindelik ve bütünlük 
sağlayacaktır. 

Uygulamada karşılaşılan güçlüklere rağmen, belediyeler 
arasında metropol, bölge ve ülke ölçeğinde koordinasyon ve 
işbirliği ihtiyacı artan ölçüde devam etmektedir. Belediyeler, 
özellikle, bilgi ve uzmanlık gerektiren, tek tek yapıldığında 
kaynak ve zaman israfına neden olan hizmet alanlarında, işbirliği 
ve ortak çalışma yapmak zorundadırlar. Böylece, belediyeler 
birçok sorunu yerinde çözebilir, belediyecilik vs şehircilik 
konusundaki en son bilgileri elde edebilir, hizmet standardına 
gidebilir, bir çok projeyi ucuza edinebilirler. 

Birden çok belediyeyi ilgilendiren, ancak yine de metropol, 
alt-bölge ve bölge ölçeğinde etkin olarak, mahallinde çözülmesi 
gereken, çevre sorunları, ulaşım, temel alt-yapı, eğitim, kültür, 
tarihi ve doğal değerlerin korunması gibi konularda, belediyeler 
arası işbirliği ve koordinasyon kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Belediye birlikleri; yerel kaynakların karekete geçirilmesi, 
kalkınma planlarının, bölge, alt-bölge ve metropol ölçeğinde 
etkin olarak uygulanması için önemli bir rol oynayabilirler. 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, kıt kaynakları daha akılcı 
olarak değerlendirmek, ülke kalkınmasına daha çok katkıda 
bulunmak, daha planlı ve programlı çalışmak için, bölge, alt- 
bölge düzeyinde temel karar organları , belediyelerin kendi 
temsi1oilerinden oluşan Belediye Birlikleri yoluyla işbirliği ve 
koordinasyon zorunludur. 

Belediyeler arasında mahalli düzeyde ortak hizmet sunma, 
çeşitli şekillerde ve değişik organizasyonlar biçiminde olabilir. 
Bu konudaki alternatifleri söyle sıralayabiliriz : 
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* 
- Bir yöredeki yerel idareler yeniden organize edilebilir ve 

böyle bir reorganizasyonla birden çok belediye veya diğer mahalli 
idareler, bir mahalli idare biçiminde örgütlenebilir. 

- Sir beldenin veya birkaç beldenin bir belediyeye veya 
mahalli idareye eklenmesi başka bir alternatiftir. 

- Birden çok beldeyi kapsayan bazı hızn'.etieri 
üzere, "özel Amaçlı Hizmet Kurumlan" kurulabilir, 
kuruluşlar örneğin, ulaşım, su, kanalizasyon, çevre ki 
kontrol konularında olabilir. 

- Diğer bir alternatif ; birden çok beldeye belirli 
hizmetleri götüren bir idare kurulabilir. Bu tür idarelere, tek 
hizmet amaçlı, itfaiye, polis, su-kanalizasyon, ulaşım idareleri 
örnek gösteri lebilir. 

- Belirli hizmetlerin ortaklaşa yürütülmesi için, birden çok 
belediye veya mahalli idare arasında protokol veya sözleşme 
yapılması da, diğer bir işbirliği aracıdır. 

- En çok rastlanan ve işlevsel olan, belediyeler-mahalli 
idareler-arası işbirliği sağlama amacı ile kurulan birliklerdir. 
Bu tür birlikler, siyasi ve idari olarak en yaygın ve 
uygulanabilir organizasyon biçimidir. Bu tür örgütlenme, 
ihtiyari, mecburi, istişari ve kooperatif şeklinde olabilir. 

ca) Türkiye’de Mahalli idare Birliklerine ilişkin Mevzuat 

Mahalli İdarelerimizi en geniş biçimde ele alan Anayasa, 
1961 Anayasası olmuştur. 8u Anayasa’nın 112’nci maddesi, idareyi 
kuruluş ve görev açısından, merkezden yönetim ve yerinden yönetim 
olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra, llû’noı madde ile de Mahalli 
idareler için getirdiği esasları saymaktadır. Su maddenin sonuncu 
fıkrası aynen şöyledir: 

"Mahalli idarelerin kuruluşları, 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 kaynaklan sağlanır," 

Bu fıkra ile daha önce kanunlarda yer alıp, Anayasa’da yer 
almayan birlikler kavramının, Anayasa’da yer alması sağlanmıştır. 

1982 Anayasası’nın 127’nci maddesinin birinci ve sonuncu 
fıkraları, aynı hükümleri ihtiva etmekle beraber, yerel 
yönetimlerin birlik kurabilmeleri konusunda küçük bir farklılık 
göstermektedir. Bu da, birlik kurulabilmesini, Bakanlar 
Kurulu’nun izni ön şartına bağlamasıdır. 

442 Sayılı Köy Kanunu’nun "iki ve daha ziyade köylere düşen 
işler" başlığı taşıyan 47 ve 48’nci maddeleri, iki ve daha ziyade 
köVler arasındaki ortak işlerin çözümlenmesi için, çok basit, 

yürütmek 

Bu tür 

rlili ği ni 
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kısa ve özlü hükümler getirmişse de, Köy Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesinden bugüne dek geçen 65 yıllık dönem içerisinde ülkemizin 
ekonomik, sosyal ve siyasal yapısında, geniş ölçüde kırsal 
alanları da etkileyen hükümlerinin bugünkü koşullar altında 
yeterli olduğunu ileri sürmek çok güçtür. Bu nedenledir ki, 
günümüzde köyler arasında kurulacak birlikler için, aşağıda 
değindiğimiz Belediye Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Belediye 
kanununda, birlikler konusuna ilişkin 17 madde yer almaktadır. Bu 
konudaki birinci maddeyi aynen alalım : 

"Belde ve köyler, vilayet ve idare-i hususiye'leri 
kendilerine kanunlarla verilen mecburi ve ihtiyari vazifelerin 
bir veya birkaçını müşterek tesisat ve idare ile ifa için birlik 
tesis edebilirler." 

Belediye Kanunu’nun konuyla ilgili diğer maddelerinde, 
birlik tüzüğünün kesinleşmesi, tüzüğe girecek maddeler, tüzüğün 
değiştirilmesi, birliğin ilgası için yapılacak işlem, birliklerin 
hükmi şahsiyetleri, birlik meclisi, meclisin seçimi ve çalışması, 
meclis başkanı, valilerin ne zaman başkan olabileceği, birlik 
encümenin seçimi ve görevi, başkanın görevi konuları ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Görüldüğü gibi bu, birlikler konusuna 
açıklık getiren bir Yasa’dır. 

cb) Belediye-Kent Birlikleri ve Bir Örnek Deneyim: Marmara 
ve Boğazları Belediyeler Birliği 

Belediyeler arası işbirliğini sağlamak üzere, dünyanın 
birçok ülkesinde örneği bulunan organizasyon türü, belediye-kent 
birlikleridir. Bu tür birliklerin genel karar organları ikinci 
temsil esasına göre, üye belediyelerin meclislerince veya yetkili 
organlarınca seçilen delegelerden oluşur. Bazı ülkelerde birlik 
meclisi, bazı ülkelerde ise, kongre, genel kurul olarak 
adlandırılan "Birlik Genel Karar Organı", kendi içinde bir başkan 
ve yönetim kurulu seçmektedir. Birlik Meclisleri genel kararları 
almakta, "Birlik Başkanı" ise, bu kararları, Birliğin hizmet 
birimleri aracılığı ile uygulamaktadır. Bazı ülkelerde Birlik 
Genel Sekreterliği, bazı ülkelerde ise, Birlik Müdürü olarak 
adlandırılan ve genellikle atama yoluyla gelen görevli, Birliğin 
devamlı hizmetlerini yürütmekte ve Birlik Başkanına bağlı olarak 
çalışmaktadır. 

Belediye Birlikleri çeşitli ülkelerde, değişik ölçeklerde 
örgütlenmektedir. ölçek . açısından en çok rastlanan birlikler, 
bölgesel Belediye Birlikleridir. Ayrıca, büyük şehir, altbölge, 
ülke ve uluslararası ölçekte kurulmuş olan Belediye Birlikleri 
bulunmaktadır. 

Belediye Birlikleri değişik, amaçlar v,ş fonksiyonları yerine 
getirmek üzere kurulmaktadır. Tek amaçlı Birlikler olduğu gibi, 
çok amaçlı Birliklere de yaygın olarak rastlanmaktadır. 
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Belediye Birlikleri genellikle aşağıdaki amaçları yerine 
getirmek üzere kurulmaktadır ; 

- Üye belediyelerin hak ve çıkarlarını savunma, 
- üye belediyelere danışmanlık hizmetleri sunma, 
- Üye belediyelerin seçilmiş temsilcilerine ve personeline 

yönelik eğitim ve bilgi alış-verişi programları düzenleme, 
- Bilgi biriktirme ve üye belediyeler arasında bilgi ve 

deney değişimini sağlamak, 
- Yayın faaliyetlerinde bulunma, 
- Belediye yönetimlerinin etkin ve rasyonel çalışması için 

özendirici olma, yönetimi geliştirme, 
- Hukuki düzenlemelerde görüş ve öneri verme, idari 

düzenlemelere katılma, 
- Belediyelerin sesi olma, 
- Geleceğe yönelik tahminlerde bulunma, araştırma yapma, 

uzun vadeli düşünmeyi sağlama, 
- Belediyecilik konusunda kamuoyunu aydınlatma, bilinç 

yaratma çalışmaları yapma, uygulamadan sorumlu kuruluşları bir 
araya getirme, 

- Üye belediyelere teknik yardım sağlama, ortaklaşa yerine 
getirildiği takdirde, ekonomik olan hizmetleri sağlama, 

- Belediyeler arasında sürekli bir "Forum" teşkil etme. 

Birçok ülkede kurulmuş olan Belediye Birliklerinin yerine 
getirmeye çalıştığı hizmetler şunlardır; 

- Eğitim 
- Araştırma 
- Hukuki yardım 
- Danışmanlık hizmetleri 
. Doküman sağlamak 
. Rehber kitaplar hazırlama ve yayınlama 
. Haber bülteni, dergi yayınlama 
. Televizyon ve diğer kanallarla halkı bilgilendirme 
. Bilgi alış-verişini sağlama 
- Turizmi geliştirme 
- Tüketiciyi koruma 
- Bölgesel stratejik plan yapma 
- Ortak alım yapma 
- Ortak alt-yapı yatırımlarını koordine etme 
- Uluslararası ilişkileri geliştirme ve yürütme 
- Ekonomik gelişmeyi sağlama, üye belediyelere program proje 

yapma 
- Belediyelerin haklarını mahkemelerde savunma 
- Çevre korumu 
- Kompütür kullanımında merkezi sisteme geçine 
- Kültürel faaliyetlerde bulunma 
- Tarihi ve doğal değerlerin korunmasını teşvik etme ve 

yönlendi rme. 

Değişik ülkelerde kurulan birliklerin mali kaynakları 
genellikle şunlardır. 
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- üye aidatları 
- Hizmet karşılıkları (Eğitim, Danışmanlık, Proje) 
- Yayın gelirleri 
- Merkezi idare yardımları 
- İktisadi teşebbüs gelirleri 
- Bağışlar, üye belediyelerin yardımları 
- Diğer gelirler 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ; 

Marmara bölgesi, Türkiye’nin en çok sanayileşmiş ve gelişmiş 
bölgesidir. Bölgenin nüfusu, 1960'da beş milyon dolaylarında 
iken, (5.181.850) 1985 sayım sonuçlarına göre, on bir milyonu 
(11.146.336) aşmıştır. Bu nüfusun %80’i, belediye sınırları 
içinde yaşamaktadır. Bölge nüfusu, ülke nüfusunun %23’ünü teşkil 
etmektedir. Tüm Türkiye imalat sanayinin %60’ı, küçük 
işyerlerinin %34’ü Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgede 10 
il, 92 ilçe, 4290 köy ve 226 belediye yer almaktadır. 

Marmara Bölgesi’nin diğer bölgelere göre daha gelişmiş 
olması, ülkenin diğer bölgelerinden önemli oranda göç almasına 
yol açmış ve bölgede hızlı bir kentleşme yaşanmıştır. Bölgede 
hızlı yaşanan sanayileşme ve kentleşme, palansız ve sağlıksız 
yerleşme, konut, ulaşım, altyapı yetersizliği, çevre kirlenmesi 
gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Bunun sonucu olarak, özellikle kentlerde yaşayan halkın 
belediye hizmetleri ihtiyacı hızla artmıştır. Başta çevre 
sorunları, plansız ve sağlıksız yerleşme olmak üzere, birçok 
sorun bölgesel boyutlara ulaşmıştır, 

1973 yılında Marmara Denizi'ne ve boğazlarına kıyısı olan 
belediyeler, tek tek belediyelerin sınırlarını aşan çevre 
sorunlarına çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini 
önlemek amacı ile bir araya gelmişler ve 2 yıllık çalışmadan 
sonra 1975 yılında Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’ni 
kurmuşlardır. Birliğin kurulmasının önemli bir nedeni olan çevre 
kirliliğini önlemek üzere, belediyelerin 1973 yılında bir araya 
gelmesi ve ortak hareket kararı alması, çevre koruma alanında 
oldukça ilginç bir gelişmedir. Çünkü, çevre sorunlarının batı 
ülkelerinin gündemine ciddi olarak ilk kez 1972 yılında, 
Birleşmiş Milletler’ce düzenlenen Stocholm Toplantısı’da girdiği 
düşünülürse, bundan bir yıl sonra Türkiye'de, Marmara 
Bölgesi’ndeki belediyeler arasında çevre kirliliğini önleme 
konusunda işbirliği kararı alınması önem kazanır. 

Birlik daha sonra amaçları arasına, üye belediyelerin kendi 
güç ve imkanlarını aşan iktisadi ve teknik işbirliği, eğitim ve 
bilgi alışverişi, tüketicinin korunması, bölgesel planlama, 
uluslararası mahalli idare birlikleri ile ilişkiler gibi konuları 
almıştır. Birliğe, Marmara Bölgesindeki 10 il merkez belediye 
dahil olmak üzere, bölgedeki 100’ü askın belediye üye 
bulunmaktadır. Birliğin çalışma alanı, Birliğe üye olan 
belediyelerin alanını kapsamaktadır. 
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Birliğin temel organları, Birlik Meclisi, Birlik encümeni ve 
Birlik Başkamdir. Birliğin genel karar organı olan Birlik 
Meclisi, üye belediyeler başkanlarından ve üye belediyeler 
meclislerince seçilen 2'ser üyeden oluşmaktadır. Birlik Meclisi 
yılda 2 kez toplanmakta, bütçenin ve kesin hesabın kabulü ile ana 
tüzeğe göre genel konularda karar almaktadır. 

Birlik Başkanı ve Birlik Encümen üyeleri, 2 yıllık süre için 
Birlik Meclisi tarafından seçilmektedir. 

Birlik Encümeni 2 ayda 1 kez toplanarak, Birlik Meclisi 
kararları doğrultusunda icrai kararlar almakta, birliğin görev 
alanı içinde, belediye encümenlerine benzer yetkilere sahip 
bulunmaktadır . 

Birlik Meclisi ve Encümeni'nce alınan kararlar, Birlik 
Başkanlığı’nın direktifleri doğrultusunda, Birlik Genel 
Sekreterliğince yerine getirilmektedir. Birliğin günlük işlerinin 
yürütülmesinde ve birlik organlarının kararlarının 
uygulanmasından sorumlu olan Birlik Genel Sekreteri, Birlik 
Encümeni’nce atanmaktadır. 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, bölgesel ölçekte 
üye belediyelerin ortak sorunlarına çözüm bulmak, belediyeler 
arasında bilgi ve deney aktarımını sağlamak, belediyeler 
personeline eğitim hizmeti sunmak, belediyeciliğin gelişmesi için 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak 
şeklinde özetlenebilecek, aşağıdaki konularda faaliyette 
bulunmaktadır. 

- Eğitim faaliyetleri 
- Belediyeciliği geliştirme çalışmaları, 
- Üye belediyelere danışmanlık hizmetleri, 
- Çevre koruma konusundaki çalışmalar, 
- Bilgi biriktirilmesi ve.yayın hizmetleri, 
-Bölge planlama çalışmaları, 
- Üye belediyelere sigortacılık hizmetleri, 
- Üye belediyelere uluslararası deneyimi aktarma 

çalışmaları 

Görüldüğü gibi, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 
genel hatları itibariyle belediyelerin tek tek göremedikleri 
hizmetleri yerine getirmede, üzerine düsen görevi yerine 
getirecek yönde çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. 

cc) Köy Birlikleri 

Merkezi yönetimin kırsal alandaki gereksinmelerin tamamını 
karşılayamaması yüzünden, mahalli idarelere önem verilmesi 
yönündeki düşüncelere, ülkemizde Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
beri rastlanmasına karşın’, mahalli idareler 196.1 Anayasası ' y la 
ilk defa çağdaş bir anlayışla düzenlenmiştir. Planlı Kalkınma 
dönemine geçilmesiyle, kırsal alan kalkınması giderek artan bir 
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gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik, yeni bir 
düzenleme ve mahalli idarelerin yetersizliği düşüncesini de zaman 
zaman ortaya koymaktadır. Planlı kalkınmanın gereği olarak 
kaynakların rasyonel kullanılması çabası ve kıt. kaynaklardan 
mahalli idarelere ayrılabilen payın yetersiz oluşu, "yersel 
yönetim birimlerinin ve bu arada özellikle köylük yerlerde 
yasıyanların gün geçtikçe artan ortak nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamada, mümkün olduğu kadar kendi olanaklarına da 
başvurmalarının, işbirliği anlayışını geliştirmelerinin ve toplum 
kalkınması yönetimi içinde başarıya ulaşmalarının sağlanmasına 
çalışılmıştır, "düşüncesini ortaya çıkartmaktadır. 

Toplum kalkınması çalışmaları içinde yoğun bir şekilde 
kullanılan köy birliklerinin, ülkemizde sıkça rastlanan bir 
mahalli idare kuruluşu oluşunun bir nedeni ise, ilçelerin Türk 
toplum yaşamında önemli bir birim olmasıdır. İlçe biriminin, 
merkezi idarenin en uç örgütlenmesi olusu ve bir mahalli yönetim 
ile desteklenememesi , özellikle bu birimin en üst yöneticisi olan 
kaymakamları yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar, kaynak 
yaratmak ve kalkınma çabasında yeru potansiyelleri ve halk 
katılımını arttıracak olan köy birliklerini, sıkça kullanılan bir 
araç durumuna getirmiştir. 

Bazı yörelerimizde çok etkili ve verimli bir şekilde 
kullanılan köy birlikleri, genel olarak kendilerinden beklenen 
faydayı, kaynak ve teknik yetersizlik sebebiyle 
sağlayamamışlardır. 

Köy birliklerinin şimdiye kadar sağladığı ve imkan 
verilmesi halinde, bundan sonrada sağlayacakları faydaları şöyle 
özetieyebiliriz. 

- Köy Birlikleri, demokratik katılımı sağlamaktadır. Birlik 
genel kurulunun köy temsilcilerinden oluşması, kaymakamın dışında 
birlik yönetim kurulunda devlet kesiminden yönetici bulunmaması; 
köye gidecek, küçük de olsa, bir yatırımın kararının alınması 
sürecine, halkın da 'katılmasını sağlamaktadır. Bu katılım, 
yapılacak işin benimsenmesine ve şimdiye dek kendisi için alınan 
kararların uygulanmasını seyreden köylünün desteğinin 
sağlanmasına yaramaktadır. 

- Köy Birlikler, köyler arasında dayanışmayı arttıracak bir 
kuruluştur. Köyün dar olanakları ile yapılacak işler, birkaç 
köyün yardımlaşmasıyla geçerlilik kazanmaktadır. 

- Birliklere küçük. çapta da olsa devletin yapacağı 
yardımlar; köylünün devlete güvenini sağlamlaştırarak, karşılıklı 
yardımlaşmanın kendisine neler sağlayabileceğini göstererek, 
kalkınma hamlesinde köyün payını arttıracaktır. . 

- Gün geçtikçe ekonomik yetki ve sorumluluklarını yitiren 
kaymakama, dar olsa da bir hareket olanağı sağlayarak, ona akçal 
ve moral destek sağlamaktadır. Günümüzde birlikler, kaymakamların 
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kişisel çabaları ile yürütülmektedirler. Kaymakamların bu yola 
gitmesinin nedeni de, belli bir görevi sürdürmek isteyen 
yöneticinin, şartları zorluyarak başarılı olmaya, çalıştığı 
yöreyi kalkındırmaya çabalamasıdır. 

d) Kırsal Alanda Yerel Yönetim ve Mahalle Yönetimi 

Bugün, özellikle büyükşehir belediyeleri de kurulduktan 
sonra, kentsel yerel yönetimlerin önemli yapısal sorunları 
kalmamıştır, denebilir. Kentsel yörel yönetimlerde, daha çok mali 
kaynaklar, iç organizasyon, görev ve yetki dağılımı, vesayet ve 
eğitim gibi konularda bazı sorunlar olduğu kuşkusuzdur. 

Buna karşılık kırsal yerel yönetimlerin, kentsel yerel 
yönetimler için, yukarıda sözü edilen sorunlar dışında, özellikle 
bugünkü yapısal çerçeveden doğan, çok daha önemli sorunları 
bulunmaktadır. 

Kırsal yerel yönetimlerin bugün içinde bulunduğu durumu ve 
sorunlarını inceleyebileceğimiz bu bölümde, adı belediye olmakla 
beraber, kırsal yerel yönetim niteliği çok daha ağır basan tüm 
kasaba belediyelerini de bu grup içinde düşünecek ve mevcut 
durumu ve bundan kaynaklanan temel sorunları incelemeye 
çalışacağız . 

da) Köy Yönetimi ve Sorunları 

1924 tarihli Köy Kanunu’muz, köylerimizi küçük bir belediye 
kabul etmiş ve tüm görev ve teşkilatı ile kendine yeterli 
olmasını öngörmüştür. Bu nedenle, komün idaresi bakımından Köy 
Kanunu’muza mükemmel denebilir. Ancak burada unutulan tek nokta, 
köye verilen görevlerin, bu görevlerin getirdiği teşkilat, 
kaynaklar ve mali güç olmadan nasıl yürütülebileceği hususudur. 
Ayrıca mali güç sağlansa bile, 300-500 nüfuslu bir köyde, 
teşkilat ve kaynaklar nasıl verimli bir biçimde kullanılacaktır? 
Nitekim köy kanunu’nun 63 yıllık uygulaması, herkes tarafından 
bilinmektedir ki, köylerimizde hemen hemen hiçbir olumlu değişme 
sağlayamamıştır. Bu, köye ve köy tüzel kişiliğine altından 
kalkamayacağı derecede ağır yük ve sorumluluk yüklemenin bir 
sonucudur. Kabul edilmelidirki; 300-500, hatta 1000 nüfuslu bir 
köy, çok yerel 3-5 konu dışında, hizmet üretmeye elverişli ve 
yeterli bir kapasiteye sahip olamaz. 

Simdi bu temel sorunları biraz daha açalım. 

Türkiye’de 67 Î1 özel idaresi ve 1985 Belediye olmasına 
karşın, köylerin sayısı bunların çok üstünde bulunmaktadır. 1985 
yılı sayım sonuçlarına göre 36.022 köy bulunmakta ve bu köylerde 
23.798.701 kişi yaşamaktadır. Bir köye ortalama 660 kişi 
düşmektedi r. 

Köylerin sayısını gösteren 36.022 rakamı içinde, kasaba 
belediyeleri de bulunmaktadır. Bunu gözönünde tuttuğumuz 
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takdirde, köy muhtarlığı (köy idaresi) sayısını 35.000 olarak 
kabul edebiliriz. Ancak bu, belediyelerin aşağıda da 
belirteceğimiz gibi kırsal alan kavramı içinde kabul edilmesi ve 
kırsal yerel yönetim düşüncesi içinde yapılaşması bize doğru 
geldiği için biz de köy idaresi sayısını 36.022 olarak kabul 
edeceği z. 

Görüldüğü gibi sayı çok büyüktür. Türkiye’de uygar yaşam 
biçimine ilişkin faaliyet ve çalışmaların, köylerimize doğru 
dürüst girememesinin en önemli sebebi, birbirinden uzak yerleşim 
yerlerinin çokluğudur. Ortalama nüfusu 660 olan 36.022 köyün her 
birine her türlü ekonomik ve sosyal kalkınma araçlarını sokmak 
adeta imkansızdır. Kaldı ki, bu köylerin büyük bir çoğunluğunda 
nüfus, 50G’ün altında bulunmaktadır. 

Nüfus Gruplarına Göre Köy Sayıları 

Nüfus Grubu Köy Sayısı Nüfus Kümülatif Köy Kümülatif 
Sayısı Nüfus 

0 - 100 1608 107.685 1 .608 107.385 
101 - 200 4641 713.073 6.249 820.758 
201 - 300 5351 1.338.389 11.600 2.159.147 
301 - 400 4808 1.680.461 16.408 3.389.608 
401 - 500 3863 1.733.543 20.271 5.573.151 
501 - 750 6479 . 3.964.359 26.750 9.537.510 
751 - 1000 3588 3.097.200 30.338 12.637.710 
1001- 1500 2992 3.599.059 33.330 16.233.769 
1500- 2000 1088 1.865.282 34.418 18.099.051 
2001- 3000 902 2.139.908 35.320 20.238.959 
3001- + 702 3.559.742 36.022 23.798.701 

36.022 23.798.701 

Bu cetvelde de görüleceği gibi, köylerimizin %56.27’sinde 
(20.271 köyde) nüfus 500'den %45,54'inde (16.408 köyde) nüfus 
400’den ve %32.20’sinde de (11.600 köyde) nüfus, 300’den az 
bulunmaktadır. Azımsanmayacak sayıda (6241) köyde nüfus 20Q’ü 
bile bulamamaktadır. 8u son rakam, tüm belediyelerimizin 3.2 
katıdır. Nüfusu 1000’in üstünde 5684 köy vardır ve bunların tüm 
köy sayısına oranı sadece %15,77 dir. 

Nüfusu bu derece az olan yerleşim yerlerimiz için, 
Anayasa’mızda da belirtildiği gibi, mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, amacıyla, mükemmel bir komün idaresi ve 
köyün kendi kendine yeterli olması için hazırlanan Köy Kanunu 
amaçlanmış; ancak bugüne kadar pek büyük bir başarı 
sağlanamamıştır. 

Zira köy, bu nüfus ve dağınık yerleşim yapısıyla, verimli 
ve rasyonel bir hizmet üretimi için, yeterli büyüklükte bir birim 
değildir. Bu sonuca varmamızın diğer gerekçeleri, aşağıda da 
açıklanacaktır. 
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Köylerimizin çoğunluğu, kuruluş; zamanının güvenlik ve 
sağlık şartlarına uygun olarak, günümüzün teknolojisi ve ekonomik 
şartlarına elverişli olmayan yerlerde kurulmuştur. 

Nitekim köylerimizin sadece %19.4'ü düzlüklerde, %80.6’sı 
ise, dağ eteklerinde, yamaç veya sırtlarda bulunmaktadır. 

Öte yandan, köylerimizin %71.9’unun toplu yerleşmesine 
karşılık, %18’1’i dağınık bir yerleşim içindedir. Buralarda evler 
veya grupları arasında 3-5 km.lik mesafeler mevcuttur. 

Arızalı ve dik yerlerde kurulmuş ve bir kısmı dağınık 
yerleşmiş köylerimizde çeşitli bayındırlik, eğitim, sağlık ve 
tarım hizmetlerinin yerine getirilmesinde, köy idarelerinin çok 
büyük zorluklarla karşılaşması tabiidir. 

Çoğunluğu 442 sayılı Köy Kanunu ile olmak üzere, çeşitli 
kanun ve yönetmeliklerle köy idaresine 115 ayrı görev 
veri İmi şti r. 

Köylerde oturan 23 milyondan fazla vatandaşın sağlık ve 
esenliklerinin korunması, kişisel güvenliklerinin sağlanması, yol 
ve çeşitli bayındırlık tesislerinin yapılması, kültür ve eğitim 
ihtiyaçlarının giderilmesi, ekonomik girişimlerinin sağlanması, 
çevre sağlığının korunması, bitki ve hayvanların çeşitli 
hastalıklarıyla savaşılması gibi çeşitli konulara ilişkin olan bu 
115 görevi söylece gruplandırabi li. ri z . 

Sağlık ve sosyal yardımla ilgili görevler ; 

- Çevre sağlığı ile ilgili 20 görev 
- Sosyal yardımla ilgili 7 görev 

Bayındırlıkla ilgili görevler ; 
- Yol ve inşaatla ilgili 8 görev 
Köy esenliği ile ilgili görevler; U görev 
Kültür ve eğitimle ilgili görevler ; 7 görev 
Tarım ve hayvancılıkla ilgili görevler; 
- Genel tarımla ilgili 30 ^görev 
- Hayvancılıkla ilgili 6 görev 
- Ağaçlama ve ormanla ilgili 7 görev 
Ekonomiyle ilgili1 görevler ; 14 görev 
Çeşitli işlerle ilgili görevler ; 5 görev 

Bu 115 görevin dışında köy muhtarına, merkezi idarenin 
köydeki temsilcisi olarak adalet, askerlik, kolluk, nüfus, sivil 
savunma, gümrük - tekel, tarım, hayvancılık, orman, toprak, 
harita, tapu kadastro, imar ve iskan, sağlık ve sosyal yardım, 
kültür ve eğitim ve vakıflar konularında yüzlerce görev 
veri İmi şti r. 

Bu görevlerin çok büyük ölçüde yapılmadığı, herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir. Bunun sebepleri aşağıda biraz 
daha ayrıntılı açıklanacaktır. 
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Yapılmayan ya da çok yetersiz biçimde yapılmaya çalışılan 
görevlerden, köyün sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkmmasiyle ilgili olan bazı önemli komün hizmetleri şunlardır; 

Umumi hela yapmak, 
Köyün temizlik işlerini sağlamak. 
Yol, meydan yapmak, 
Köy arklarını yapmak. 
Köy korusu yapmak, 
Köy namına boğa, aygır, teke, koç satın almak ve 
yararlanmayı sağlamak, 
Pazar ve çarşı yerleri yapmak, 
Okuma odası yapmak, kitap sağlamak, 
Çamaşırlık ve hamam yapmak, 
Köy ve konuk odası yapmak. 

Köyde mutlaka yapılması gereken bu en az düzeydeki 
görevlerin bile yapılamamasının nedenini, bugünkü köy bütçeleri 
çok açık bir biçimde göstermektedir. 

Köy bütçeleri Türkiye toplamı 1984’te 16.025, 1985’te 
30.336 ve 1986’da 41.632 milyon TL. 1984-1986 arası artış 2.5 kat 
olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde belediye gelirleri 1984'de 267.926, 1985’te 
554.723 ve 1986’da 11.233.611 milyon TL. dir. Belediye gelirleri 
aynı dönemde 4.6 kat artmıştır. 

Yukarıdaki rakamlara göre, belediyelerin 1986 yılı toplam 
geliri 1700 belediyeye bölündüğü zaman, herbir belediye için 
ortalama 725 milyon TL. düşmektedir. Diğer yandan 1986 yılı 
itibariyle 35.000 köyden herbirinin ortalama geliri, sadece 1.1 
milyon TL. dir. 

Köylerin 1986 yılı harcamaları, bütçe bölümleri 
itibariyle, Türkiye toplamı ve köy ortalaması olarak aşağıdaki 
cetvelde görülmektedir. 

1986 Yılı Köy Bütçeleri Harcama Bölümleri 

Bütçe Bölümü 
Giderler Bölümleri 

Türkiye Toplamı 
(Mi İyon TL.) 

Köy Ortalaması 
(TL) 

Toplam Giderler 41.632 1.188.000 

İdari İşler 6.197 
Ziraat Ekonomi 2.571 
Kültür 3.381 

Sağlık ve Sosyal Yardım 5.228 
Bayındırlık 16.160 

Diğer İşler 7.901 
Muhtaç Asker Ailesi Yard. 191 

177.000 

73.000 

96.000 
143.000 
461.000 
225.000 

5.000 

1.188.000 
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Köy bütçelerinin bu durumu, bütün görevleri köye vermekle 
bu görevlerin yapılabileceğini sanmanın, ne derece yanlış 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Belediyelere ortalama 725 milyon, -köylere ise, ortalama 1 
milyon. TL. düşmektedir. Diyelim ki 41 milyonu 10 kat artırarak 
410 milyon TL.na çıkardınız. Bundan her köye, yıllık bütçe 
toplamı olarak, ortalama 11.7 milyon TL isabet edecektir. Bu 
paradan idari işlere, onda bir oranında bir pay (1.170 bin TL.) 
düşecek ve bu 1986 yılı şartlan içinde bile köy muhtarı ile 
korucunun maaşlarını karşılayamıyacaktır. 

Aslında sorun yalnızca bir para sorunu ,da değildir. Köyün, 
hizmeti verimli ve ekonomik biçimde üretecek uygun ölçekte bir 
birim olmaması, görevlerin yapılmasının en büyük nedenidir. Kaldı 
ki 35.000 köye yerel hizmetlerini yürütecek yeterlilikte mali 
kaynak ayrılabileceğini söylemek de gerçekçi olamaz. 

Bugün en gelişmiş bir köy idaresinde bile, idarenin 
yürütücü başı olan muhtara yardımcı olarak, çoğu kere diğer 5-6 
köye de bakan bir köy katibi ile bir korucudan başka personel 
mevcut değildir. 

Coğu teknik karakterli olan yukardaki görevleri bu 
kadronun başarmasını beklemek, kendimizi aldatmak olur. Kaldıki, 
mali güç yeterli olsa ve görevlerle ilgili bir kaç teknik 
personel atanması yapılsa bile, köyde bu personeli tam gün olarak 
meşgul edecek iş hacmi bulmak mümkün değildir. 

db) Küçük Belediyelerimizin Sorunları 

Küçük belediyelerimizin sorunlarının temel niteliğini, 
küçük bir bütçe analizi ortaya çıkaracaktır, 

1983 ve 1984 yılları kesin hesaplarını incelemek üzere, 
Doğu, Orta ve Batı Anadolu’nun her birinden üçer olmak üzere 9 
kasaba belediyesi seçildi. Bu belediyelerin isimleri, nüfusları 
ve 1983 ve 1984 yılları gelirleri aşağıdaki cetvelde 
gösteri İmiştir. 
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inceleme Yapılan 9 Kasaba Belediyesi île îlgili Bilgiler: 

Kas;aba Belediyesinin 
Adı-Saglı Olduğu Î1 

Nüf u 
1980 

ısu 
1985 

Kesin Hesaba Göre Geliri 

1983 (1000 TL) 1984 (1000) 

Başmakçı (Afyon) 6058 9571 24.219 38.053 
Gürpınar (Denizli ) 3391 3942 18.688 27.503 
Dalaman (Aydın) 2205 2425 22.825 25.554 

Korgun (Çankırı) 
(Bolu) 

5061 5651 24.160 34.356 

Kaynaş1ı 4225 5186 19.141 20.782 

Çüce (Gi resun) 2672 3192 8. 163 16.328 
Üzümlü (Erzincan) 6183 9955 40.769 72. 174 
Murgul (Artvin) 3583 4251 25.160 33.578 

TOPLAM 
Ortalama 

35.790 
3.976 

46.558 
5. 173 

188.761 ■ ■ 
20.973 

281.892 
31.321 

Nüfus başına gelir 5.274 7.877 
(1980 nüfusuna göre) 
Nüfus basına gelir 4.054 6.054 
(1985 nüfusuna göre) 

9 Kasaba Belediyesinin 1983 ve 1984 yılları kesin 
hesaplarından yararlanarak 9 belediye ve 2 yıl ortalamaları 
alınmak suretiyle aşağıdaki cetvel düzenlenmiştir. 

Ortalama Bir Kasaba Belediyesi île îlgili Rakamlar 

Bütçeden Gelir Gelir Gelir 

Gelir Ayr. Toplam Pers. Toplam Yatır. Toplam Kişi 
Topl. Pay Oranı Gide. Oranı Gide. Oranı Başına 
(Nü.Bin Tl.) (Bin TL) % (Bin TL.) % (Bin TL) % Düşen 

4574 26.147 11.628 44.47 7.597 29.05 5.854 22.38 5.716 

1983-1984 Yılı kesin hesap ortalaması olarak, 4574 nüfuslu 
bir kasaba belediyesinin ortalama yıllık geliri, 26 milyon 
TL.olmuştur. 

Bu örnek, aoaba kaç belediyeyi kapsamaktadır ? Bunu 
anlamak için de, 1988 yılı başında mevcut 1984 belediyenin, nüfus 
gruplarına göre sayılarını verelim. 
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r Dilimlerine Göre Belediye Sayıları ve 
erin Oranı 

jri 

^ ?99 ^ 300 
000 

W 000 
f 000 

,.000 
20.000 

,JÛ - 50.000 

^d.000 -100.000 
100.000~250.000 
250.000- + 

Tüm Belde 
Belediye Adedi ne 
Adedi Oranı % 

5 0.26 
120 6.33 
554 29.25 
312 16.47 
183 9.66 
315 16.63 

200 10.55 
111 5.86 
45 2.37 
27 1 . 42 
22 1 . 16 

Kümülatif Kümülatif 
Toplam Oranı % 

5 0.26 

125 6.59 
679 35.85 
991 52.32 

1174 61.98 
1489 78.61 
1689 89. 17 
1800 95.03 
1845 97.41 
1872 98.83 

1894 100.00 

Bu cetvelde de görülebileceği gibi,1894 belediyenin 
%61.98'nin (1174 belediyenin) nüfusu, 5000'den azdır. Buna göre, 
yukarıda verilen 4574 nüfuslu belediye örneği, belediyelerimizin 
en az %75'nin prototipi sayılabilir. 

8u itibarla 1400 kasaba belediyesinin içinde bulunduğu 
durum, 1983 ve 1984 yılları kesin hesap ortalaması olarak sudur: 

1) Bu belediyelerin ortalama geliri 26.147.000.- TL dır. 
Bu rakam, aynı yıllar ortalaması olarak, ortalama belediye geliri 
olan 125 milyon TL. nın dörtte birinden de az bulunmaktadır. 

2) 26 milyonluk belediye gelirinin %44.47'si (11.628.000.) 
Devlet bütçesinden ayrılan belediye paylarından oluşmaktadır. 

3) Bu gelirin üçte biri, personel harcamalarina 
gitmektedir. Diğer bir deyimle, gelirin %7.62’si personel ve 
diğer cari harcamalardır. Yatırma, gelirin beşte birinden biraz 
daha fazla (%22.38) pay ayrılabiİmektedir. 

4) 8u prototip belediyede, 1983 ve 1984 yılı ortalaması 
olarak, tüm yatırımlar için sadece, 5.854.000.-TL.sı 
harcanabiİmişti r. 

1988 yılı şartları içinde bu rakam 5 kat artmış olsa bile, 
bugünkü fiyatlarla 30 Milyon TL.sı ile (küçük bir apartman 
dairesi fiyatı), 5000 nüfuslu bir kasabanın yatırım 
ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği, gerçekten sorulmaya değer 
görüİmektedi r. 

5) 6u tip belediyelerde kişi başına harcama, yine 1983- 
1984 yılları ortalaması olarak, 5.716.-TL.sı olmaktadır. Buna 
göre, tüm belediyelerimizin %35.85'ini oluşturan , 3000’den az 
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nüfuslu 679 belediyeden, yıllık tüm belediye geliri <. 1 
17.148.000.-TL. olmaktadır. Bu arada nüfusu 2000’den 
belediye olduğu da unutulmamalıdır. 2000 nüfuslu bir 
belediyesinin tüm yıllık harcaması da sadece 11 ı 
dolaylarındadır. 

Küçük belediyelerin temel sorunlarının yukarıda veri, 
mali tablosunun tüm açıklığına rağmen, yalnızca mali güçsüzlü 
kaynaklandığını söylemek, kanımızca yanlış olur. Aslında 
sorun, nüfus azlığıdır. 5000 nüfuslu bir kasabanın tüm 
hizmetleri için yeterli bir örgüt kurması, mali güç sağlanması 
bile ekonomik olmaz. Kaldı ki böyle bir mali gücü sağlamak, 
Türkiye için daha uzun yıllar mümkün görülmektedir. 

Nüfusu 5000’e kadar olan bir yerleşim yerinde de 
belediye, "bayındırlık ve imar hizmetlerini yürütecek bir 
mühendis, mimar veya teknisyen, çevre sağlığı hizmetleri için 
doktor ya da sağlık memuru, et kesimini ve besinlerin denetimini 
yapacak veteriner yada hayvan sağlık memuru, yangın söndürme 
işlerinden sorumlu uzman itfaiye personeli" atamak zorundadır. 
Tabii belediye personeli bunlardan da ibaret değildir. 
Belediyelerin çok yönlü hizmetleri için, gerekli .ihtisası yapmış 
çeşitli uzman personele ihtiyaç vardır. 

Küçük bir belediye, ne bu kadar uzman personeli bulabilir, 
ne istihdam edebilir, ne de bu personeli bulup atayabilse bile, 
bunları ekonomik ve verimli çalıştırabilir. Buna en büyük engel, 
küçük belediyelerdeki nüfus boyutudur. Görev bölüşümündeki 
tutarsızlıklar, iç örgütlenme aksaklıkları, eğitim noksanlığı 
gibi sorunlar, belde nüfusu azaldıkça, daha da 
beli rgınleşmektedi r. 

Belediyelerimizdeki personel niteliği ile ilgili bugünkü 
durum ise, şudur ; 

1987 yılında 1705 belediye arasında yapılan bir 
araştırmaya göre, bu belediyelerin %24.8’inde (423 belediyede) 
hiçbir teknik eleman bulunmamaktadır. Geriye kalan belediyelerin 
%56'smda (722 belediyede) ise, bir teknik eleman vardır. 407 
belediyede ise teknik eleman sayısı 2-5 arasındadır. 

Hizmet götürülmesi gereken nüfusu, mali gücü ve personel 
durumu, yukarıda kısaca özetlenen küçük belediyelerin (diğer 
belediyeler gibi) sorumlu bulunduğu görev va hizmetler ise, pek 
çoktur. Mali güç ve personel niteliği ile karşılaştırmak üzere, 
bu görevleri kısaca belirtmek istiyoruz. 

Yapılan bir araştırmaya göre, belediyelerimize, mali va 
idari. görevleri dışında, çoğu Belediye Kanunu ile olmak üzere, 
çeşitli Yasalarla 202 ayrı görev verilmiştir. Bugün bu görevlerin 
sayısında bazı değişiklikler olsa bile, genel niteliğinde fazla 
bir değişiklik olmamıştır. 
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Bu bakımdan belediyelerin temel görevlerini şöyle 
gruplandırabili ri z. 

Sağlık ve sosyal yardımla ilgili görevle; : 

- Çevre sağlığı ile ilgili 
" Sağlık kurumlan kurmak 
- Sosyal yardımla ilgili 

Bayındırlıkla ilgili görevler : 

- îmar ve Planlama ile ilgili 
- Yol ve inşaat ile ilgili 
- Yapı kontrolü ile ilgili 
- Kamulaştırma ile ilgili 
- Emlak ile ilgili 
- Teknik kontrol ile ilgili 

Belde esenliği ile ilgili görevler 

- Zabıta ile ilgili 
- itfaiye ile ilgili 

Kültür ve Eğitimle ilgili görevler 
Tarımsal görevler : 
- Park ve bahçelerle ilgili 
- Tarımla ilgili 
- Veterinerlikle ilgili 

20 görev 
9 görev 

13 görev 

11 görev 
6 görev 
5 görev 
2 görev 
5 görev 
3 görev 

48 görev 
4 görev 

15 görev 

5 görev 
3 görev 

12 görev 

Ulaştırma ile ilgili görevler : 

- Ulaştırma araçlarını isletmekle ilgili 
- Ulaştırma araçlarını kontrolla ilgili 

Ekonomi ile ilgili görevler : 

3 görev 
3 görev 

- Ekonomik hayatın kontrolü ile ilgili 10 görev 
- Ekonomik işletmeler kurmak ve isletmekle 

ilgili 10 görev 

Çeşitli işlerle ilgili görevler 6 görev 

Listede açıkça görüldüğü gibi, nüfusu ne olursa olsun her 
türlü belediyede bu görevlerin yapılması zorunludur. Bu görevler, 
her beldede yaşayan insanların sağlığı, günlük yaşama, gelişmesi 
ve eğitimi için gereklidir. Diğer yandan, görevlerin çeşitliliği 
ve her birisi için ne tür uzman personelin gerektiği de, görev 
listesinin tetkikinden hemen anlaşılmaktadır. 

Simdi bu görevlerin etkili bir biçimde uygulanması için 
gerekli organizasyon şemasını düşünelim. Bir de, küçük 
belediyelerimizin mali gücü, personeli ve hizmet götürülmesi 
gereken nüfusu, bunun yanına koyalım. 
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Sonuçta, bu mali güç ve organizasyonla, bu görevlerin 
yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır. Ancak şurası da kesindir ki, 
mali gücü faraza 100 misli artırsak ve gerekli organizasyonu tam 
olarak kursak bile, bu, hizmetin çok üstünde bir savurganlık 
olacaktır. 

Bu gün yukarıda sayılan görevlerden : 

- Dezenfeksiyon, koruyucu aşı, haşaratla mücadele, gıda 
kontrolü, çalışanların kontrolü, konutların ve umumi yerlerin 
sağlık kontrolü gibi çevre sağlığı hizmetleri, 

- Cadde ve sokakların temizlenmesi, evlerden çöplerin 
toplanması ve imhası gibi temizlik hizmetleri, 

- Halihazırda haritayı, imar ve kanalizasyon veya yol 
istikamet planlarını, dört yıllık imar programını yapmak, bunları 
uygulamaya koymak ve uygulanışını kontrol etmek gibi, imar ve 
plan uygulaması hizmetleri, 

- Okuma odası, meslek dershane ve kursları açmak gibi, 
kültür ve eğitim hizmetleri, 

- Yangın önleyici tedbirleri almak ve yangın söndürme 
teşkilatı kurmak gibi, itfaiye hizmetleri, 

- Et kesimini ve hayvani menşeli gıdaları kontrol etmek ve 
düzenlemek gibi, veterinerlik hizmetleri, 

- Satışları ve fiyatları denetlemek, narh ve tarifeler 
düzenlemek ve tanzim satışı yapmak gibi, ticari ve iktisadi 
hayatın kontrolü ile ilgili görevler ya hiç yapılamamakta, ya da 
yetersiz biçimde yapılabilmektedir. 

dc) Kırsal Alanda Bulunan Yerel Yönetimlerle İlgili Genel 
Değerlendi rme 

Yukarda da değindiğimiz gibi, kırsal alan, esas itibariyle 
belde sınırları dışındaki alanları ve köyleri kapsamakta ise de, 
nüfusu çoğunlukta 3-5 bin kişi civarında bulunan kasaba 
belediyeleri de, yönetsel sorunları ve ihtiyaçları itibariyle 
kırsal alandan farklı bulunmamaktadır. Bu bakımdan, nüfusu 
5000’ın altında bulunan 1174 belediyeyi ve tüm kasaba 
belediyelerini de, kırsal yerel yönetimler kategorisi içinde 
düşünüyoruz. Ancak bunlardan, ilçe merkezinden kurulmuş 
belediyeleri, nüfusu ne olursa olsun, kentsel belediye grubuna 
dahil edebiliriz. Zira, ilçe merkezi olmanın verdiği kentsel 
gelişme ihtiyacını kabul etmek zorundayız. 

Kırsal yerel yönetimlerin, yani il özel idarelerinin, 
küçük belediyeler ve köylerin görevleri ile bu görevleri yerine 
getirmek için sahip oldukları mali güç ve personeli hakkında, 
yukarıda genel bilgi verilmiş ve içinde bulundukları olumsuz 
şartlar, rakamlara dayalı olarak açıklanmıştır. 
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Genel durum şöyle özetlenebilir ; 

11 özel İdareleri, merkezi idarenin taşra yönetimi ile tam 
bir içiçelik göstermektedir. Görevleri belirgin değildir. 
Bunların önemli bir kısmını aynı zamanda merkezi idare 
kuruluşları yapmaktadır. Merkezi idarenin il kuruluşları, aynı 
zamanda il özel idaresinin de yürütme organı durumundadır. 
Belirgin bir mali güç, her yıl Bakanlar Kurulu karariyle 
kendisine devredilen görevlerin sayısına ve niteliğine göre, 
artıp eksilmektedir. Î1 özel idaresinin tek demokratik organı 
olan 11 Genel Meclisinin yetkileri, idare ve hizmetler üzerinde 
etkinlik gösterecek derecede değildir. 

Genel olarak, bu niteliklere sahip bir idareyi, yerel 
yönetim olarak tanımlamanın güç olduğu belirtilebilir. 

Küçük kasaba belediyelerinde "halkın yerel ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla " bir organizasyon kurulmuş ve 
bazı mali yardımlar sağlanmıştır. Ancak, küçük yerleşim 
yerlerinde, tüm kentsel hizmetleri yerine getirecek bir belediye 
organizasyonu kurmak, fevkalade pahalı olmaktadır. Ayrıca kasaba 
belediyelerinde mevcut nüfus boyutu içinde, böyle bir 
organizasyonun ekonomik ve verimli çalışması da mümkün değildir. 
Kaldı ki, Türkiye tüm kasaba belediyelerinde, aşağı yukarı 1400 
belediyede, bu teşkilatı kuracak kadar zengin de değildir. 
Neticede, temel sorun olarak gözüken nüfus boyutunun, 
kasabalarda da rasyonel, ekonomik ve verimli bir hizmet üretimi 
için uygun olmadığını söyleyebiliriz. 

Sorun, köylerimizde de, kasaba belediyelerimizin 
sorunlarına benzer niteliktedir. 36.000 köyümüzün herbirisi, 
birbirinden kilometlerce uzaklıkta, apayrı yerleşim yerleridir. 
Bu yerleşim yerlerinin herbirinde, kendine has bayındırlık, 
kültür ve eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında, ortak 
yerel sorunlar vardır. Bu sorunları çözmek için, 36.000 köye 
gerekli teşkilatı kurmak, uygun personel bulmak ve bunun için 
gerekli mali gücü sağlamak mümkün müdür ? 

Hele köylerimizin üçte birinin 300’den az, yarısının 
400’den az ve üçte ikisinin 500’den az nüfuslu olduğu 
düşünülürse, herbirisi için gerekli çok çeşitli hizmetleri 
uygulayacak bir teşkilat yapısı ve mali güç düşünülmesi, gerçekçi 
olabilir mi ? 

Kırsal alanda mevcut yerel yönetimlerden il özel idaresi, 
görevleri, teşkilatı, personeli ve mali gücü ile tanı demdkratik 
yerel yönetim haline getirilemediği ; köyler ve küçük belediyeler 
de nüfus boyutu itibariyle rasyonel, verimli ve ekonomik hizmet 
üretimine elverişli ölçekte bulunmadığı için, orta ve büyük 
belediyeler dışında yaşayan en az 25 milyon insanın yerel ortak 
ihtiyaçları, yukarıda tüm ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, ya hiç 
karşılanamamakta, ya da hizmetler çok yetersiz kalmaktadır. 
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Burada önemli bir çelişkiye de işaret etmek istiyoruz. 

Bugüne kadarki genel eğilim, 2-3 bin nüfuslu köyleri, 
gittikçe artan sayıda belediye yapmak, onları tüm organlariyle 
tam bir demokratik yapıya kavuşturmak şeklinde gelişmektedir. 
Bunun sonucu olarak bugün, yapısı gerçekten demokratik olmakla 
birlikte, etkisizliği kaçınılmaz olan ve hizmet üretmesi mümkün 
olmayan 5000’den az nüfuslu 1174 belediye ortaya çıkmıştır. 3-5 
bin nüfuslu belde halkına tanıdığımız bu demokratik yerel yönetim 
biçimini biz 67 il halkının kendi ortak yerel ihtiyaçlarının 
karşılanmasında tanımıyoruz. Burada hemen ilave edelim ki, 
valinin il genel meclisi başkanı olması demokratik yerel yönetim 
fikriyle pekala bağdaşabilir. Burada asıl önemli olan, il genel 
meclisine, il halkının yerel ortak ihtiyaçlarının giderilmesinde 
tam yetki verilmesi, il yerel yönetimine görevlerini yerine 
getirebilecek teşkilatı kurabilme hakkı tanınması ve görevleriyle 
orantılı mali güç sağlanmasıdır. 

Köyde ve küçük beldelerde oturan insanların da, en azından 
diğer beldelerde yaşayanların sahip olduğu oranda yerel ortak 
ihtiyaçlarının karşılanmasını istemek hakkını kabul etmek 
gerekir. Onların da kanalizasyon, temiz su, yol, çöp toplama, 
yangından korunma, temiz hela, pazar ve çarşı yerleri, okuma 
odası, çamaşırlık, hamam gibi ihtiyaçları vardır. Onlar da köy ve 
kasabalarının planlı biçimde gelişmesini, sağlığı bozan çevre 
şartlarının düzeltilmesini , başka köy ve şehirlerle ulaşım 
imkanlarının sağlanmasını, hasta olduğu zaman tedavi edilmeyi 
kendilerini manen ve maddeten geliştirecek eğitim ve kültür 
etkinliklerinin olmasını, dinlenecekleri ve eğlenecekleri park ve 
oyun alanlarının yapılmasını ve benzeri yerel ortak 
ihtiyaçlarının karşılanmışını isterler. 

Bunları sağlamak, Devletin temel görevidir. T.C. 
Anayasası’nın 5’nci maddesinde, Devletin temel amaç ve görevleri 
arasında "kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak" da yer almaktadır. Yukarıda belirtilen temel 
ihtiyaçların karşılanmadığı bir ortamda, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğundan söz edilebilir mi? 

Bugüne kadar, bu yerel ihtiyaçların karşılanması köy 
idaresinden beklenmiş, bunların mali yapıları kısmen 
kuvvetlendirilmeye çalışılmış, bundan bir sonuç çıkmayınca 2-3 
bin nüfuslu yerleşim birimlerinde belediye sayıları gittikçe 
arttırılmış, bunlara, köylere nazaran çok daha fazla mali yardım 
yapılmış ve sonuç, üzülerek söylemek gerekir ki, yukarıda 
anlatıldığı gibi olumsuz olmuştur. 

Küçük yerleşim yerlerinde yaşayanların, yukarda sayılan 
yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında, köy ve 
küçük belediye idarelerinin başarılı olamaması karşısında akla 
gelen çare şudur. 
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Ekonomik ve verimli olmayan az nüfuslu yerel yönetim 
tiplerini bırakmak ve daha büyük alan ve nüfus boyutunda 
kurulacak teşkilattan daha fazla verim sağlanabilecek, daha 
birleşik ve toplu bir mali güçle ekonomik hizmet üretecek, yeni 
bir yerel yönetim tipi yaratmak gereklidir. 

dd) Mahalle Yönetimi 

Ülkemizde belediye yönetimlerinin bulunduğu yerlerde yer 
alan, yalnızca iyi hal kağıdı, ikametgah ilmühaberi veren seçmen 
kütüklerini askıya çıkarmak ve benzeri bazı merkezi idare 
görevlerini yapan, fakat ne işe yaradığı, gerek vatandaşlar, 
gerekse yöneticiler tarafından pek anlaşılmayan Mahalle 
Muhtarlıkları ile Mahalle Yönetimine kısmen göz atmak istiyoruz. 

Mahalle Muhtarlıkları 1913 tarihli îdare-i Umumiye-i 
Vilayet Kanunu Muuvakkatı ile hukuken kaldırılmış; fakat 
hükümetin izniyle faaliyetlerini 1934 yılına kadar 
sürdürmüşlerdir. 1.1.1934 tarihinde çıkarılan 2295 sayılı 
Kanun'la mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclislerinin 
faaliyetlerine fiilen son verilmiştir. Bu Kanun’la; mahalle 
muhtarlıklarının görmekte olduğu işler, belediyeler ile merkezi 
idare organlarına devredilmişse de, bu yeni görevleri bu 
kuruluşlar yerine getirememişlerdir. Sonuçta, kamu kurumlan ile 
vatandaş arasında ortaya çıkan kopukluğu ortadan kaldırmak üzere, 
İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir inceleme yapmak zorunda 
kalmış ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclislerinin yeniden 
kurulması gündeme getirilmiştir. 10.4.1944 tarihli ve 4541 sayılı 
Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri 
Teşkiline Dair Kanun'la mahalle teşkilatı yeniden kurulmuştur. Bu 
Kanun halen yürürlüktedir. 

Mahalle muhtarlıkları, tüzel kişiliğe sahip 
bulunmamaktadır. Sorumluluk ve hizmetler açısından Mülki idareye 
bağlıdırlar. Bu bağlılığı, bir nevi hiyerarşik bağlılık olarak 
nitelendirmek mümkündür. Mahalli idarelerde görülen vesayet 
bağlılığı, burada söz konusu değildir. Bunun sonucu olarak, 
mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar heyetleri, merkezi idarenin bir 
vasıtası, bir memuru olarak görülmektedir. 

Mahalle muhtarlıklarının yerine getirdikleri görevlerin bir 
kısmı merkezi idarenin, bir kısmı ise, mahalli idarelerin asli 
görevleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan zaman içinde bu 
mahalli idare kuruluşu bir erozyona uğramıştır. 

Büyüyen ve gelişen şehirlerde mahalle muhtarlıklarını bir 
mahalli idare birimi olarak kabul etmek ve mahalli demokrasinin 
gelişmesinde, halk katılımının en üst düzeyde gerçekleşmesinde 
bir araç olarak değerlendirılmesinin zamanı gelmiştir. 

Şehirlerin ve dolayısiyle belediyelerin sınır tanımadan 
büyüdüğü günümüzde, mahalle halkının mahalli yönetimin dışında 
tutulması düşünülemez. Bu bakımdan mahalle muhtarlıkları ile 
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ihtiyar meclislerinin teşkilatlanması ile yerel yönetime 
Bağlıyacakları desteğe ilişkin görev ve yetkilerin yeniden ele 
alınması ve yeniden düzenlenmesi zaruridir. 

e) Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanmasında Yeni Bir 

ea) Dış ülkelerdeki Yeni Uygulamalar 

Yerel yönetimlerin daha az parayla, daha etkili, yani daha 
ekonomik ve verimli olabilmesi için, çok küçük boyutlu hizmet 
alanlarının bırakıldığı, nüfus ve alan itibariyle daha büyük 
boyutta yeni yerel yönetim tipleri yaratıldığı, bir çok dış ülke 
uygulamalarında görülmektedir. 

Biz burada Danimarka, Belçika, Hollanda ve İngiltere’den 
kısa örnekler vermeye çalışacağız. 

Danimarka; 

1970 yılına kadar Danimarka’da 22 il ve 1000 kadar belediye 
vardı. 1970 yılında yerel yönetimleri daha güçlendirmek için 
önemli bir reform yapıldı ve bir yandan il sayısı 14'e ve 
belediye sayısı 275’e indirilirken, diğer yandan da, il yerel 
yönetimi ile belediyelere, o zamana kadar devletin sorumluluğunda 
olan pek çok görev aktarıldı. Yerel yönetimlerin görev ve 
yetkileri arttırıldı. 

Toplam yüölçümü 43.080 km2 ve nüfusu 5.109.000 olan 
Danimarka’da ortalama bir ilin yüzölçümü, 1958 km2 den 3077 km2 
ye ; ortalama bir belediyenin alanı da, 43 km2 den 156 km2 ye 
çıkarıldı. Yine ortalama bir ilin nüfusu, 232.227 den, 364.928’e 
Ortalama bir belediyenin nüfusu da 5.109 dan, 18.578'e çıkarılmış 
oldu . 

Danimarka’da köy idaresi., yoktur ve her belediye alanı 
içinde 6-7 yerleşim yeri (bizdeki anlamıyla köy) bulunmaktadır ve 
bunların tümü, tek bir belediye tarafından yönetilmektedir. 

Ortalama 19 belediyeden oluşan il yerel yönetimi de, aynı 
belde alanları üzerinde, daha büyük boyuttaki yönetimden daha 
ekonomik olan bazı sağlık, eğitim, sosyal refah ve kültür 
hizmetlerinden sorumlu bulunmaktadır. 

Toplam yüzölçümü 30.519 km2 ve nüfusu 9.859.000 olan 
Belçika’da, 9 il yerel yönetimi vardır. Belçika’da da, 
Danimarka’da olduğu gibi, il alanının tümü belediyelere 
bölünmüştür. 

Belçika’da daha evvel 2000 civarında olan belediye sayısı, 
bugün 589’dur. Yani belediyelerin yüzölçümü, ortalama 15 km2 den, 
'51 km2 ye ve ortalama nüfusu, 4.929, 16.738'e çıkarılmıştır. 

Model Önerisi (İlçe Yerel Yönetimi) 

Belçi ka; 
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Buna karşılık il yerel yönetimi, ortalama 3.391 km2 lik 
alanda yaşayan, ortalama 1.095.444 kişiye yerel hizmetler 
sunmaktadır. 

Hollanda; 

Hollanda’nın yüzölçümü 41.508 km2, nüfusu 14.472.000 dir. 
Bu ülkede 12 ilin yerel yönetimi ve 775 belediye bulunmaktadır. 
Köy yönetimi bu ülkede de yoktur. Tüm ülke alanı, 12 il'e dağılan 
775 belediyeye bölünmüştür. 

Hollanda’da ortalama bir ilin alanı 3459 km2 ortalama bir 
belediye alanı da 53 km2 dir. II nüfusu ortalaması, 1.206.000; 
belediye nüfusu ortalaması da 18.673 dür. 

Her belediye alanı içinde, birbirinden ayrı 8-10 yerleşim 
yeri mevcuttur. Bunlar tek bir belediye yönetimi altında 
toplanmışlardır. 

î ngi1 tere; 

Ingiltere ve Galler’de 1972-1974 yıllarında 
gerçekleştirilen yerel yönetim reformundan önce, 61 il yerel 
yönetimi (country) ile 83 büyükkent belediyesi, 318 diğer 
belediye, 564 şehirsel bölge belediyesi ve 474 kırsal bölge 
belediyesi mevcut idi. 

Yapılan reform sonunda, 61 il 54'e 1439 çeşitli isimler 
altındaki belediye 6 metropoliten belediyeye ait bölge 
belediyelerini de için alarak, 402 belediyeye indirilmiştir. 

Ingiltere ve Galler; Kuzey İrlanda ve îskoçya hariç, 
152.786 km2 alana ve 49.754.000 nüfusa sahiptir. Buna göre 
Ingiltere’de ve Galler’de ortalama bir il alanı 2504 km2 den, 
2829 km2’ye, nüfusu ise 815 binden, 921 bine çıkmıştır. 

Asıl ilginç rakamlar belediyelerde kendini göstermektedir. 
Reformdan evvel ortalama belediye alanı 106 km2 ve ortalama nüfus 
34.000 iken, reformdan sonra alan 380 km2’ye nüfus ise 123.000 e 
çıkmıştır. 

Ingiltere’de 10.000 kadar köy vardır. Bunlar* belediye 
sınırları içinde kalmıştır. Köylerin yerel konularda 
düşüncelerini bildirmek gibi, çok sınırlı yetkileri vaardır. 
Hemen hemen tüm yerel hizmetler, içinde bulundukları belediyeler 
tarafından sağlanmaktadır. 

Dört Dış Ülke Uygulamasının Değerlendirilmesi; 

Son 15-20 yıl içinde yerel yönetimlerde reform uygulamış 4 
ülkede yapılan değişikliklerde, su ilginç noktalar göze 
çarpmaktadır. 
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Bu dört ülke de, yerel yönetim birimlerini, alan ve nüfus 
bakımından büyütmüşlerdir. Belediye yüzölçümleri , Danimarka’da 
3.6 kat, Belçika’da 3.4 kat, Ingiltere’de 3.5 kat, Belçika’da 3.3 
kat, Ingiltere’de 3.6 kat artmış bulunmaktadır. Ortalama belediye 
Oüfusu, Danimarka’da 18.578, Belçika’da 16.738, Hollanda’da 
18.673 ve Ingiltere’de de 123.000 dir. 

Türkiye’de ise, ortalama belediye nüfusu 14.000 dir. 
Danimarka, Hollanda ve Belçika, Türkiye ile karşılaştırı1ırken, 
nüfuslarının çok az ve ülke alanlarının çok küçük olduğu hesaba 
katılmalıdır. Buna karşılık 49 milyonluk Ingiltere ve Galler 
Bçjlgşsinde, ortalama belde nüfusu (123.000) ile 50 milyonluk 
Türkiye de ortalama belde nüfusu (14.000) karşılaştırıldığı 
zaman, sonuç daha iyi ortaya çıkmaktadır. 

Bu ülkelerin tümü de, belediyelerini kendi şartları içinde 
ekonomik ve verimli hizmet sunabilecekleri bir büyüklüğe 
çıkarmışlardır. 

Her dört ülkede de, daha büyük alanda uygulanması daha 
ucuz, ekonomik ve verimli olabilecek hizmetler için, il yerel 
yönetimleri kurulmuştur ve bunlar da aynı alana hizmet 
vermektedirler. Yani bir beldede oturan kişiler için, bir kısım 
yerel hizmetler belediye, diğer bir kısım hizmetler ise il yerel 
yönetimi tarafından sağlanmaktadır. 

Bu dört ülkede köy diye bir idare sekli yoktur. Küçük 
yerleşim yerleri birleştirilmiş ve kırsal alanları da kapsar 
biçimde, tek belediye yönetimi içine alınmışlardır. 

Ingiltere’de, köy yönetimi varlığını sürdürmekte ise de, 
bunların fonksiyonları tamamen semboliktir. Bunlar, bir hizmet 
birimi olarak kabul edilmemiştir. 

eb) Türkiye’nin Kırsal Alanda Yerel Yönetim Hedefi 

Türkiye'de küçük belediyelerin ve köylerin, birer yerel 
yönetim birimi olarak temel sorunu, yukarıda gerekçelerini 
sıraladığımız gibi, nüfus ve alan bakımından küçük boyutluluktur. 
Bu boyuttaki bir yerel yönetim birimi, hep tekrarladığımız gibi, 
ekonomik bir hizmet ölçeği oluşturamarnaktadır. 

Dış ülkeler de aynı sorunla karşılaşmış ve hizmet 

maliyetini düşürebilmek için, hizmet alanını ve hizmetten 
yararlanacakların sayısını, kendi şartları içinde, 3-4 kat 
büyütmüşlerdir. 

Türkiye’de de küçük belediyelerle, köyler birlestirilerek, 
kurulacak "ilçe Yerel Yönetimi" adı altında, yeni bir yerel 
yönetim tipi geliştirmek, bir çözüm yolu olabilir. 

Sorunun bu biçimde çözümlenmesinde, birleştirilecek köy ve 
kasaba belediyelerinin, hangi alan ve nüfus boyutunda bir yerel 
idare haline getirilmesi gerektiği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. 
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ilçe, Köylere Yerel Nitelikli Hizmet. Götüren Bir Yönetim 
Birimidir; 

İlçe Yerel Yönetimi için Türkiye'de bu hizmete uygun bir 
yönetim kalıbı vardır. Esasında merkezi idare tizmetleri için 
düşünülmüş bir idari bölüm olan ilçe yönetimi, bugüne kadar, 
kendisine bağlı köylerin çevre sağlığı, hastalıktan korunma ve 
tedavi, hayvancılığın geliştirilmesi, tarım, eğitim, spor ve 
beden terbiyesi gibi hizmetleri, doğrudan ilçede mevcut uzman 
personelle ; bayındırlık, köy yolları, köy iman ve köy içme 
suları gibi hizmetleri de, ildeki merkezi idare ve özel idare 
teşkilatı ve imkanlarından yararlanarak yürütegelmiştir. Küçük 
belediyelerin ve köylerin görevler,i ile bu görevler arasında çok 
büyük bir benzerlik, hatta aynilik vardır. Bu gün ilçede ve ilde 
köylere dönük olarak yürütülen hizmetlerin çok büyük bir kısmı, 
aslında yerel nitelikli hizmetlerdir. Su halde ilçe yönetimi, 
esasen yerel hizmetlerden sorumlu bir görev anlayışı ve 
uygulaması içindedir. 

İlçenin Alan ve Nüfus özellikleri; 

Türkiye’de bir ilçenin ortalama alanı, 1150 km2 dir. Bir 
ilçeye ortalama 50 köy bağlıdır ve ortalama köy nüfusu 640 
olduğuna göre, bu köylerin toplam nüfusu, 32.000 olmaktadır. İlçe 
merkezinin nüfusu ile birlikte bir ilçenin ortalama nüfusu ise, 
75.000 kişiyi bulmaktadır. 

Bu ölçütler, köy düzeyinin üstündeki basamakta kırsal 
yörelere teknik hizmetleri götürmekle görevli olacak demokratik 
yerel yönetim temel hizmet biriminde, hem yönetsel etkinliği ve 
gerekli kaynakları sağlamaya, hem de demokratik amaçları 
gerçekleştirmeye elverişli ölçütler olarak kabul edilmektedir. 

ilçede Kaymakam ,Faktörü; 

Bugün her ilçede bir kaymakam ve ona bağlı devlet 
kuruluşları vardır. Kaymakam, ilçe genel idaresinin başı ve 
hükümetin ilçedeki temsilcisidir. ilçenin genel idaresinden 
sorumlu olan kaymakam, ilçenin tabii lideridir. 

OsmanlI imparatorluğu Devlet Teşkilatı’nda Vali, 
mutasarrıf, sancak beyi gibi mülki idare amirleri, kaymakamlığa 
nazaran çok daha eski yıllarda var olmasına mukabil, kaymakamlık 
da Tanzimat’tan sonra idare tarihinde yerini almaya başlamış ve 
kaymakamlar en azından 135 yıldan beri tüm yerel hizmetler için 
halkın müracaat kapısı olmuştur. Bu sebeple de kaymakamın ilçe 
halkı üzerinde, tarihi ve geleneksel bir ağırlığı vardır. Ayrıca 
ilçenin bugünkü yapısı içinde, aslında bir yerel yönetim 
çalışması olan toplum kalkınması hizmetlerini yürütmede, 
kaymakamların gösterdiği başarı, onların tabii liderliğini 
büsbütün pekiştirmiştir. Halka en yakın ve etkin bir müessese 
olan kaymakamlığı, demokratik bir yerel yönetim birimi olarak 
kurulması öngörülen ilçe Yerel Yönetiminde de yürütmenin bası 
olarak korumak, kanımızca, alışılan bir sistemi, yeni bir 
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düzenlemenin itici gücü olarak kullanmak gibi bir yarar 
sağlayacaktır. 

Daha bir süre için, Valinin il özel idaresinde, 
(kaymakamın da kurulması öngörülen ilce yerel yönetiminde) 
yönetimin başkanı olarak bulunmasının, demokratik prensipleri pek 
de zedelenmediğini ülkemiz açısından söylemek mümkündür. 

önemli olan, tam yetkili meclisiyle, görevleri ve 
teşkilatiyle, özerkliği zedelemeyecek vesayet ilişkileriyle, iyi 
isleyen bir yerel yönetim kurmaktır. 

Tamamen demokratik usuller içinde seçilen, gerçekten 
yetkili bir il meclisi için, vali, ilçe meclisi için de kaymakam, 
bu idarelere daha büyük etkinlik kazandıracaktır. Ayrıca bu 
yöneticilerin yerel yönetimler içindeki varlıkları, merkezi idare 
kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kırsal bölgeye yaptıkları 
hizmetler arasında etkin bir koordinasyon sağlamada ve dış 
kaynakların yerel kalkınma amacına kullanılmasında da büyük 
yararlar sağlayacaktır. 

İlçe Yerel yönetimi de, kaymakamın bu etkinliğin yoksun 
kalmamalıdır. 

İlçelerin Diğer özellikleri 

İlçenin yerel yönetim şeklinde, bir yerel yönetim biçimine 
sahip olmasını kolaylaştırıcı pek çok özellik vardır. 

Bunların bir kısmı şöyle özetlenebilir. 

1. Mevcut belediye, köy muhtarlıkları ve il genel 
meclisine ilçeden üye seçilmesi gibi nedenlerle, ilçe halkı kendi 
kendini yönetme alışkanlığına sahiptir. 

2. İlçe, etrafındaki köylerle bir bütün teşkil etmektedir. 
İlçe merkezi çevresindeki köyler için pazarı, çarşısı, okulları, 
sağlık merkezleri ve eğlence yerleriyle ekonomik, sosyal ve 
kültürel bir cazibe merkezidir. 

3. İlçeden yürütülen merkezi idare hizmetleri, özellikle 
kaymakamların büyük çabalar sonucu halktan sağladıkları 
katkılarla daha büyük bir alana yayılmakta, etkinliği 
artmaktadır. ilçenin; kaymakamın, belediye başkanlarının ve köy 
muhtarlarının ortak çabalarıyla ortaya çıkan katkı sağlayıcı 
özelliği yerel yönetim olarak, başarı kazanma şansını da 
artırmaktadır. 

4. İlçenin alanı, köy adedi ve nüfusu, ilçe yerel 
yöneticilerin tanıyabileceği ve her biriyle teker teker meşgul 
olabileceği büyüklüktedir. Bugün kaymakamın ve diğer 
yöneticilerin ilçelerdeki uygulamaları bunu doğrulamaktadır. 

ec) İlçede Yerel Yönetimin Yararları 
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İlçelerde, ilçeye bağlı tüm köylere ve küçük belediyelere 
hizmet götürecek demokratik bir yerel yönetim birimi olarak, ilçe 
yerel yönetimi kurulması özetle şu yararları sağlayacaktır : 

-■ Bugün yapılamadığı açıkça belli olan, alan ve nüfus 
boyutu bakımından yapılamayacağı da anlaşılan köy ve küçük 
belediye hizmetleri, bunları daha ekonomik ve verimli bir biçimde 
yapabilecek bir idareye kavuşacaktır. 

- Ortalama 50 köy ve küçük belediyenin birleşmesinden 
doğan ve buna ilçe merkezi idare kuruluşlarından eklenen güçle, 
tüm yerel hizmet konularında uzman personel bulunması ve ilçe 
kırsal yöresinin tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir teşkilat 
kurulması mümkün olabilecektir. 

- Hizmetin planlanması; önceliklerin tesbiti ve 
uygulanması, halka en yakın bir birimde uzman personelin 
katkıları ve halk temsilcilerinin kararı ile yapılacağı için, bu 
bir yandan yönetimin demokratikleşmesini, diğer yandan da hizmet 
bütünlüğünü sağlayacaktır. 

- Bütçe yapma ve uygulama imkanına kavuşacak olan ilçe; 
köylerin, küçük ve maddi yönden önemsiz, fakat etkileri ve 
bıraktığı moral çöküntüsü sebebiyle çok önemli olan pek cok 
ihtiyaçlarını, anında giderme imkanına kavuşacaktır. 

- Devlet Kuruluşları; hizmetten sorumlu, belli yetkileri, 
kaynakları ve bütçesi olan ilçe yerel yönetimi meclisi etrafında, 
daha etkili bir koordinasyon düzeni içinde toplanabilecekleri 
için, merkezi idare kuruluşlarının hizmet verimi de artacaktır. 

- îlce düzeyinde belli hizmetler için yapılacak şartlı, 
şartsız devlet ve il yardımları, hizmetlerden sorumlu ve onlara 
sahip tek bir mahatap bulacak, uygulamanın düzenli ve planlı bir 
şekilde yapılması sağlanacaktır. 

- Toplum kalkınması çalışmaları, yetkisiz ve yapay 
kurallar eliyle ve başarısız biçimde yürütülmekten kurtulacak, 
hizmetin yetkili, sorumlu ve kaynaklara sahip sahibi etrafında, 
Devlet, il, ilçe ve halk işbirliği kolayca gerçekleşecek, halk 
katkıları arttırılabilecektir. 

- Son olarak, ilçelerin ve bağlı köylerin kalkınma ve 
gelişmesinde, bütün olumsuz faktörlere rağmen, büyük bir itici ve 
yaratıcı güç olan kaymakamlarımız, bu sistemde çok daha rahat ve 
başarılı çalışmalar yapabileceklerdir. çünkü artık ilçenin 
ihtiyaçlarını tesbit edecek, planlayacak, önceliklere göre kaynak 
ayırıp, bunları uygulayacak bir yerel meclis olacak ve kaymakam, 
diğer uzman personelle bu çalışmalara en büyük katkıyı 
verebilecekti r. 

ed) îlçe Yerel Yönetimi Teşkilatlanma Önerisi 
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Buraya kadar ilçelerde köylere ve küçük belediyelere, yani 
kırsal yörelere yönelik, demokratik bir yerel yönetim birimi 
kurulmasını gerektiren nedenleri sıralamış bulunuyoruz. 

Simdi de bu kuruluşun temel esaslarını belirtmeye 
çalışalım. 

Adı ; 

ilçede, tüm ilçe köylerini ve küçük belediyeleri kapsar 
biçimde kurulması öngörülen yerel yönetimin adı "İLÇE YEREL 
YÖNETİMİ" olmalıdır. Bu ad bize, köylerimizi kentleştirme 
yaklaşımını getirmektedir. Gerçekten de bu yerel yönetim birimi, 
kırsal yörenin yerel ihtiyaçlarını karşılama, yani nüfus ve alanı 
ne olursa olsun, her yerleşim yerinde, insan yaşamının 
gerektirdiği sağlıklı ortamın kurulması amacına yöneliktir. 8u 
sebeple adında "yerel" tabiri bulunmalıdır. "ilçe" terimi ise, 
görev alanının niteliğini vurgulamaktadır. 

Amaç ve Görevlen ; 

ilçe Yerel Yönetiminin kuruluş amacı, ilçe alanı içinde 
bulunan yerleşim yerlerine yönelik olarak : 

- Köy ve küçük belediyeler eliyle yürütülmeyen veya 
yürütülemiyen komün hizmetlerini, 

- Bugün merkezi idare tarafından yürütülen çevre, sağlık, 
tarım ve hayvancılık gibi bir kısım hizmetleri (devr’alarak) 

- Toplum kalkınması hizmetlerini yürütecektir. 

Bu amacı gerçekleştirebilmek için ilçe yerel yönetimi ; 

- Hizmet ihtiyaçlarının tesbitı ile önem ve öncelik 
sırasının tayininde, hizmetin planlanmasında ve uygulanmasında 
karar almaya ve tasarruflarda bulunmaya yetkili, 

- Hizmetin yürütülebilmesi için gerekli teşkilatı 
kurabilecek ve ayrıca kendi hizmetlerinin yürütümünde diğer 
devlet kuruluşlarından da yararlanabilecek, 

Halkın idareye ve hizmetlere katkısını sağlayabilecek, 
- Hizmeti yürütebilecek kaynaklarla teçhiz edilmiş, 
- ilçe, il ve ülke çapında hizmet'bütünlüğünü bozmayacak 

şekilde, görev ve yetki yönünden üst makamlarla ilişkileri 
demokratik anlayış içinde düzenlenmiş, 

Bir yapıda, özel bütçeli bir tüzel kişilik olarak 
kuruİmalıdır. 

Bu amaç doğrultusunda yapması gereken görevler, bu kısmın 
çeşitli bölümlerinde bulunduğu için, ayrıca tekrar 
edilmeyecektir. Buna kısaca, Köy Kanunu ile Belediye Kanunu’nunda 
bulunan görevlerin karışımı ve buna halen merkezi idare 
kuruluşları tarafından yürütülen, köye yönelik bazı görevlerin 
eklenmesi, diyebiliriz. 

134 



Organları ; 

îlçe yerel yönetiminin en önemli karar organı, ilçe yerel 
yönetimi meclisidir. 

Bilindiği gibi, ilçe alanı içinde üç türlü seçilmiş insan 
bulunmaktadır. Bunlar, köy halkının seçtiği köy muhtarları, belde 
halkının seçtiği belediye başkanları ve tüm ilçe halkının seçtiği 
il genel meclisi üyeleridir. Bu seçilmiş üyeler ilçe yerel 
yönetimi ile doğrudan doğruya ilgili bulunduklarına göre, ilçe 
yerel meclisi için ayrıca üye seçimi düşünmek kanaatimizce yersiz 
olur. 

ilçe yerel yönetimi meclisinde, ilçedeki köy sayısının 
yarısından fazla ve 10'dan aşağı olmamak üzere, köy muhtarları 
ile ilçe belediye başkanı, kasaba belediye başkanları ve il genel 
meclisi üyeleri, doğrudan asil üye olarak katılmalıdır. 

ilçe Yerel Yönetimi Meclisine katılacak köy muhtarlarını, o 
ilçedeki tüm köy muhtarları kendi aralarından seçmelidir. 

ilçe Yerel Yönetimi Meclisinin ikinci derecede uygulamaya 
dönük karar organı, ilçe yerel yönetimi encümedir ve bunun 
üyeleri meclis tarafından seçilecektir. 

Meclisin ve encümenin başkanlığını, aynı zamanda yürütmenin 
başı olan Kaymakam yapacaktır. 

ilçe Yerel Yönetiminin görevlerine paralel bir teşkilatı ve 
görevleri-yle orantılı gelir kaynakları olacaktır. 

Köy muhtarlarıyla ilişkileri ; 

Köyler bugünkü tüzel kişiliklerini devam ettirmelidirler. 

Köyün bazı önemli temel hizmetleri, ilçe kırsal 
belediyesinin sorumluluğunu geçtiğine göre, köy muhtarlıklarına 
basit ve küçük yerel hizmetleri yürütme yanında, ilçe kırsal 
belediyesi ile ilişki kurmak, köyün ihtiyaçlarını bildirmek, ilçe 
yerel yönetiminin köydeki uygulamalarına yardımcı olmak gibi 
görevler düşecektir. 

Burada büyükşehir belediyeleri ile ilce belediyeleri 
arasındaki görev ve teşkilat ilişkileri, uygun bir model 
oluşturabilir. ilçe Yerel yönetimi ile köyler arasındaki 
ilişkiler, bu modele uygun biçimde düzenlenmelidir. 

Küçük Belediyelerin Durumu ; 

Aynı alanda görev yapmak üzere ilçe yerel yönetimi 
kurulduktan sonra, kasaba belediyeleri aynı köyler gibi devam 
edecek ve ilçe Yerel Yönetimi içindeki yerlerini alacaklardır. 
Böylece ilçe yerel yönetimi ile aralarında organik ve fonksiyonel 
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bir bağ kurulacak, kendi alanına kendisi de hizmet verebileceği 
gibi, yapamadığı hizmetler için, kendisinin de içinde bulunduğu 
maddi ve manevi gücü daha büyük bir yerel yönetim birimini, hemen 
yanında bulacaktır. Kasaba belediyelerinin köy statüsüne 
dönüştürülmesi düşünülebilirse de, bu durumun yaratacağı menfi 
psikoloji gözardı edilemez. 

ee) 11 özel İdaresinin Yeni Modelde Yeri 

Türkiye’nin bugünkü mülki idare bölümleri modelinde, ilçe 
temel bir hizmet birimi olmakla beraber, il de, büyük ölçek 
içinde ele alınması daha ekonomik ve verimli olan bir kısım 
hizmetlerin sorumluluğunu üstlenmek ve ilçeye destek hizmet 
vermek bakımından, önemli bir yerel yönetim birimi özelliklerini 
taşımaktadır. Esasen yerel yönetim birimi olarak yüzyılı aşkın 
bir geçmişi vardır. 

Ortalama alanı 11.500 km2 ve ortalama nüfusu 820.895 olan 
bir ilde, yine ortalama 537 köy bulunmaktadır. 8u nitelikleri ile 
il, ilçe yerel yönetiminin sorumluluğuna bırakılan hizmetlerle 
ilgilenemeyecek kadar büyüktür. Bu bakımdan ilçe yerel 
yönetiminin yerine geçmesi mümkün olamaz. Ancak bu büyüklük 
içinde yürütülmesi gereken, yine kırsal alana yönelik görevler de 
vardır. Bunlar fiziki planlama, imar, ulaştırma, il ve köy 
yolları, bir kısım sağlık, bayındırlık, tarım ve hayvancılık 
görevleri olarak sayılabilir. 

Bu durumda kırsal alanda 3 kademeli bir görev bölüşümü 
sözkonusudur. Çok yerel ve basit bir kısım hizmetleri köye 
muhtarlığı ve belediyelerce, daha geniş bir teşkilat eliyle 
yürütülmesi gereken temel bir kısım hizmetler, (bunların neler 
olabileceği yukarda açıklanmıştı) ilçe yerel yönetimlerince ve il 
çapında yürütülmesi daha ekonomik ve verimli olabilecek hizmetler 
de, il yerel yönetimince üstlenilmelidir. 

11 özel idaresinin bugünkü statüsü içinde, bu sistemde yer 
alması düşünülemez. Sistemin tümü "Yerel yönetimler Kanunu" ile 
kurulmalıdır. Kuşkusuz Kanunu’un isminden de anlaşılacağı gibi, 
bugüne kadar kendisini bir yerel yönetim olarak tanılamamış ve 
gerçekten de yasal boşluklar nedeniyle o. niteliği kazanamamış 
olan "il özel İdaresi" adı terkedılmeli ve yukarıda anlatılan 
sisteme uygun olarak, il yerel yönetimine "İL YEREL YÖNETİMİ" 
adı verilmelidir. 

ef) İlçe Yerel Yönetimi ve Anayasa 

İlçe düzeyinde kurulacak bir yerel yönetim birimi acaba 
Anayasa’ya aykırı olur mu? 

T.C. Anayasasının 127’nci maddesinde yer alan "Mahalli 
İdare" tanımı şudur. 

"Mahalli İdareler, il, belediye veya köy halkının mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, üzere, kuruluş esasları kanunla 
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belirtilen ve karar organları, gene kanunla gösterilen seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan Kamu Tüzel Kişilikledir." 

Görülüyor ki, bu tanım içinde, bugün varolan mahalli idare 
birimleri olan il özel idareleri, belediyeler ve köy 
ıjjuhtar 11kları sÖ2 konusu edilmemişlerdir. Tanımda önemli unsur, 
II, belde veya köy halkının müşterek ihtiyaçlarının 

karşılanmasıIdır. Anayasa bugünkü mahalli idare birimlerini aynen 
korumak isteseydi, yukarıdaki genel tanım yerine, bu birimlerin 
adlarından bahsederdi., Şu halde, Anayasa bakımından önemli olan, 
ne bugünkü mahalli idare birimleri, ne de bunların adedidir. II, 
belde veya köye halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve 
genel karar organları halk tarafından Seçilmek kaydıyla, 
nitelikleri ve adları bugükülerden farklı mahalli idare 
birimlerinin kurulmasına, Anayasamız engel teşkil etmemektedir. 

ilçede kurulacak bir yerel yönetim biriminin amacı, ilçe 
içindeki herbir köy halkının müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. Anayasa "ihtiyaç" tan bahsettiğine ve bu ihtiyacı 
giderecek kuruluşlardan söz etmediğine göre, köyün bir kısım' 
ihtiyaçları "köy muhtarlığı" adındaki bir mahalli idare birimi 
tarafından karşılanırken, diğer bir kısım ihtiyaçlarını gidermek 
için de, başka bir mahalli idere birimi görevlendirilebilir. 
Önemli olan, böyle bir ayrım için gerçek sebeplerin mevcut olup 
olmaması gerçek şart ve ihtiyaçların, bunu zorunlu kılıp 
kılmamasıdır. T.B.M.M. bu zorunluluğu kabul ettiği takdirde, 
Anayasa’nm buna engel teşkil edeceğini sanmıyoruz. 

Kaldı ki, Anayasa'nm ismen bir "belediye" kutulusundan 
sözettiği varsayılsa bile, bu belediyenin alanı hakkında 
Anayasa’da hiçbir sınırlama olmadı»* bellidir. Nitekim zaman 
zaman hizmet gereği olarak yapılan uygulamalarla, bir çok köyler 
beleldiye sınırla*ı içinde alınmakta veya 3-5 belediye 
birleştirilerek, tek belediye haline sokulmaktadır. 

Ayrıca mahalli idarelerin görevlerinin Kanun’la tesbit 
edileceğini açıklayan Anayasamız, bu görevlerin niteliği üzerinde 
de herhangi bir tanım ve sınırlama getirmemiştir. 

Önerimiz, her ilçede, görev ve yetkileri, o ilçedeki tüm 
köyleri kapsayan ve o köylerde yasayan her bir köy halkının yerel 
olarak ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, bir "ilçe Yerel 
Yönetimi" kurulmasıdır. 

Anayasa'da beldenin tanımı da bulunmadığına göre, yasa 
koyucu, 30-40 köyü birleştirerek bunu, ihtiyacı bulunan 
hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli her türlü kaynakların 
rasyonel kullanımı sağlayacak bir boyut ve ölçekte görebilir ve 
bu nedenle de o boyutta bir "Yerel Yönetim" kurulabilir. Burada 
Anayasa’mızın öngördüğü en önemli şart, kurulacak yerel yönetim 
biriminde,' genel karar organının seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulmasıdır. Kuşkusuz bunu tamamlayan diğer bir şart da, 
kuruluşun, görevlerinin yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine 
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uygun olarak, kanunla düzenlenmesidir. 

Kurulacak ilce yerel yönetiminin ne görevlerinin (yerel 
ortak ihtiyaçlarla ilgili olmak kaydiyle) niteliği, ne görev ve 
sorumluluk alanı, ne kaç köy üzerinde kurulduğu ne de nüfusu, 
Anayasamızı ilgilendirmemektedir. Bu bakımdan, yukarda belirtilen 
Anayasal şartlara uyulduktan sonra, nitelikleri bu yasamızda 
açıklanan "İlçe Yerel Yönetimi" kurulabilir. 

Bu anlayış içinde 

- ilçelerde, köylere yönelik bir yerel yönetim kurulması 
olabilir. 

- Genel karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan ve kuruluşu, görevleri, yetkileri yerinden yönetim 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenen yeni bir yerel yönetim 
birimi kurulmasına, T.C. Anayasası engel değildir. 

SONUÇ VE SOMUT ÖNERİLER 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen 
VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde 
kurulan özel ihtisas komisyonlarından birisi olan "Mahalli 
Hizmetlerin Yerinden Karşılanması Özel ihtisas Komisyonu" 
kendisine verilen görevi, önceden belirlenen sınırlar içinde 
değişik görüşlerin ortaya çıktığı, ancak büyük bir uyum, özveri 
ve yoğun bir çalışma ortamı içinde tamamlamış bulunmaktadır. 

Yerel hizmetlerin topluma sunulmasına ilişkin olarak, 
yerel yönetimlerin nitelikleri ve özellikleri üzerinde 
önerilerimizi sıralamadan önce, böyle bir yönetimin kurulmasına 
temel olacak görüşler, ilkeler beklentiler ve değerlendirmeler, 
âşağı'âa özetlenmiştir. 

- Önce önemli bir noktayı yeniden vurgulamak istiyoruz, 
özel ihtisas Komisyonu’nun (ÖIK) ilk toplantısında da üzerinde 
uzun uzun durulduğu gibi, yerel nitelikteki hizmetlerin 
örgütlendirılmesi konusu, Türkiye'de ilk kez VI. BYKP çalışmaları 
çerçevesinde, merkezin taşra kuruluşları ile yerel yönetimler 
ayrımı yapılmadan, bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bir başka 
deyişle, Komisyon çalışmaları sırasında yapılan açıklamalar ve 
görüşmelerden çıkan sonuç şöyle özetlenebilir: ÖIK’a verilmiş 
olan görev önce "yerel hizmet" tanımlamasını yapmak, sonra bu 
hizmeti en iyi biçimde topluma sunabilecek örgüt modelini 
araştırmaktır. Bu model aranırken, konunun geniş bir açıdan ele 
alınması, varolan örgütsel yapı ve modele bağlı kalınmaksızın, 
Türkiye'nin ihtiyaçları gözönünde tutularak, koşullara uygun bir 
yapı önerilmesi gerekmektedir. 

- Komisyonda, üzerinde görüsbirliğine varılmış olan ikinci 
önemli ilke şudur : Türk kamu yönetiminin taşrada örgütlenişinde, 
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merkeziyetçi gelenek hep ağır basmış, yerel yönetimler de 
sistemde, bu yaklaşım içerisinde yer almışlardır. Oysa günümüz 
Türkiye’sinin, bir yandan AT ile bütünleşme istekleri, öte yandan 
toplumun demokratikleşme yönündeki beklentileri ve ihtiyaçları 
ile aşırı merkeziyetçilik artık bağdaşmamakta ve önemli sorunlar 
yaratmaktadır. 8u çok önemli gerçek gözönünde tutularak, 
yirmibirinci yüzyılın eşiğindeki Türkiye’de, yerel hizmetlere 
ilişkin örgütsel yapının, çağın gereklerine uyan bir niteliğe 
kavuşturulabilmesi ' için, herşeyden önce merkeziyetçi değil, 
demokratik' yerel yönetim anlayışına ağırlık verilerek, yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

- Demokratik yerel yönetim anlayışına ağırlık verilerek 
yapılacak bir düzenlemenin amacına ulaşabilmesinin önkoşulu 
şudur; yerel toplulukların yerel hizmetlere ilişkin temel 
kararların alınmasına, kaynakların bulunmasına, bu kaynakların 
hizmetlere ayrılmasına, önceliklerin saptanmasına, alınan 
kararların uygulanmasına hem örgütsel, hem de işlevsel açılardan 
katılarak yetki sahibi olmalarına ve sistemi sürekli denetim 
altında tutmalarına olanak verecek bir yapının oluşturulması ; 

Çalışmada genellikle benimsenen sonuçları aşağıdaki 
çerçeve içerisinde toplayabiliriz. 

- Yerel ve ortak hizmetlerin karşılanması ve yerine 
getirilmesi açısından, Türk Kamu Yönetiminin ayrılmaz bir parçası 
olan yerel yönetimler, vatandaşlara en yakın olan yönetim 
basamağıdır. Yöre halkının, kendileriyle ilgili kararların 
alınmasına katılmalarının sağlanması ve sosyo-ekonomık 
gelişmesinin hızlandırılması konusunda kaynaklarının ve 
yeteneklerinin seferber edilmesi zorunludur. 

- Sosyal ve ekonomik gelişmeye ilişkin ulusal plan ve 
programların hazırlanması ve yürütülmesine, toplumun bütün 
unsurlarının etkin bir biçimde katılması genel ilkesinden 
hareketle ; yöre halkının doğrudan katıldığı yönetim kademesini 
oluşturan yerel yönetimlerin yöre düzeyinde, ulusal plan ve 
programlarla saptanan hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda ve 
onlarla çelişmeyen plan ve program yapmaları teşvik edilmeli ve 
bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. 

- Toplumsal bağlılık ve sorumluluğu e.n iyi biçimde 
gerçekleştirecek kuruluşlar olan yerel yÖnetîmTerrn 
güçlendirilmesi, kamusal politikaların daha etkili uygulamasına 
olanak sağlayacaktır. Karar alma ve uygulamada sorumluluğun yerel 
yönetimlere dağıtılması , demokratikliğin sağlanması, merkezdeki 
tıkanmayı ortadan " kaldıracak, böylece kamusal politikalar 
üretilebilmesine, . hedef ve stratejiler belirlenmesine yardımcı 
olacaktır. 

- Yerel yönetimlerin yapı, görev, yetki ve kaynak 
açılarından güçlendirilmesine yönelik kamusal politikaların 
güçlendirilerek sürdürülmesi gerekli görülmektedir. Katılımcı 
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demokrasinin gereğine uygun olarak, 'merkezden hükümet edilir, 
yerinden yönetilir" düşüncesine işlerlik kazandırılmalıdır. 
Herkezi yönetim, asli görevi olan ülke ölçeğinde politika 
üretmek, hedef ve stratejileri tesbit etmek, planlamak 
verimlilik sağlıyabilmek için denetleme işlevlerini tam olarak 
görebilecek biçimde düzenlenmelidir. Komisyon tarafından 
genellikle benimsenen bu sonuçlar çerçevesinde, VI. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde, mahalli hizmetlerin etkin olarak 
yerinden karşılanması için aşağıdaki önerilerin sunulması uygun 
görülmüştür. 

Yerel Yönetimlerin Yapısına İlişkin Öneriler : 

- Anayasamız çerçevesinde kurulmuş bulunan il özel 
idareleri, belediyeler ve köyler toplumun beklenti ve 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Kırsal alanda yerel hizmet 
boşluğunu dolduracak ve bu alandaki yönetsel eksikliği ortadan 
kaldıracak biçimde, il özel idareleri "11 Yerel Yönetimleri"adı 
altında yeniden teşkilatlanmalı, ilçe ölçeğinde ise, "İlçe Yerel 
Yönetimleri" kurulmalı ve küçük belediyeler ile köylerin 
güçlendirilmesine ilişkin ayrıntılı bir program uygulamaya 
konu İmalıdır. 

- Böyle bir yapı ve düzenin kurulabilmesi için, 
oluşturulacak yerel yönetim birimlerinin, seçimle oluşacak yerel 
meclislere sahip olmaları, bunun yanında yerel halkın katılımına 
ve sistemi etkinlikle denetlemelerine olanak verecek ilke ve 
yönetimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Katılım işlevinde, 
yerel kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer 
toplumsal kuruluşların yer alması sağlanmalıdır. 

- Türkiye gibi, endüstrileşmenin başında ve sınırlı 
kaynaklarını en verimli ve etkili yöntemlerle kullanmak zorunda 
olan bir ülkede, yerel yönetim modeli oluşturulurken, yönetsel 
etkinlik ve verimlilik gereklerinin de gözden uzak tutulmaması 
önem taşımaktadır. Bu nedenle üzerinde durulması gereken konular, 
özetle şunlar olacaktır. 

Her ne kadar verel yönetimler yönetsel özerkliğe sahip 
olacaklarsa da, merkezi planlama alanına giren konularda 
tesbit edilen ulusal ilke, amaç, hedef ve standartlara uymak 
zorunluluğu vardır. 

Çok küçük yerel yönetim birimlerinin yürütemeyeceğı 
hizmetleri üstlenecek ara birimler kurmak, metropol alan ölçeğini 
aşan konularda yerel yönetim birimleri arasında etkili işbirliği 
ve ortak çalışma yol ve yöntemlerini geliştirmek gerekmektedir. 

Yönetsel etkinlik açısından üzerinde durulması gereken 
bir diğer konuda yerel yönetimlerin yürütme organlarındaki 
sorumlu mevkilere, profesyonel yöneticilerin getirilmesine olanak 
sağlayacak bir düzenleme yapılmasıdır. Bu uygulama zaten il özel 
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idaresinde "vali" aracılığı ile vardır. Benzeri uygulama ilçe 
özel idaresinde Kaymakam"ın, belediyelerde de profosyonel 
yöneticilerin görevlendirilmesi yolu ile sürdürülebilir. Ancak 
hemen belirtilmesi gereken önemli bir nokta şudur : Yerel 
yönetimlerin demokratik niteliklerinin tartışmasız bir gereği 
olarak, yeni modelde vali ve kaymakam katı bir vesayet organı 
niteliğinde değil, yönlendirici bir yönetici konumunda olmalıdır. 
Belediye yöneticileri de belli kurallar içerisinde, belediye 
meclislerince göreve getirilmeli ve görevden alınabilmelidir. 

- Yakın dönemde uygulamaya konulan metropoliten alan 
yönetimine ilişkin düzenleme, genel olarak olumlu sonuçlarını 
vermeye başlamıştır. Ancak uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar 
araştırılmalı, bu araştırma sonucu ortaya çıkacak ve yöre 
halkının istek ve beklentileri doğrultusunda düzenlemeler 
yanında, görev ve yetkilerin paylaşımında ortaya çıkan sorunlar, 
gelirlerin anakent ile ilçe belediyeleri arasında paylaşımı 
büyükşehir belediyesi organlarının yapısı ve ilçe belediyelerinin 
alan ve nüfus kriterleri, mutlaka yeniden gözden geçirilmeli ve 
köktenci çözümler uygulamaya konulmalıdır. Bu arada demokratik 
katılımın en geniş şekilde gerçekleşmesini sağlamak için, mahalle 
yönetiminin yerel yönetim yapısı içinde yer almasını ve yerel 
hizmetlerin mahalle ölçeğinde etkin olarak yerine getirilmesinde, 
bir tür alt hizmet birimi fonksiyonunu üstlenecek şekilde yeniden 
örgütlenmesi gerçekleştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin tek tek güç ve imkanlarını aşan 
hizmetlerin sağlanmasında ve çözümlenmesinde, metropol alan plan 
bölgesi ve ülke ölçeğinde eş güdüm ve işbirliği zorunlu hale 
gelmiştir. Birden çok belediyeyi ilgilendiren ve_ yerinde 
çözümlenmesi gereken çevre, temel alt-yapı, ulaşım, hizmet-içi 
eğitim, kültür ve benzeri konularda, yerel yönetimler arası 
işbirliği ve eşgüdümün sağlanması, yerel kaynakların harekete 
geçirilmesi, kalkınma planlarının alanda etkin olarak uygulanması 
için, yerel yönetim birliklerinin kurulması teşvik edilmeli, bu 
konuda yapılacak düzenlemelerle, belirli alanlarda gelişmeyi 
hızlandırıcı merkezi yardımların birlikler eliyle kullandırılması 
sağlanmalıdır. 

- Belediyeleşmemiş yerleşim alanlarında ilk kez belediye 
kurulması için gerekli şartlar ve kriterler, mahalli hizmetin 
görülmesinde optimum büyüklüğü sağlıyacak şekilde yeniden 
belirlenmelidir. Bu arada köy yönetimlerinin gelişmesini 
sağlayacak, onların bütçe yapmalarına imkan verecek ve köy 
ölçeğinde gelir ve kaynak yaratacak düzenlemeler yürürlüğe 
konulmalıdır. 

- Yerel yönetim birimlerinin bugünkü yapısı, yerel 
ihtiyaçları etkin olarak yerine getirmede bazı aksaklıklar 
göstermektedir. Yerel yönetimler, örgütlenme, nitelikli eleman 
çalıştırılması, kadroların serbestçe tesbiti, kamusal maliyetler 
ve kaynak yaratma konusunda önemli darboğazlarla karsı karsıya 
bulunmaktadır.Bu çerçevede ; 
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1. Yerel yönetimler kendi örgütlerini ihtiyaçlarına uygun 
olarak kurma yetkisine, bütçeleri oranında sahip olmalı ; yine 
bütçelerine göre, personel kadrolarını serbestçe 
belirlemelidirler. Yerel yönetimler, özellikle belediyeler için, 
ayrı bir personel rejimi getirilmelidir. Bu gerçekleşene kadar il 
özel idareleri, büyüksehir belediyeleri ve belli bir büyüklüğün 
üzerindeki belediyelerin, belli yönetim ve teknik kadrolarının 
kullanımında kolaylık sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, hizmet 
büyüklüklerine uygun teşkilatlanmaya gidebilmelidirler. 

2. İlçe ve kasaba belediyeleri personelinden başlamak 
üzere, etkili bir hizmet-içi eğitim programı uygulamaya 
konulmalıdır. Bu meyanda, yerel yönetimler için personel 
yetiştirecek ve hizmet-içi eğitim verecek bir Mahalli İdareler 
Eğitim Merkezi (Enstitüsü) kurulmalıdır. Bu Merkezin, ülke 
çapında hizmet görmek üzere kurulacak bir mahalli idare birliği 
tarafından kurulması ve yönetilmesi uygun olacaktır. 

3. Yerel yönetimlerin plan, program, bütçe ve mali analiz 
yapabilmelerine imkan sağlayacak teknikleri kazanmaları konusunda 
gerekli teşkilatlanmaya gidilmeli ve yardım yapılmalıdır. Bütçe 
ve muhasebe sistemlerinin, hizmeti ölçmeye, alternatif 
maliyetleri saptamaya ve bu suretle hizmete yerindelik 
analizlerini yapabilmelerine fırsat sağlıyacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara geçilmelidir. 

4. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında, sağlıklı 
bir hizmet, görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımına 
ilişkin "Yerel Yönetimler Temel Kanunu", bu Plan döneminde 
yürürlüğe konulmalıdır. 

Görev Yetki ve Kaynak Paylaşımına İlişkin öneriler 

- Merkezi ve yerel yönetimler arası görev, yetki ve kaynak 
paylaşımı yeniden gözden geçirilmelidir. Yerel ve ortak nitelikli 
hizmetlerin yerel yönetimler eliyle yürütülmesine ilişkin tedbir 
ve uygulamalar belli bir zamanlama ile yürürlüğe konulmalıdır. 
Köy-kent hizmeti ayrımi ortadan kaldırılmalı ve il yolu, içme 
suyu, kanalizasyon ve benzeri mahalli hizmetler yerel yönetimler 
eliyle, çağdaş hizmet kalitesi ve standardında yerine 
getirilmelidir. Yerel ölçekteki bütün hizmetler, yerel yönetimler 
tarafından planlamalı, programlanmalı ve yürütülmelidir. 

- Köy, belde, ilçe ve il seviyesindeki eğitim, sağlık, 
kültür, köy hizmetleri, spor, bayındırlık, turizm, yol, sulama, 
elektrik ve benzeri hizmetlerin yerel ölçekte görülmesi görev ve 
yetkisi yerel yönetimlere devredilmelidır. 

- Bir hizmetin mahalline devredilmesi sırasında, bu hizmet 
ile ilgili kaynak aktarımı da mutlaka gözönünde tutulmalıdır. 
Yerel yönetimlerin, toplumun beklentileri doğrultusunda etkin 
olarak isleyebilmesi için, merkezi yönetim yerel yönetimlere, 
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görev ve sorumluluklarına uygun mali kaynaklar sağlamalıdır. 
Kaynak ayırımında, çağdaş yol ve yöntemler doğrultusunda, yerel 
yönetimlerin özel durumlarını da gözönünde tutan, sağlam, 
verimli, yerel toplulukların katkısına elverişli dengeli ve 
görevleri ile orantılı kaynaklar sağlanması ilke olmalıdır. 

- Görev, yetki ve kaynak paylaşımı konusunda aşağıdaki 
önlemler belli bir plan dahilinde ve hızla uygulamaya 
konulmalıdır i 

1. Merkezi idareye bağlı bölge kuruluşları ile yerel ve 
ortak hizmet üreten merkezi idarenin taşra kuruluşlarının 
işlevleri yeniden değerlendirilerek, bu birimler tarafından 
görülen yerel hizmetler mahalline, bir plan, program ve uygulama 
süreci içinde aktarılmalıdır. Aktarma yalnızca hizmet ve 
görevleri değil, gerektiğinde örgüt birimlerini ve kaynakları da 
kapsamalıdır. 

2. Orta öğretim ve sağlık konularında başlamak üzere, yerel 
hizmet görmek durumunda olan bütün kamu kurumlarında mahalli 
idareler ile diğer yerel sivil toplumsal kurucuların (vakıf, 
dernek, meslek kuruluşları) yönetime iştirak etmesini sağlayacak 
tedbirler alınmalıdır. Hastane ve sağlık evlerinin, mahallinden 
seçilmiş yönetim kurulları vasıtası ile yönetilmesi sistemi 
geliştirilmelidir. Bu kuramların yönetiminde yerel yönetimlerin 
yanında, diğer yerel kaynak ve'güçler de görevlendirilmelidir. 

3. Belediyelerin imar planlama yetki, imkan ve 
sorumlulukları güçlendirilmeli, ülke ölçeğinde hazırlanan 
ekonomik ve sosyal planların mekansal boyut kazanması sağlanarak, 
bu amaçla bölge ölçeğinde ekonomik ve fiziksel boyutu olan 
planlama süreci başlatılmalıdır. 8u suretle çok yönlü yerel 
planlama uygulamaları geliştirilmelidir. 

4. Belediye ve mücavir alanda belediyelere verilen imar 
konusundaki görev ve yetki, bu alanlar dışında,il özel idareleri 
vs il genel meclisine verilmelidir. 

5. Yerel yönetimlerin çevre koruma ve çevre kirliliği ile 
mücadele etme yetki ve görevleri arttırılmalı, bu konudaki 
denetim yetkisi yerel yönetimlere devredilmelidir. 

6. Görev ve yetki aktarılması yapılırken, halk katılımının 
en kolay yapıldığı ve■ yöre halkının istek duyduğu hizmet 
alanlarına öncelik verilmelidir. Hizmet önceliklerinin saptanması 
kararını yöre halkı vermelidir. 

7. Gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun olarak, yerel 
yönetimler tarafından kullanılan kaynaklar hızla arttırılmalıdır. 

8. Yerel yönetim bütçelerinden başka kuruluşlara pay 
ayrılması uygulamasından vazgeçilmelidir. 
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Yerel Yönetimlerin Finansmanına İlişkin öneriler 

- 6. Plan döneminde, yerel yönetimlerin öz kaynaklarını 
arttırıcı yönde çalışmalar yapılmalıdır. Büyükşehir Belediyeleri 
düzeyinde uygulanan, belediye sınırları içinde tahsil edilen 
genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi uygulaması, 
yaygınlaş tın İma lı dır. 

- Yerel yönetimlerin toplayacakları vergi çeşitleri 
arttırılmalıdir. Belediyeler, 11 özel idareleri ile köy 
idarelerine belli alanlarda vergi salma ve toplama yetkisi 
verecek yasal düzenleme yapılmalıdır. 

- Köy yönetimlerinin başlıca gelir kaynağını teşkil eden 
"salma"nın, miktarı, ve yükümlülerin gelir seviyesine göre 
kademelendi rilmesi, yeniden ele alınmalı ve mutlaka 
yütselti1meli dır. 

- Mali yönden zayıf yönetim birimleri ile yılın belli 
aylarında büyük nüfus yoğunluğu taşıyan yörelerin yerel 
yönetimleri, genel yardımlar ile desteklenmeli; merkezi idare 
vergi gelirlerinden yapılan paylaşım, yeni esaslara 
bağlanmalıdır. 

- Turistik yöre belediyelerinin Devlet vergi gelirlerinden 
ve diğer merkezi kaynaklardan aldığı payların, yaz-kış nüfus 
farklılıkları gözönünde tutularak ve adil bir sistem içinde 
dağıtılması sağlanmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin,yerel vergi koyabilmeleri konusunda 
yetkili kılınmalarını sağlıyacak mevzuat değişikliği üzerinde 
çalışmalar başlatılmalıdır. Kısa dönem içinde 
gerçekleşitirilebilecek bu çalışma, yerel yönetimlere tarife 
vergi oranlarında ayarlama yapma yetkisi verecek bir çalışmadır. 
Bu çalışma, bölgesel farlılık ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, en 
kısa zamanda bitirilmelidir. 

- Yerel yönetimlere çeşitli fonlardan yapılan aktarmalar bir 
ilkeye bağlanmalı ve otomatik dağıtımı sağlayacak bir model 
benimsenmelidir. Bu dağıtımda, yönetimler arası sosyal adaleti 
sağlayacak uygulama ve yine yöresel farklılık ve ihtiyaçlar 
gözönünde bulundurulmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin dışında, merkezi idare 
tarafından yapılan bütün aktarmalar genel olarak 
gerçekleştirilmeli ve merkezi yönetimin ağırlığını arttıran 
"tahsisli kaynak aktarımı" ve "proje ölçeğinde yardım" zorunlu 
durumlar dışında kullanılmamalıdır. Ancak ülkemizin içinde 
bulunduğu bugünkü aşamada, küçük ve gelişmeye muhtaç yerel 
yönetimler için, teknik yardım ve teknik yönlendirme devam 
ettirilmelidir. 
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- iller Bankası, gerçek bir finansman bankası konumuna 
getirilmelidır. Merkezi yönetim tarafından planlanan ve gelişmeye 
muhtaç yerel yönetimlerde yapılması düşünülen özel projeler ile 
yerel yönetimler tarafından doğrudan devredilen yatırımlar ve 
bölge boyutundaki özel projeler dışında, iller Bankası yerel 
hizmetlere doğrudan girmekten kaçınmalıdır. 

- iller Bankası, kamu hizmeti özelliğim dikkate alarak, reel 
faiz yerine, yerel yönetimler için özel faiz hadleri 
uygulamalıdır. 

idari Vesayet Konusundaki öneriler 

- Yerel yönetimler üzerinde uygulanan idari vesayet, yeniden 
değerlendirilmelidir. idari vesayetin ana kriteri, hukukilik 
olmalıdır. Yerindelık denetimi, yöre halkına ait olup, demokratik 
kurallar içerisinde yerine getirilmelidir. Ulusal çıkarlar, 
ulusal planlar ve bölge planlan açısından gerekli görülecek 
yerindelik denetimi ise yönlendirici, nitelikte düzenlenmelidir, 
yargı denetimine ilişkin yollar ile yerel halkın denetimi 
kolaylaştırılıp, yaygınlaştırıİmalıdır. 

- Yerel yönetimlerde, yerel kaynakların harcanması da dahil 
olmak üzere, tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun 
denetimi, merkezi yönetim tarafından yapılmalı, ancak etkili ve 
verimli yönetim için gerekli personel sisteminin kurulması, 
çalışma yol ve yöntemlerinin saptanması ve benzeri açılardan ise, 
merkezi yönetim, yerel yönetimlere yardım edici, yol gösterici, 
destek sağlayıcı işlevler üstlenmelidir. 

- Eskimiş ve uygulamada otomatik tasdik mekanizması haline 
dönüşmüş olan idari vesayet kalemleri, tek tek ele alınarak 
gereksiz görülenleri uygulamadan kaldırıİmalıdır. 

- Yöre kaynaklarının israf edilmesini önleyen ve yerel 
yönetimleri ilerde karşılayamayacakları bir yük altına sokan 
uygulamaları ortadan kaldıracak, demokratik katılım mekanizmaları 
ve beldenin yerindelik denetim organları geliştirilmelidir. Bu 
bakımdan, ıl özel idaresi, büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 
100.000’in üstündeki belediyelerden başlanarak, meslek 
kuruluşlarından yararlanılması teşvik edilmelidir. 
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