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Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 

Bu yayın 3000 adet basılmıştır. 



ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plam'mn ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
mahallİ İdareler ve büyükşehîr yönetImî 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 
YÖNETİCİ ÖZETİ 

I. ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Mahalli idareler ve Büyükşehir 
Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu, üyelerin bireysel katkıları, genel toplantılar 
ve çalışma gruplan toplantılan sonucunda, çalışmasını üç hareket noktası 
üzennde yoğunlaştırmıştır. 

(i) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yerel yönetimlerin, 
özellikle de belediyelerin sorunlan -ağırlıklı olarak mali sorunları - büyümüştür. 

(ii) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ve bu Plan doğrultusunda 
hazırlanan yıllık programların koyduğu hedef ve politikalar gerçekleştirilememiş, 
hatta mevzuat değişiklikleri için bile somut adımlar atılamamıştır. 

(ıii) 1995-1999 yıllarını kapsayacak olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı dönemi, Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyacak önemli bir dönemdir; 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde zaman kaybına tahammül yoktur. 

Dikkat çekilen noktalardaki belirleyici temel unsurlar ise "Plan" ve "Kamu 
Yönetimi"dir. "Mahalli idareler ve Büyükşehir Yönetimi Özel İhtisas 
Komisyonu"nun görevi bu anlamda "Kamu Yönetimi" ile içiçedır. 

Komisyon çalışmaları; 

a) Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Görev ve Yetki Bölüşümü, 
b) Yapısal Sorunlar, 
c) Mali Sorunlar, 
d) Büyükşehir Belediyeleri, 
e) Altyapı olmak üzere beş ayrı Grup halinde yürütülmüştür. 

II. DEĞERLENDİRMELER 

Türkiye'de yerel yönetimler "Kamu Yönetimi" içinde, merkezi yönetim ile 
birlikte ortak, eşit ağırlıklı işbölümüne dayanaan bir yönetim şekli olarak 
görülmemektedir. Böyle olunca, Anayasaa'mn getirdiği "idari vesayet" de yanlış 
anlaşılmakta, sonuçta yerel yönetimlerin yerine geçen bir merkezi yönetim ve 
"bağımlı" yerel yönetim modeli ortaya çıkmaktadır. 

Bugün gelinen noktada görev, yetki, sorumluluk ve kaynak dağımı 
açısından hem merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde karmaşık bir idari, 
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mali ve hukuki yapı yaşanmaktadır. Kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik 
kaybolmuş, herşeyin Ankara'dan çözümlenmek istenildiği katı merkezi bir yapı 
ortaya çıkmıştır. 

Köy, il özel idaresi ve belediye olmak üzere üç ayrı yapıda çalışan yerel 
yönetimler dönem dönem yapılan münferit değişikliklerle çalışmalarını 
sürdürmekte, ancak genel büyüklükler içinde sürekli kan kaybetmektedirler. Bu 
kan kaybı nicelik olarak tersine bir tablo çizmekte, büyükşehir belediyeleri dahil 
olmak üzere il, ilçe ve belediye sayılan plansız ve programsız olarak sürekli 
artmaktadır. 

Yerel yönetimler içinde hızlı nüfus artışı nedeniyle belediyeler öne çıkmış, 
köyler pasif hale getirilmiş, il özel idareleri ise metkezi yönetimin uzantısı haline 
gelmişlerdir. Yerel yönetim birimleriyle bağlantı kuramamakta, yerel ihtiyaç ve 
sorunların planlamasına katılamamaktadır. 

İl özel idareleri ile köylerin bir yerel yönetim birimi olmaktan 
uzaklaşmalan ve pasiflikleri, kent nüfusunun hızla artması ve bu artış içinde 
göçün ağırlığının nedenleri arasında görülmektedir. 

Yerel yönetimler merkezi yönetimle birlikte "kamu yönetimi"nin anılmaz 
bir parçasıdır. 

Merkezi yönetim merkez ve taşra teşkilatlan ile "yetki genişliği" esasına 
dayanarak kamu hizmetlerini yerine getirirken, yerel yönetimler "yerinden 
yönetim" esasına dayanırlar. 

Kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin temel ilkesi "hizmetlerin halka 
en yakın yönetim birimlerince yerine getirilmesi"; yerinden yönetimin temel 
ilkesi ise "hizmetlerin seçimle gelen organlar tarafından özerk kuruluşlarca" 
yürütülmesidir. Yerinden yönetimde halkın kamu işlerinin sevk ve idaresine 
katılma hakkı doğmaktadır. 

III. ÖNERİLER 

1. Kamu yönetiminin hem merkezde hem de yerinde yeniden yapılanması 
gerekmektedir. 

Bu yapılanma içinde merkezi yönetim ulusal politika ve standartlan 
belirleyen, hizmet detayı ile boğulmayan bir yapıya kavuşturulmalı; yerel nitelikli 
görevler yerel yönetimlere devredilirken, merkezde olan bazı görev ve yetkiler 
de yetki genişliği esasına göre vali ve kaymakamlara, bölge ve il müdürlüklerine 
kaydırılmalıdır. 

2. Kamu yönetimi reformunun yapılması ve yerel yönetimlerin "özerk, 
kaynak ve yetkileri açısından güçlü" kurulışlar haline getirilmesi için; 
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a) Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında yeni bir görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımı yapılmalı; 

b) Yerel yönetimler bu paylaşıma uygun ve özerk idari ve mali yapıya 
kavuşturulmalı; 

c) Merkezi yönetimin (bakanlıkların, bağlı ve ilgili kuruluşların) kuruluş ve 
görevleri yeniden tanımlanmalıdır. 

3. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında da belirtilen, merkezi yönetimle 
yerel yönetimler arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımının 
esas ve usulleri hakkındaki çerçeve yasa yürürlüğe konulmalıdır. 

4. Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar bu çerçeveye uygun olarak belirli 
bir süre içinde kendi yasalarını değiştirmelidir. 

5. Yerel yönetimlerle ilgili yasalar, mevcut durumda olduğu gibi, 
birbirinden kopuk ayrı yasalar şeklinde değil, planlama ve kaynak kullanımında 
birbirleriyle uyumlu ve eşgüdüm içinde çalışacak şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 

6. Köyden itibaren belediye, ilçe ve il bazında oluşturulacak yerel yönetim 
meclisleri arasında, temsili sistem yoluyla eşgüdüm sağlanmalıdır. 

7. Yerel planlama ve genel planın oluşumunda yerel meclislerin görüş ve 
önerilen aşağıdan yukarı doğru yürümeli, yerel yönetimler plan içinde 
kendilerine verilen hedef ve görevleri yıllık olarak planlayabilmelidirler. 

8. Mali yapıda temel esas, yerel yönetimlerin ağırlıklı olarak öz 
kaynaklarla ve özerk olarak bütçelerini yapabilmesi olmalı; ayrıca merkezi 
yönetimle yerel yönetimler arasındaki görev bölüşümüne göre, merkezden 
yerel'e kaynak aktarılmalıdır. Yerel yönetimler arasındaki gelişmişlik farklarının 
giderilmesi amacıyla "mali denkleştirme hesabı" kullanılmalıdır. 

9. Kalkınma Planında yer alacak olan hedef ve tedbirlerin yıllık icra 
planlarıyla yerine getirilmesinde merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin görev, 
yetki ve sorumluluk paylaşımı her bir sektör için net olarak belirtilmeli, bu 
anlamda Kalkınma Planları yemden şekillendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

I. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 

Anayasa'da "Cumhuriyet'in Temel Organları" "Yasama" , 
"Yürüme" ve "Yargı" olmak üzere üç temel kuvvet altında yer 
almış; "Yürütme" içerisinde kuruluş ve görevleriyle bir bütün 
olan "İdare" merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına 
dayandırılmıştır. 

İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 
organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan "mahalli idareler", kuruluş ve görevleri 
ile yetkileri "yerinden yönetim ilkesi"ne uygun olarak kanunla 
düzenlenen kamu tüzelkişileridir. 

Yerinden yönetim ilkesi, halkın mahalli müşterek 
ihtiyaçlarının halk tarafından seçilen yerel yöneticiler 
tarafından, ağırlıklı olarak yerel kaynaklarla, karşılanmasıdır. 
Bu ilkenin özünde halkın kendi yerel ihtiyaçlarının 
karşılanmasına katılımı vardır. Bu öz mahalli idareleri (yerel 
yönetimleri) demokratik rejimin temel kuruluşları haline 
getirmektedir. Halkın kamusal işlere katılma hakkı temel 
demokratik bir ilkedir ve ancak yerel düzeyde en uygun şekilde 
kullanılabilir. 

"Hizmet üretiminde etkinliğin sağlanması ve rasyonel kaynak 
kullanımı amacıyla mahalli hizmetlerin yerinden karşılanması 
esası" Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı1nda da belirtilmiş ve 
"merkezi ve mahalli idareler arasında görev, yetki, sorumluluk ve 
kaynak paylaşımına ilişkin çerçeve yasa hazırlık çalışmaları"nın 
tamamlanması ilkesi benimsenmiş olmasına karşın bugün gelinen 
nokta, aşırı merkezileşme ve işlevlerini tam olarak yerine 
getiremeyen kısmen merkezi yönetimin güdümüne girmiş " bağımlı " 
bir yerel yönetim anlayışı olmuştur. 

Kalkınma Planlarında yerel yönetimlere verilen önem 
uygulamada yerini bulamamış, gösterilen hedef ve politikalar 
gerçekleştirilememiştir. 

31.3.1993 gün ve 93/7 sayılı Genelge uyarınca (I) sayılı 
listedeki katılımcılarla 9.7.1993 günü ilk toplantısını yapan 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu1nda 
ağırlıklı olarak mevcut sorunlar dile getirilmiş; Plan hedef ve 
politikalarına uyulmaması ve nedenlerinin yanı sıra, kamu 
yönetiminin aşırı_merkezileşmesinden gelen sorunlar Özel İhtisas 
Komisyonu'nun (ÖİK) çalışma kapsamının genişlemesine neden 
olmuştur. 
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Özel İhtisas Komisyonu'nun çalışma kapsamı, ilk etapta, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı1nda yer alan hedef ve 
politikalar, gerçekleştirilememe nedenleri, mevcut durum ve 
sorunlar, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yer alacak hedef 
ve politikalar olarak belirlenmiştir. Aslında kamu yönetiminin 
içinde bulunduğu mevcut karmaşık yapı çalışmayı "Kamu Yönetiminin 
İyileştirilmesi" Özel İhtisas Komisyonu alanına da 
kaydırmaktadır. Merkezi ve Yerel Yönetimler arasında görev, 
yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımının gerçekleştirilmesi ve 
Yerel Yönetimlerin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak 
örgütlenmesi zaten kamu yönetiminin iyileştirilmesinin de temel 
koşuludur. 

Komisyonun önündeki ilk çalışma engeli, yerel yönetimler 
konusundaki bilgi ve veri eksikliği olmuştur. "Kamunun bilgiye 
etkin olarak erişiminin sağlanması" demokrasinin temel 
koşullarından biri olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda en önemli 
görev, halka en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimlere 
düşmekte iken, yerel yönetimler konusundaki bilgi ve verilerin 
birleştirilerek tek merkezden izlenip kullanıma sunulamaması, 
kamu yönetimi içinde merkezi yönetimin yerel yönetimlerle 
iletişim kopukluğu kadar, yerel yönetimlerin kendi aralarındaki 
iletişim kopukluğundan da kaynaklanmaktadır. 

İkinci çalışma engeli ise "planlara güvensizlik" olarak 
kendisini göstermiştir. Planlı kalkınma döneminin başlamasından 
bu yana kabul edilen "altı" Kalkınma Planının özellikle yerel 
yönetimler konusundaki hedef ve politikalarının 
gerçekleştirilememesi komisyon üyelerinin çalışma disiplinini ve 
yapılanacak planın uygulanabilirliği konusundaki güveninini 
etkilemiştir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler ve "planların tekil sorunları 
değil stratejileri belirleyen" belgeler olması gerekliliği 
dikkate alındığında, ÖİK'nun çalışma kapsam ve hedefi iki temel 
noktada öne çıkmıştır: 

a) Kalkınma Planlarının hedef ve politikalarının 
gerçekleştirilebilmesi, icra planları ve yıllık programlarla 
birlikte "kamu yönetimi"nin görevi olduğuna göre, tedbirlerin 
kamu yönetimi tarafından yerine getirilmesinde merkezi yönetim 
ile yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı her 
bir sektör için belirgin olarak ortaya konulmalı, bu anlamda 
Kalkınma Planları yeniden şekillendirilmelidir. 

b) (a)' ya bağlı olarak, merkezi yönetim ve özellikle de 
yerel yönetimler, plan hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve kamu 
hizmetinin etkin bir şekilde halka götürülmesine uygun olarak 
yeniden yapılandırılmalıdır. 

Planlar bir yandan kamu yönetiminin (merkez ve yerel olmak 
üzere) hedef ve stratejisini ortaya koyarken, diğer yandan da 
sektörler itibariyle ortaya konulan hedef ve stratejilerin 
merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak açılarından nasıl paylaşılacağının 
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stratejilerini vermelidirler. Bugüne kadar yürürlüğe konulan 
planlarda yerel yönetimlerin önüne ciddi hedeflerin konulmadığı 
görülmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin plan hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde inisiyatifleri de bulunmamaktadır. Öte 
yandan yerel yönetimlerin sorunlarının çözümünün genellikle 
merkezi yönetimden bekleniyor olması da önemli bir sorun olarak 
öne çıkmaktadır. 

Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinin denetimi 
"parlamento" ve "kamuoyu" denetimi olarak iki başlık altında ele 
alındığında, uygulamanın ağırlıklı olarak merkezi yönetim 
tarafından yönlendirilmesi nedeniyle, yerel yönetimlerin devre 
dışı kalmasının "kamuoyu denetimini" yakından etkilediği 
görülmektedir. 

17.8.1993 günü yapılan Özel İhtisas Komisyonu İkinci 
Toplantısı1nda çalışma gruplarının kurulmasına karar verilmiş; 

a) Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Görev ve Yetki 
Bölüşümü, 

b) Yapısal Sorunlar, 
c) Mali Sorunlar, 
d) Büyükşehir Belediyeleri, 
e) Altyapı, 

olmak üzere beş ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Çalışma Grupları, (i) mevcut yapının veri kabul edilerek 
çalışılması, (ii) yeni bir yerel yönetim anlayışı ve modeli 
seçenekleri üzerinde konuları değerlendirmiş ve yeni bir yerel 
yönetim anlayışı ve modelinin esas alınarak çalışmaların 
sürdürülmesi ortak kararı alınmıştır. 

Yeni anlayış ve çalışma yöntemi, yerel yönetimleri köy, 
belde, ilçe, il bütünlüğü içinde ele almış ve köy, belediye ve il 
özel idaresi şeklindeki mevcut yapıyı bu anlayış içinde yeniden 
değerlendirmiştir. Birbirinden kopuk ama amaç olarak birbirine 
yakın üç ayrı yerel yönetim biriminin sorunların çözülememesinin 
nedenleri arasında bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Çalışmanın amacı ise merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
arasında idarenin bütünlüğü esasına uygun bir görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımı; halkın katılımının da sağlandığı 
özerk yerel yönetim modeli ve aşağıdan yukarı-yukarıdan aşağı 
yapılanan hiyerarşik planlama anlayışı olarak konulmuştur. 

Grup çalışmalarında ve Raporda Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu'nun (DPT Yayın No:2245-ÖİK:370, Ocak 1991) 
tekrarından kaçınılmış "Türkiye'de Yerel Yönetimler" bölümü 
1990'dan bu yana sürdürülmüştür. Çalışma Grupları raporları 
içinde tekrarlanan bölümler ayıklanmış, "Kalkınma Planlarında 
Yerel Yönetimler" özet olarak bir bölüm halinde verilmiştir. 
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Çalışma Grupları dışında Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığı'na gönderilen bireysel raporlar, Çalışma Grupları 
raporları arasında bütünlüğü bozmayacak şekilde 
değerlendirilmiştir. 

Yedinci Beş Yılık Kalkınma Planı Mahalli İdareler ve Büyük 
Şehir Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu"Çalışma Grupları 
Birleştirilmiş Raporu" 26.1.1994 günü Komisyonun görüşüne 
sunulmuş ve tartışılmıştır. Raporla ilgili görüşlerin ve 
özellikle de çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda, çoğunluk 
ve azınlıktaki tüm görüşlerin Raporda yer alması gerektiği kabul 
edilirken, aynı tarihlerde Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılan 
"merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımına ilişkin çerçeve yasa" da 
görüşülmüştür. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında önerilen 
"Çerçeve Yasa"nın Plan döneminin son yılında hazırlanarak görüşe 
açılması Yedinci Plan stratejileri açısından da önem 
arzetmektedir. 

136 komisyon üyesiıile çalışmaya başlayan, 45 üye ile son 
toplantısını yapan Özel İhtisas Komisyonunu bu raporu Beş Çalışma 
Grubu raporu dışında, 34 bireysel raporun bileşimi ile 
oluşmuştur. Raporda farklı görüşlerin bütünlüğü bozmadan yer 
almasına özen gösterilmiş, "Sonuç ve Öneriler"Bölümü ise 
"çoğunluk ortak görüşü" olarak yazılmıştır. 

Yedinci Beş Yıllık_Kalkınma Planı Mahalli İdareler ve Büyük 
Şehir Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu'nun ortak dileği ise : 
Yedinci Beş Yıllık kalkınma Planı'nm uygulamaya geçirilmesi 
konusundaki girişim ve çabaların diğer kalkınma planlarına göre 
daha başarılı olması ve bu başarıda da yerel yönetimlerin 
katkısının daha fazla olmasıdır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

II. KALKINMA PLANLARI VE YEREL YÖNETİMLER 

1. PLANLARDA YEREL YÖNETİMLER 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını 1963 yılından bu 
yana Kalkınma Planları çerçevesinde sürdürmekte olan Türkiye, 
demokratik sistem içinde planlı kalkınmanın zaman zaman başarılı 
örneklerini vermiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan 
başlayarak tüm kalkınma planlarında yerel yönetimlere yer 
verilmiş, ancak plan ile uygulama arasındaki uyum yada uyumsuzluk 
ayrımında, planlar daha demokratik ve özerk bir yerel yönetim 
anlayışını yakalamışken uygulamada sorunlu ve bağımlı yerel 
yönetim sistemi egemen olmuştur. Her kalkınma planının bir önceki 
planın uygulanmayan hedef ve politikaları üzerine kurulması, plan 
ve uygulama arasındaki açıklığın arttığının bir göstergesidir. Bu 
nedenle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları öncesinde 
"kalkınma planlarında yerel yönetimler"i özetlemek yerinde 
olacaktır. 

1.1. BİRİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1963-1967) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda,- Yerel yönetimlerin 
halkın katkısını sağlamada en elverişli kuruluşlar olduğu 
vurgulandıktan sonra, kamusal harcamalara halkın katkısının 
sağlanmasının yararları şöyle dile getirilmiştir : 

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

Kalkınma Planı'nm hazırlık çalışmaları bu espiri içinde ele 
alınırken, Hükümet Programlarının yerel yönetimlere ilişkin 
bölümünde, bu idarelerin kuruluş, gelir, görev ve yetkilerinin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili mevzuatın en kısa zamanda 
hazırlanacağı hususu yer almıştır. 

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

İlk Plan, özellikle köy kalkınmasına büyük ağırlık vermiş, 
bu kalkınmanın bir yöntemi olarak TOPLUM KALKINMASI kavramını 
geliştirmiştir. 
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Plan'da yer alan ifadesiyle "Kalkınma için uzun sürede en 
verimli olabilecek yollardan biri toplum yapısını ve değer 
sistemlerini gelişmeye uygun bir ortam yaratacak yönde 
geliştirmektir. Bu konuda başarıya ulaşabilecek 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 metod, 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 bu hizmetler için yapılması gerekli 
yatırımların bünyeye ve ihtiyaçlara uygun olarak yürütülmesi de 
toplum kalkınması programları ile sağlanacaktır." 

Köye yönelik çalışmalar hızlandıkça köy altyapı hizmetlerine 
ilişkin çalışmaları koordine edecek bir KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 
kurulması fikri kuvvet kazanmış ve Bakanlık fiilen kurulmuştur. 
Bu kuruluş, köye çeşitli bakanlık ve kuruluşlarca götürülen 
hizmetlerin, bir merkezi birim bünyesinde toplanması sonucunu 
vermiş, merkezi idarenin bu alandaki hizmetlerini ve ağırlığını 
büyük ölçüde arttırmıştır. 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 alınmış, siyasi değerlendirmeler açısından da büyük önem 
kazanan bu sonuçlar, merkezi idareyi çeşitli yollarla bu alandaki 
harcamaları arttırmaya teşvik etmiştir. 

Köyün ana fonksiyonları Devletçe üstlenilmeğe devam 
edildikçe, köy yerel yönetimi ihmale uğramış, aradan geçen yıllar 
içinde paranın satın alma gücünde meydana gelen büyük değişmeler 
sebebiyle Salma'nm 20 liralık tavan haddi tamamen anlamsız hale 
gelmesine rağmen, bu miktarı değiştirmek için ileri sürülen görüş 
ve teklifler üzerinde gerekli önem ve titizlikle durulmamıştır. 
Artan bütçe imkanlarına rağmen yapılan hizmete yerel halkın, 
yerel idarenin katkısının olmaması veya çok az olması nedeniyle o 
hizmet tahmin edilenden daha pahalıya mal olmuş ve üstelik, 
yeterli bakım görmediği için sık sık yenilemek ihtiyacı 
doğmuştur. 
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Bu arada hükümetler tarafından belediyelerin içinde 
bulundukları maddi sıkıntıları da hafifletme çareleri aranmış, 
bir yandan büyük belediyelere çeşitli yollarla kredi imkanları 
yaratırken, bir yandan da küçük kasabaların ihtiyaç duydukları 
belediye binası, dükkan, otel, mezbaha, park, bahçe, hela.... ve 
benzeri tesislerin yapımında karşılıksız destek yardımı yapılması 
uygulaması geliştirilmiştir. 

1.2. İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1968-1972) 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'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." 

".... Büyük 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. Bu anlayışla, 
büyük şehirlerin büyümesi önlenmeye çalışılmayacak, gelişmeleri 
desteklenecektir." 

".... Devlet ve belediyeler arasında iş bölümü, şehirlerin 
önem ve niteliklerine ve şehirleşme politikalarına 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 amacı ile bu kuruluşlar kamu 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde ilgi ve sorumluluklarına 
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 
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imkanları ve karşılaşılan sorunların tek tek şehirleri aşan 
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 köye ilişkin şu tesbitler yapılmış ve 
tedbirler öngörülmüştür: 

".... Yapılan çalışmalar köylerde duyulan ihtiyaçlar 
arasında içme suyu, yol ve okulun başta geldiğini ancak yaşama 
seviyesini yükseltmek ve sorunları çözebilmek 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 yeten düzen eski önemini 
kaybetmekte, köy toplulukları bunların yerini tutacak Devlet 
hizmetlerini ister duruma gelmektedir." 

".... 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." 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda köy kalkınmasının bir 
metodu olarak düşünülen "Toplum Kalkınması", İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nda yerini, gücünden kaybetmiş bir görüş olarak, 
"Küçük Toplum Birimlerinde Teşebbüs Gücünün Geliştirilmesi"ne 
bırakmıştır. Akademik çevrelerin toplum kalkınmasına bağladıkları 
ümitler sönerken, politika alanında köy ve köylü sorunlarına 
verilen önem artarak devam etmiştir. 

1.3. ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1973-1977) 

1995'e kadar uzayan bir perspektifi de içeren, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı yerel yönetimlere özel bir ağırlık vermiş 
ve İl Mahalli İdare Planlaması adı altında topladığı bir sistem 
içinde yerel yönetimlerin kısa ve uzun vadeli yatırım programları 
ve hesapları yapmasını öngörmüştür. 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 kullanılmamasıdır. Gerek kaynak sorunu, gerek 
mahalli idare ölçeklerinin günün şartlarına uydurulmamış olması 



nedeniyle yetersiz mahalli idare birimlerinin doğmuş bulunması, 
merkezden yapılan transfer gereğini arttırmakta, ayrıca yapılan 
aktarmalar da her zaman iyi kullanılmamaktadır." 

Şehir mekan düzenlemesi, fonksiyonel 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 planları 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." 

" 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." 

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

".... Üçüncü plan döneminde mahalli ihtiyaçların 
karşılanmasında kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak ve 
Anayasa1 ran getirdiği İdarenin 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 bölüşümünü 
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 
idareler 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 
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gerçekleştirilecektir. Özerk nitelikte mahalli idare birimi olan 
belediyeleri ve köyleri, il (mahalli idare) 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." 

Anayasa1nm "İdarelerin Bütünlüğü" ilkesine uyumu 
gerçekleştirmek üzere; 

"Mahalli idarelere çok çeşitli yasalarla ve sık sık yapılan 
yasa değişiklikleri ile görev ve sorumluluk verme 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 
değerlendirme çalışmaları arasındaki ilişkileri ve işleyiş 
metodlarını da ayrıca ayrıntıları ile tesbit etmiştir. 

Aynı Plan'da Köy'lerle ilgili şu gözlemler yer almıştır : 

"... 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." 
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"Kırsal yerleşme birimi sayısı 74.000 dolaylarındadır. Bu 
dağınık yerleşme, hizmet ve alt-yapı 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." 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yer alan ilke ve 
tedbirler uygulamaya geçirilememiş, 1978 yılından itibaren 
yürürlüğe girmesi gereken 4 ncü BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
zamanında hazırlanıp yürürlüğe konulamamıştır. 

Ocak 1978'de kurulan Hükümet, yerel yönetimlere bakış 
açısını YEREL YÖNETİM BAKANLIĞI'na bünyesinde yer vererek şöyle 
dile getirmiştir : 

"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'nm kurulması uygun görülmüştür." 

(O zamana kadar İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet 
gören Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İmar ve İskan 
Bakanlığı'na bağlı İller Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı 
bünyesinde yer alan İl ve Mahalli İdareler Planlama Şubesi bu 
yeni Bakanlığa bağlanmışlardır.) 

1.4. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1979-1983) 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yerel yönetimlerle 
ilgili ilke ve politikalar ayrıntılı olarak yer almış, bu 
yıllarda karşılaşılan ekonomik darboğazlar ve piyasa 
ekonomisindeki sıkıntılar nedeniyle belediyelerin iktisadi 
girişimlerine, temel tüketim malları ve fiyat politikasına, 
ulaşım ve çevre sorunları gibi konulara ağırlık verilmiştir. 
Plan'da vurgulanan görüşlere göre ; 

"İl yönetimi ve kentlerde yönetim çerçevesini belirleyen 
küçük üretici ilişkilerinden hareket eden, smaileşme-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 
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gereksinmesi belirginleşmiş; etkin bir yönetime ve kaynak 
yaratıcı, tüketiciyi koruyan, kentin biçimlenmesinde söz sahibi 
bir belediye yapısına kavuşulamamıştır. Belediyelerin 
özerkliklerinin sağlanmasında, merkezi yönetime parasal 
bağımlılıkları, yeterli öz kaynaktan yoksunluk, belediyelerin 
kararları, eylemleri ve işlemleri, organları ve görevlileri 
üzerindeki merkezi yönetimin yetkileri başlıca darboğazlar olma 
niteliğini korumuştur. 

İmar planı hazırlama sürecinde yine merkezi idarenin 
vesayeti söz konusudur. Belediyelerin bu konudaki etkinlikleri 
çok sınırlıdır. 

Belediye örgütünün kurulmasında 2.000 nüfus alt sınırı yapay 
yerleşmelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır." 

Bu görüşle Plan'da belediyeler için şu tedbirler 
öngörülmüştür : 

"Belediyelerin kendine yeterli, üretken, kaynak yaratıcı, 
birlikçi, üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, halk denetiminin 
etkinlik kazandığı bir yönetimi biçimi ve birimi şeklinde 
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." 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda olduğu gibi, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama yıllarında da yurdumuzun 
çeşitli nedenlerle sürüklendiği siyasal bunalım Kalkınma 
Planı'nda ve yıllık programlarında öngörülen çalışmaların 
birçoklarının yürürlük kazanmasına imkan vermemiştir. 

12 Eylül 1980 tarihinde başlayan dönemde yerel yönetimler 
açısından bazı değişiklikler yapılmıştır. 

- Öncelikle, geçici bir süre için, mahalli idarelerin 
organlarında seçimle görev almış kimselerin görevlerine son 
verilerek, atama ile görevlendirmeler yapılmıştır. 
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- Büyük şehirlerin yakın çevrelerindeki yerleşim yerlerinin 
hukuki varlıkları, yakınında bulundukları büyük şehir veya 
şehirlere katılmaları suretiyle sona erdirilmiştir. 

-- İl özel idareleri ile belediyelerin hizmet imkanlarını 
arttırmak üzere, 1981 yılı başında Devlet Vergi Gelirlerinden Bu 
İdarelere Pay Verilmesi Hakkında 2380 Sayılı Kanun ile 2464 
Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çıkarılmıştır. 

- Anayasa değişmiştir.(Yasa No:2709, Kabul Günü: 7.11.1982, 
RG:9.1i.1982) 

1.5. BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1984-1989) 

1982 yılı Anayasasının 127'nci maddesi ile Yerel Yönetimler 
için getirilen esaslara paralel olarak 1984-1989 yıllarını 
kapsamak üzere hazırlanan BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI'nda 
şu ilke ve politikalar yer almıştır; 

"Mahalli idarelerin kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları ve 
merkezi idare ile koordinasyonu Anayasasının 127'nci maddesinde 
yer alan çerçevede düzenlenecektir. 

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

Belediye teşkilatı kurma alt sınırı olan 2.000 nüfus ölçeği 
yükseltilecektir. 

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 birleşitirilmesi 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. 
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Belediyelerin tek başlarına başaramayacakları 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." 

Belediye hizmetlerinden rantabl çalışmayanlar, ihale yolu 
ile firmalara yaptırılacak ve gelir sağlanması yolları teşvik 
edilecektir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin başlangıcından 
hemen önce kurulan Hükümet Aralık 1983 ayında Bakanlıkların 
kuruluş ve görev kanunlarını Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
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 hükümler de getirilmek suretiyle, bu 
belediyelerin hukuki temelleri atılmaya başlanmış; hemen 
ardından (195 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3030 Sayılı 
Kanun'la) söz konusu idarelerin kuruluş ve görevleri 
yasallaştırılmış, belediye gelirlerinde bu idareler lehinde 
değişiklik yapılmış, imar mevzuatında yetkiler belediyelere 
devredilmiş, çeşitli fonlarla belediyelere kaynak aktarılma 
yoluna gidilmiştir. 

1.6. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1990-1994) 

9.5.1989 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca kabul, edilen VI. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Temel Hedefler ve Stratejisi'nde yer alan: 

- Yerel yönetimlerin görev yetki ve sorumluluklarının 
gelirleri ile orantılı olarak arttırılmasına özen 
gösterilecektir. 

- Yerel yönetimlerin toplam gelirleri içinde öz gelirlerini 
artırıcı gerekli düzenlemelere gidilecektir. 

- Kırsal alanda yerel yönetim boşluğunu dolduracak ve 
otorite eksikliğini ortadan kaldıracak şekilde, il özel idareleri 
yeniden teşkilatlandırılacak; küçük belediyeler ve köyler 
güçlendirilecektir. 

Politika esasları ışığında hazırlanmıştır. 

Yerel Yönetimlere özel bir ağırlık vererek hazırlanan 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, çeşitli alt serktörlerde 
şu hedef, ilke ve politikalara yer verilmiştir : 

- 1994 yılında mevcut belediye sınırları içinde yaşayacağı 
tahmin edilen nüfusun, toplam nüfusa oranının yüzde 70.72, 
büyükşehir belediyelerindeki nüfusun, toplam belediyeli nüfusa 
oranının yüzde 40.42 olması beklenmektedir. (Mah.İd.1061) 
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- Mahalli idarelerin gelirleri içinde özgelirlerinin payı 
arttırılacaktır. (Mah.İd.1062) 

- Bütün belediye yerleşim yerlerinin kanalizasyon projeleri 
plan dönemi sonuna kadar hazırlanmış olacaktır. (içme su. 
Kan.1036) 

- Hizmet üretiminde etkinliğin sağlanması ve rasyonel kaynak 
kullanımı amacıyla mahalli hizmetlerin yerinden karşılanması 
esastır. (Mah. İd. 1063) 

- Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının 
gelirleri ile orantılı olarak arttırılmasına özen 
gösterilecektir. (Mah. İd. 1064) 

- Mahalli idarelerin teşkilat yapısı yerinden yönetim 
anlayışına ağırlık verilerek yeniden düzenlenecek, merkezi ve 
mahalli idareler arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımına ilişkin çerçeve yasa hazırlık çalışmaları 
tamamlanacaktır.(Mah. İd.1065) 

- Mahalli idarelerin toplam gelirleri içinde öz gelirlerini 
arttıracak düzenlemelere gidilecek, merkezi hükümet tarafından 
yürütülen bazı hizmetlerin artan gelirleriyle uyumlu olarak 
mahalli idarelere devri imkanları araştırılacaktır. (Maliye 
Pol.175) 

- Mahalli hizmetlerle ilgili kararların alınması, 
uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde mahalli idare-belde 
halkı iletişimini esas alacak düzenlemeler yapılacaktır. (Mah. 
İd. 1066) 

- Kırsal alanda mahalli hizmetlerin verimliliğini arttırmak 
için ilçe özel idarelerinin kurulması, küçük belediyeler ve köy 
idarelerinin güçlendirilmesi yönünde hazırlık çalışmaları 
sonuçlandırılacaktır. (Mah. İd. 1067) 

- Birden çok mahalli idareyi ilgilendiren ve yerinde 
çözümlenmesi gereken hizmetler için, mahalli idare birliklerinin 
kurulması teşvik edilecektir. Bu birlikler, gerek seçimle gelen 
yöneticiler gerek personelin eğitim ihtiyacını karşılamak üzere 
çalışmalar yapacaklardır. (Mah. İd. 1068) 

- Mahalli idarelerin görev ve fonksiyonlarıyla uyumlu olarak 
insan gücü planlaması çerçevesinde merkezi yönetimle birlikte 
belirleyecekleri norm kadrolarını serbestçe kullanabilmeleri ve 
profesyonel yöneticiler istihdam edebilmeleri için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. (Mah. İd. 1069) 

- Mahalli idarelerin bütçe ve muhasebe sistemlerinin 
geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. (Mah. İd. 
1070) 
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- Belediyelerin, Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarla 
uyumlu uzun vadeli yatırım planları ve uygulama programları 
yapmaları sağlanacaktır. (Kamu Yön. 1132) 

- Kentiçi ulaşım yatırımları, arazi kullanım planları ile 
bütünleştirilmiş toplu taşımacılığı esas alan uzun vadeli 
planlara dayandırılacaktır. (Ulaştırma 692) 

- Kentiçi ulaşım konularını yönlendirici fonksiyonu olan 
ulusal düzeyde bir örgütlenme gerçekleştirilecektir. (Ulaştırma 
693) 

- Sağlıklı yaşam şartları üzerindeki olumlu etkileri 
gözönünde bulundurularak çevre sağlığının gelişmesini sağlayan, 
bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyen temiz içmesuyu, modern 
kanalizasyon gibi alt yapı yatırımları etkili bir şekilde 
sürdürülecek; belediyelerin belirli standartlar dahilinde umumi 
tuvalet inşa etmeleri desteklenecektir. (Sağlık 787) 

- Özellikle şehir imar planlarının hazırlanmasında yeşil 
alan, spor tesisleri ve çocuk oyun alanları için kişi başına 
düşen alan büyüklüğünün gelişmiş ülkeler standartlarına uygun 
olması sağlanacaktır. (Spor 844) 

- Spor yapmak isteyen herkese açık olmak kaydıyle, düşük 
maliyetli ve basit spor tesislerinin mahalli idarelerin katkıları 
ile semtlere ve köylere kadar yaygınlaştırılması çalışmalarına 
devam edilecektir. (Spor 845) 

- Merkezi idareler, belediyeler ve köy idareleri boş 
zamanların değerlendirilmesinde yönlendirici olacaklardır. (Boş 
Zaman 855) 

- Sosyal hizmet ve yardımların düzenlenmesinde mahalli 
yöneticiler ile o mahallin insanlarının daha fazla rol almaları 
sağlanacaktır. (Sos.Hiz.Yard. 914) 

- Mahalli İdarelerin sosyal hizmet ve yardımlar konusundaki 
katkıları artırılacaktır. (Sos.Hiz. Yrd.916) 

- Belediyelerin müşterek katı atık bertaraf etme yerleri 
oluşturmaları desteklenecek, düzenli çöp depolama sahaları 
yerleri oluşturmaları desteklenecek, düzenli çöp depolama 
sahaları için yer seçimi ve işletme esasları belirlenecektir. 
(Çevre 989) 

- Hastane atıkları, ev ve sanayi atıklarından ayrı olarak 
bertaraf edilecek, nükleer tıp bölümlerinin sıvı artıkları için 
depolama tankları yaptırılacaktır. (Çevre 990) 

- Her türlü yerleşme kademelenmesinde fiziki planlara 
uyulacak; bu planlarda, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin 
korunması ve mevcut şehir yoğunluğunun artırılmaması esas 
alınacaktır. (Yerleşme Şeh. 1008) 
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- Şehir imar planları hızla tamamlanacak, arsa üretiminin 
sağlıklı biçimde arttırılması sağlanacak, imar planları 
dışındaki yapılaşma denetim altında tutulacaktır. (Yer. Şeh. 
1013) 

- Belediyeler öncelikle alt gelir grupları için kiralık ve 
mülk konut üretimini sağlayacak gerekli düzenlemeleri 
yapacaklardır. (Konut 1026) 

- Belediyeler belli alanları konut arsası olarak 
belirleyerek altyapı götürecekler, gecekondulaşmayı önlemek 
amacıyla "Kendi Evini Yapana Yardım" programı içinde nüve konut 
projeleri hazırlayacaklardır. (Konut 1027) 

- Nüfusu 100 bini geçen bütün şehirlerde kanalizasyon 
tesislerinin "ayrık sistem" esasına göre projelendirilmesi, inşa 
veya tadil edilmesi esas olacaktır. (İçme Su.Kan. 1037) 

- Kanalizasyon yatırımlarında, şebeke yapımları ile deniz 
deşarjları ve büyük arıtma tesislerinin birlikte 
projelendirilmesi uygulaması devam ettirilerek çevre kirliliğinin 
önlenmesi gayretleri yoğunlaştırılacaktır. (İçme Su.Kan. 1037) 

- Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirlerde belediyeye bağlı 
olarak içme suyu ve kanalizasyon idareleri oluşturulacaktır. 
(İçme Su. Kan. 1039) 

- Vakıf, kurum, kuruluş ve mahalli idarelerin kültür 
faaliyetlerine katkısının geliştirilmesi teşvik edilecektir. 
(Kültür 1083) 

- Belediyelerin yıllık kültür faaliyet programları 
hazırlamaları ve uygulamaları desteklenecek mahalle ve kasaba 
kütüphanelerinin yaygınlaştırılması özendirilecektir. (Kültür 
1094) 

- Plastik sanatlar sahasında eser meydana getiren 
sanatkarların desteklenmesi amacıyla, mahalli idarelerin 
katkıları sağlanacaktır. (Kültür 1104) 

- Belediyeler altyapı çalışmalarını sürdürürlerken, tarihi 
mimari dokunun bozulmamasma özen göstereceklerdir. (Kültür 1113) 

2. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMİNDE YEREL 
YÖNETİMLER 

1963'den bu yana 30 yıllık planlı kalkınma dönemine 
bakıldığında yerel yönetimler açısından genellikle plan 
hedeflerinden uzak kalındığı, hemen her planın da döneminin 
özelliğini yansıtan ayrıntılar dışında neredeyse bir tekrardan 
öteye geçmeyerek temel ilke ve hedefleri yinelediği 
görülmektedir. Plan hedeflerine ulaşılma konusuda kamu yönetimi 
tarafından gerekli çabanın gösterilmemesi, plan hedeflerinin 
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gerçekleştirilmesi doğrultusunda gerekli düzenlemelerin ve 
mevzuat değişikliklerinin yapılamaması planları uyulmayan 
belgeler haline getirmiştir. 

Planlardaki hedef ve politikalara rağmen yerel yönetimlerin 
hala planlı kalkınma döneminden önceki dönemden kalma mevzuat 
temeli üzerine oturması ve kendilerine ilişkin düzenlemeler 
konusunda dahi etkileyici ve yönlendirici konumda olamamaları 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarını önemli bir 
noktaya çekmektedir. Bu nokta Cumhuriyetin plansız dönemdeki ilk 
kırkyıllık süresi sonunda gelinen nokta ile aynıdır: "Yerel 
yönetimlerimiz görev, yetki, kuruluş, gelir, ilişkiler açısından 
yeniden düzenlenmeye muhtaç bir görünüş içine" girmişlerdir. 
(Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Mahalli idarelerin Yerinden 
Karşılanması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT: 2245-ÖİK:370. 
Ocak 1991) 

Geçmiş Beş Kalkınma Planının gerçekleştirilemeyen hedef ve 
politikalarından, birikiminden ve bileşkesinden oluşan Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı yerel yönetimler açısından daha iyiyi 
yakalamaya çalışmıştır. Ancak bu planın hedef ve politikaları ile 
1993 yılı sonuna kadar yapılanları karşılaştırdığımızda plan 
açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma döneminin bir özelliği dört ayrı 
T.C. Hükümeti tarafından programlanmasıdır : 

a) 47. T.C. Hükümeti (9.11.1989 - 22.G.1991) 
b) 48. T.C. Hükümeti (23.6.1991 - 19.11.1991) 
c) 49. T.C. Hükümeti (20.11.1991 - 24.6.1993) 
d) 50. T.C. Hükümeti (25.6.1993 - Devam) 

Dört Hükümetin ilk ikisi aynı partinin damgasını taşırken 
son ikisi Koalisyon Hükümeti olarak faaliyet göstermişlerdir. 

1990 yılında başlayan dönemin ikinci özelliği ise Mart 1989 
Yerel Seçimleri ile yerel yönetimlerin siyasi bileşkesinin önceki 
seçim dönemine göre değişmesidir. Dönemin bu iki özelliği merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasındaki idari ve mali ilişkilerin 
siyasi ilişkilerle birlikte yeniden sorgulanmasını ve 
değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. 

Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanan ve 
kuruluş ve görevleriyle bir bütün olan "İdare"nin içinde yerel 
yönetimler : 

a) Bağımlı yerel yönetim 
b) Özerk yerel yönetim 

olarak iki temel yapıda ortaya çıkmaktadırlar. Bağımlı yerel 
yönetim anlayışında merkezi yönetimin bir uzantısı (temsilcisi) 
şeklinde faaliyet gösteren yerel yönetimler, özerk yerel yönetim 
anlayışında "idarenin bütünlüğü" ilkesine uygun olarak kamu 
görevlerinin yerine getirilmesi açısından merkezi idarenin ortağı 
durumundadırlar. Bu temel ayrım döneme damgasını vuran 
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hükümetlerin programlarında kendisini göstermiş 49 ve 
50.Hükümetler özerk yerel yönetim modelini programlarına almışlar 
ama uygulamada "özerk yerel yönetim" sistemine geçilememiştir. 
47. ve 48. Hükümetlerin programları ise yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi doğrultusunda ifadeler taşımışlardır. 

Dönem içindeki gelişmelerin görülebilmesi ve Altıncı. Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki Hedef ve Politikalarla 
karşılaştırılabilmesi bakımından 1987 tarihli 46. Hükümet 
programından başlayarak 50.Hükümete kadar hükümet programlarında 
yerel yönetimler şöyle yer almıştır: 

2.1.46 ncı HÜKÜMET PROGRAMI (1987) 

"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 geliştermek hedefini 
esas alacaktır." 

"Belediyeler şehirleşme hizmetlerinin ifasında ana 
kuruluşlardır. Müessir, sürekli 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 aa fazla 
desteklemek düşüncesindeyiz." 

2.2.47 nci HÜKÜMET PROGRAMI (9.11.1989 - 22.6.1991) 

47.Hükümet Programında önce geçmiş iki hükümet döneminde 
yapılanlar anlatılmış, sonra da politikalar belirtilmiştir. 

" Belediyelere önemli mali kaynaklar tahsis edilmiş, 
yetkileri artırılmıştır." 

"... meslek vergisi kaldırılmış... emlak vergisi 
belediyelere ve özel idarelere devredilerek mahalli idarelerin 
güçlü hale getirilmelerine imkan sağlanmıştır." 

"Şehirlerimizi modernleştirmek ve şehirde yaşayan 
vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler götürmek için 
belediyelerimize büyük maddi imkanlar aktarılmış ve onlara bu 
görevlerini ifa etmek için yetki verilmiştir." 

" 1983 yılında mahalli idare harcamalarının GSMH'ya oranı % 
1.7'den 1988'de % 3.2'ye çıkmıştır." 

" Büyük şehirlerimizdeki metro, hafif metro ve toplu taşıma 
hizmetleri mali bakımdan desteklenecektir." 
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"Bütün şehirlerin kanalizasyon şebekeleri önemli ölçüde 
bitirilmiş olacaktır." 

"Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak il, ilçe 
ve büyükşehir sayısı belirli esaslar dahilinde artırılacaktır." 

"Belediye ve köy kanunları değiştirilerek mahalli idarelerin 
daha da güçlenmesi temin edilecektir." 

2.3.48 nci HÜKÜMET PROGRAMI (23.6.1991 - 19.11.1991) 

"Gerektiğinde eğitim ve diğer destekleyici imkanlar da 
sağlandıktan sonra şehir içi trafik hizmetlerinin düzenlenmesinde 
mahalli idarelerle çok sıkı işbirliği içinde olunacak(tır)." 

"Mahalli idarelere personel yetiştirilmek üzere eğitim 
kurumu faaliyete geçirilecektir. Köy Kanunu süratle gözden 
geçirilip günün şartlarına göre yeniden düzenlenecektir." 

"Mülki idare taksimatında coğrafi, ekonomik unsurlar ve kamu 
hizmetlerinin gerekleri dikkate alınarak yeni il, ilçe ve 
belediye kurulması yoluna gidilecektir." 

"3194 sayılı İmar kanununda değişiklikle belediye vatandaş 
ilişkilerini kolaylaştıracak düzenlemelere gidilecektir." 

2.4.49 ncu HÜKÜMET PROGRAMI (20.11.1991 - 24.6.1993) 

49.Hükümetin Koalisyon hükümeti olarak kurulması nedeniyle 
önce "Ortak Hükümet Protokolü" imzalanmış sonra Hükümet programı 
hazırlanarak TBMM'de okunmuştur. 

a) Ortak Hükümet Protokolü'nde Yerel Yönetimler: 

" Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yerel 
yönetimler yeniden düzenlenecektir. 

Yerel-Merkezi idareler ayırımındaki ağırlık, yerel 
yönetimlere kaydırılacaktır. İl Genel Meclislerinin ve belediye 
meclislerinin yetkileri artırılacak ve yerel kaynakların bir 
bölümünü yerel önceliklere göre kullanmaları sağlanacaktır. 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropoller için özel 
yaklaşımlar ve yürürlükteki projeleri kapsayan uygulamalar 
gerçekleştirilecektir." 

Ayrıca Ortak Hükümet Protokolü'nün "Demokratikleşme" 
başlıklı Ek 1. Bölümünde: "İl Genel Meclisleri ile Belediye 
Meclislerinin yerel sorunları çözme konusundaki yasal ve kaynak 
eksiklikleri yeni düzenlemelerle giderilmek suretiyle bu 
Meclislerin yerel parlamento özelliğini kazanmaları 
sağlanacaktır. Merkezin yerel yönetimler üzerindeki denetimi 
azaltılacak, yerinden yönetim ilke ve güvenceleri 
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kuvvetlendirilecektir." denildikten sonra, "Ekonomik Dengeleme 
Programı" başlıklı Ek 2 2.Bölümde : "Kentsel rantlar(m) yeni 
vergi düzenlemeleri ile anlamlı ölçülerde kamuya aktarılaca(ğı)" 
belirtilmiştir. 

b) Hükümet Programında Yerel Yönetimler : 

"Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yeni ve 
kapsamlı bir yerel yönetimler düzenlenmesine gidilecektir. 

Muhtarlar, ihtiyar heyeti, il genel meclislerinin ve 
belediye meclislerinin yetkileri arttırılacak ve yerel 
kaynakların bir bölümü bunlara tahsis edilecektir. 

Belediye meclislerinde, kamu çalışanları da dahil olmak 
üzere tüm toplum kesimlerinin temsiline olanak verilecektir. 

Geçmiş yönetimin, partizan, tek taraflı ve sakat 
uygulamaları sonucu, belediyeler, bugün halkımıza gerekli 
hizmetleri sunamaz hale gelmişlerdir. Bu nedenle Hükümetimiz 
Merkezi ve yerel yönetim ilişkilerini günün koşullarına göre 
yeniden yapılandırmaya kararlıdır. Amaç, belediyelerin halkımıza 
etkin, dürüst ve güncel hizmet sunmaları ve en küçük beldeden en 
büyük kentlere kadar tüm belediyelerin belde sakinlerinin 
hayatına rahatlık ve kolaylık getirmeleridir. 

İstanbul, Ankara ve İzmir ve benzeri büyük metropoller ile 
Antalya, Bodrum gibi yoğun turizm bölgesi belediyeler için özel 
yaklaşımlar ve yürürlükteki projeleri kapsayan uygulamalar 
gerçekleştirilecektir. 

Hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar ile yerel yönetimlerin 
kadınlarla ilgili çalışmaları, işbirliği ve koordinasyon içinde 
değerlendirilerek kadınlara ilişkin politikalar 
oluşturulacaktır." 

2.5.50 nci HÜKÜMET PROGRAMI (25.6.1993 - Devamı) 

49.Hükümet gibi 50.Hükümet de Koalisyon Hükümeti olarak 
kurulmuştur. 

a) Ortak Hükümet Protokolünde Yerel Yönetimler : 

" Yerel yönetimler, özerklik, maddi kaynak ve yetkileri 
açısından güçlendirilecek; merkezi yönetim yerine, yerinden 
yönetim ilkesi pekiştirilecektir. 

Başta İstanbul olmak üzere metropoller için özel yönetim 
biçimleri oluşturulacaktır. 

Yerel yönetimlerin temel görevleri dışında açmış oldukları 
ve karlı yürütemedikleri ticari ve sınai kuruluşlardan 
kurtulabilmeleri için gerekli özendirmeler yapılacaktır. 
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Yerel yönetilere idari ve mali özerklik kazandırılacaktır. 
Kamu yönetiminin ayrılmaz parçası olan yerel yönetimlerle ilgili 
mali reformun amacına ulaşması için bu reform, idari reformla 
birlikte ele alınacaktır. Yeni ve sağlıklı kentleşme modeli 
uygulanacaktır. Belediye sınırları içindeki kamuya ait arazi ve 
arsalar projelendirilmek suretiyle halka satılacaktır. Konut 
sorunu kentleşme olgusu ile birlikte ve arsa/altyapı/konut 
bütünlüğünü gözeten bir yaklaşımla çözülecek ve bu amaçla gerekli 
kaynaklar ayrılacaktır. 

Belediyelerin finansman sorunlarına sağlıklı ve kalıcı 
çözümler bulmak amacıyla gelirleri yeni düzenlemelerle 
artırılacaktır." 

Ortak Hükümet Protokolü'nde ayrıca "Anayasa değişiklikleri 
gerçekleştirilinceye değin, varolan temel rejim yasaları bugünkü 
Anayasanın tanıdığı son sınıra kadar demokratikleştirilecektir" 
denilmiş ve bu çerçevede değiştirilecek yasalar arasında "yerel 
yönetimlerle ilgili yasalar" da sayılmıştır. 

b) Hükümet Programında Yerel Yönetimler : 

"Belediyelerin gelir ve giderleri zaman içinde büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Belediyelerin personel harcamaları, yatırım 
harcamalarının üstünde gerçekleşmektedir. Bütçeden ayrılan 
payların büyük bir kısmı personel harcamaları için 
kullanılmaktadır. Belediyeler Kanununa göre, gelirlerin % 30'unun 
maaş ve ücretlere ayrılması gerekirken, bu oran % 60'lar düzeyine 
ulaşmaktadır. 

Belediyelerin geçici işçi uygulamaları nedeniyle kesin 
personel sayıları tam olarak saptanamamaktadır. Genel bütçeden 
belediyelere ayrılan paylar devamlı artış gösterirken, öz 
gelirleri, artan harcamalara paralel artış göstermemektedir. 
Sonuç olarak, belediyelerin mali kaynakları, verimli yatırımlar 
yerine, ağırlıklı olarak personel ve cari harcamalara 
yönelmektedir. 

Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar, bir yandan mali piyasa 
disiplini altına alınırken, diğer yandan da, finansal 
sorunlarının giderilmesinde, sermaye piyasalarının getirdiği 
yeniliklerden yararlandırılacaklardır. Yerel yönetimlerin temel 
hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, zarar 
eden ticari ve sanayi faaliyetlerinden arındırılmaları 
özendirilecektir. 

Güçlü il yönetimine destek verecek ve yardımcı olacak 
şekilde yeni bir il özel idare sistemi oluşturulacaktır. Köy 
idaresinde muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin yetkileri ve köy 
idaresinin kaynakları artırılacak, kırsal kesimde yaşam şartları 
iyileştirilecektir. 

Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yeni ve 
kapsamlı bir yerel yönetimler düzenlemesine gidilecektir. 
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Muhtarlar, ihtiyar heyeti, il genel meclislerinin ve 
belediye meclislerinin yetkileri artırılacak ve yerel kaynakların 
bir bölümü bunlara tahsis edilecektir. 

Belediye meclisleri, kamu çalışanları da dahil olmak üzere, 
tüm toplum kesimlerinin temsiline olanak verecek bir yerel 
meclise dönüştürülecektir. 

İstanbul'un yönetsel açıdan karşılaştığı sorunları 
çözümleyecek yasal düzenlemeler ve tedbirler en kısa zamanda 
getirilecektir. 

Belediyelerin sorunları, gelirlerin idaresinden, 
harcamaların denetimine kadar olan konuları kapsayacak, kapsamlı 
bir reform anlayışı içinde ele alınacak ve çözümlenecektir. Bu 
nedenle kamu yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan yerel 
yönetimlerle ilgili mali reform, amacına ulaşması için idari 
reformla birlikte ele alınacaktır." 

3.ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA DÖNEMİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR, 
DÜZENLEMELER VE SORUNLAR 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemindeki dört Hükümet 
Programına bakıldığında, son iki Hükümet Programında plan hedef 
ve politikalarına daha ağırlıklı yaklaşıldığı görülmektedir. 
Döneme, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nm onaylanması, 
Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler arasında koordinasyon 
sağlayacak bir bakanlık kurulması çalışmaları ve Merkezi Yönetim 
ile yerel yönetimler arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımına ilişkin Çerçeve Yasa çalışmaları olmak üzere üç 
önemli adım damgasını vurmuştur. Bunlardan birincisi konulan 
çekincelerle kabul edilmiş, bakanlık tüm çabalara rağmen 
kurulamamıştır. Çerçeve Yasa ise bu Raporun yazıldığı tarihlerde 
(Şubat 1994) Bakanlar Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır. 

Döneme damgasını vuran bir başka çalışma ise TODAİE 
tarafından hazırlanan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) 
olmuştur. Amacı, "kamu hizmeti gören merkezi yönetimin merkez ve 
taşra örgütü ile yerel yönetimleri etkili, süratli, ekonomik, 
verimli ve nitelikli hizmet görecek bir düzene kavuşturmak; kamu 
yönetiminin gelişen çağdaş koşullara uyumunu sağlamak; kamu 
kuruluşlarının amaçlarında, görev, yetki ve sorumluluklarında ve 
bunların bölünüşünde, örgüt yapılarında, personel sistemlerinde, 
kaynaklarında ve bu kaynakların kullanılış biçimlerinde, 
yöntemlerinde, mevzuatında, haberleşme ve halkla ilişkiler 
sistemlerinde varolan aksaklıkları ve eksiklikleri saptamak ve bu 
konularda yapılması gerekenleri incelemek ve önermek" olarak 
belirlenen KAYA Projesi, "Genel Rapor" ve "Yerel Yönetimler 
Araştırma Grubu Raporu" olmak üzere iki Rapor halinde 
yayımlanmıştır. 

KAYA Projesinde yerel yönetimler için öngörülen model, 
"yerel demokrasiyi güçlendirici, yerel toplulukça denetlenen, 
etkili katılımın sağlandığı, saydam, kaynaklar ve özellikle 
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özkaynaklar açısından güçlü, kendi yerel toplumu ile ilgili 
kararları kendi organları aracılığı ile alıp kendi birimleri 
aracılığıyla uygulayabilen, merkezi yönetimden destek ve nesnel 
koşullarda yardım alan, genel yönetim sistemi ile yönetimin 
birliği ilkesi ve planlama disiplini içerisinde bütünleşen, 
yönetsel etkinliği ve verimliliği gerçekleştiren bir yerel 
yönetim kurumu" olarak gösterilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Plan Dönemi yerel yönetimler konusunda 
proje üretimi bakımından zengin bir dönem olmuş, T.C. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı1nca IULA-EMME (Uluslararası Yerel 
Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı) ile 
birlikte sürdürülen çalışmaların sonucunda, Türkiye'de yerel 
yönetim sisteminin geliştirilmesi ve konut ve kentleşme 
politikalarının gözden geçirilmesine yönelik "Yerel Yönetim 
Sisteminin Geliştirilmesi" Programı başlığı altında bir dizi 
bilimsel araştırma, rapor ve elkitabı hazırlanmıştır. Programın 
Raporlar Dizisi: "Türkiye'de Yerel Yönetim Sisteminin 
Geliştirilmesi-Temel Amaçlar ve Stratejiler", "Yerel Yönetim 
Bankacılığı" , "Konut Politikaları ve Finansmanı", "Yerel Yönetim 
Yapıları", "Geleceğin İstanbul'u", "Şehircilik ve Konut 
Bakanlığı" başlıkları altında 6 kitaptan; El Kitapları Dizisi de 
"Yerel Yönetimde Başarının Yolları", "Belediyelerde Mali 
Yönetim", "Belediyelerdeki Proje Yönetimi", "Çevre ve Yerel 
Yönetim", "Belediyelerde Kriz Yönetimi", "Belediyelerde 
Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri", "Belediyelerde İnsan Kaynağı 
Yönetimi", "Yerel Yönetimler Arası İşbirliği", "Yönetimler Arası 
İlişkiler", "Yerel Yönetim Ve Ahlak", "Halka Dönük Yerel 
Yönetim", "Yerel Yönetim ve Demokrasi", "Yerel Yönetim ve Bilgi 
Teknolojisi", "Yerel Yönetimde Denetim" başlıkları altında 14 
kitaptan oluşmuştur. 

Yerel yönetimler konusuna, doğrudan ilgili olmayan 
kurumların da ilgi gösterdiği görülmektedir. Türkiye Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TUSİAD) tarafından hazırlanan "Yerel 
Yönetimler-Sorunlar ve Çözümler" (Mayıs 1992) başlıklı rapor 
bunlardan biridir. 

3.1. AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konferansı tarafından 
hazırlanarak 1985 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansı'nca kabul 
edilerek üye ülkelerin onayına sunulan "şart" üye ülkelerin 
birçoğu tarafından kabul edilmiştir. 

Türkiye "Şart"ı, Bakanlar Kurulu'nun 20.9.1988 gün ve 
88/13296 sayılı Kararı ile, bazı maddelerine çekince koyarak 
kabul etmiş; 8.5.1991 gün ve 3723 sayılı Kanunla ve aynı 
çekincelerle onaylanmıştır. 
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Şart, başlangıç bölümünde de açıklandığı üzere "Avrupa'nın 
farklı ülkelerinde muhtar mahalli idarenin korunması ve yeniden 
güçlendirilmesi, demokrasi ve yetki ademi merkeziyetçiliği 
üstünde temellenen bir Avrupa'nın inşaasına önemli bir katkı 
olacağı bilinci içinde" aktedilmiştir. 

"Şart"m, 2 ve 5 . maddeleri, 3,7 ve 8 .maddelerinin 1 ve 2 
numaralı fıkraları, 4.maddesinin 1,2,3,4 ve 5 numaralı fıkraları, 
6.maddesinin 2 numaralı fıkrası, 9.maddesinin 1,2,3,5 ve 8 
numaralı fıkraları, 10.maddesinin 1 numaralı fıkrası kabul 
edilerek onaylanmış; 4.maddesinin 6 numaralı fıkrası, 6. 
maddesinin 1 numaralı fıkrası, 7 ve 8.maddelerinin 3 numaralı 
fıkraları, 9.maddesinin 4.6 ve 7 numaralı fıkraları, 
10.maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarına ise çekince 
konulmuştur. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 3723 sayılı Kanunla 
onaylanan ve üzerine çekince konulan şekli ile Bakanlar 
Kurulu'nun 6.8.1992 gün ve 92/3398 sayılı Kararı ile 3 Ekim 1992 
gün ve 21364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
onaylanmıştır.(Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tam metni 
için bakınız EK:1) 3723 sayılı Kanunun 2.Maddesine göre "Şart"m 
çekince konulan maddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile kabulü 
mümkündür. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın temel yaklaşımı 
özerk, güçlü, katılımcı ve demokratik yerel yönetimlerdir. 
Merkezi yönetimin vesayetini kabul etmeyen özerklik şartı, yerel 
yönetimlere mali kaynaklarının en azından bir bölümünü 
kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar dahilinde 
belirleyebilecekleri yerel vergi ve harçlar sağlayabilme 
yetkisini vermektedir. Türkiye'nin çekince koyduğu maddeler 
arasında, yerel yönetimlerin kendi iç yapılarının kendileri 
tarafından oluşturulması, düzenlenmesi ve vesayetin ancak 
korunmak istenen yararla orantılı olması halinde izin verileceği 
bölümleri de bulunmaktadır. "Şart"m yerel yönetimlere bakış 
açısı, yerel yönetimlerin demokratik rejimin temel kuruluşu 
oldukları gerçeğinden kaynaklanmaktadır. 

"Şart"a göre özerk yerel yönetim kavramı, "yerel makamların, 
kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin 
önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun 
çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı 
anlamını" taşımaktadır. 

3.2. KOORDİNASYON BAKANLIĞI 

Türkiye'de yerel yönetimlere ilişkin ilk bakanlık denemesi 
1978 yılında gerçekleştirilmiştir. Aslında 1958 yılında kurulan 
İmar ve İskan Bakanlığının belediyelere imar planı uygulamaları, 
kamulaştırma ve altyapı konularında teknik ve mali destek sağlama 
görevi vardı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü de hem yerel yönetimlerle ilgili hem de yerel 
yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkileri konularında 
düzenlemeler yapmak ve merkezi yönetimin yerel yönetimler 
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üzerindeki vesayet yetkisini uygulamak üzere kurulmuştu. Ancak 
1978 yılında kurulan Hükümet, "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'nm kurulması1nı uygun 
görmüş; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü, imar ve İskan Bakanlığı'na bağlı İller Bankası ve 
Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde yer alan İl ve Mahalli 
İdareler planlama Şubesi yeni Bakanlığa bağlanmıştır. 

Bakanlığın yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet 
yetkisinin devam etmesi, yerel yönetimlerin çalışmalarını 
engellemekten ve geciktirmeden öte bir yarar sağlamaması gibi 
genel nedenler bu Bakanlığın başarısızlığı olarak aktarılmış ve 
12 Kasım 1979'da Bakanlığın hukuki varlığı sona ermiştir. 

49.Hükümet geçmiş uygulamaları değerlendirerek, yeni bir 
planlama ve yönetim anlayışı içinde Şehircilik ve Konut Bakanlığı 
kurulması kararı almıştır. Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle 
ilgili tasarı hazırlanırken şu ilkeler göz önünde 
bulundurulmuştur : 

"a- Şehirleşme toplumsal yaşamın her noktasıyla ilgilidir. 
Bu süreci tam olarak sıkı bir biçimde denetlemeye çalışmak 
toplumsal yaşamın hemen hemen her noktasına müdahaleetmeyi 
gerektirir. Bu ise bakanlığa verilmesi gereken yetkileri tüm 
merkezi yönetime yayar ve gerçekleştirilebilir bir bakanlık 
projesi olmaktan çıkarır. Bu nedenle bakanlığın işlevleri 
tasarlanırken gerekli minimumda tutulmuştur. 

b- Hem Türkiye'de yerel yönetimler ile demokrasinin 
geliştirilmesi konusunda kurulan köprü, hem de yerel 
çeşitliliklerin merkezden üretilmesinin olanaksızlığı vb. 
nedenlerle kurulan bakanlığın, belediyeler adına karar veren bir 
bakanlık değil belediyelere kaynak sağlayan, yardımcı olan bir 
bakanlık olması esas ilke olarak benimsenmiştir. Bakanlıkta 
toplanan karar yetkileri kentlerüstü mekanlarla sınırlı 
tutulmuştur. 

c- Bakanlığın tasarımında kaynakları harekete geçirme ve 
finansman olanaklarını kullanarak, büyük projelerin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak, gelişen yeni planlama 
anlayışına uygun biçimde, şehirleşmeyi yönlendirmesine ağırlık 
verilmiştir. 

d- Bakanlığın finansal araçlara önem vermesi fiziki planlama 
etkilerinin ihmal edilmesi olarak yorumlanmamalıdır. Merkezi 
Yönetim kademesindeki fiziki planlama yetkilerinin bu bakanlık 
içinde toplanması şehirleşmeye bakış açısından kaçınılmaz 
görülmüştür." 

Bu ilkeler göz önüne alındığında Şehircilik ve Konut 
Bakanlığının şehirleşme, planlama, şehir alt yapısı ve ulaşımı, 
konut, arsa sağlama ve yerel yönetimlere yardımcı olma 
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işlevleriyle donatılması gerekli minimum olarak ortaya çıkmış; 
Bakanlığın görevlerini yerine getirebilmesine yardımcı olmak 
üzere Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresinin bu 
Bakanlığa bağlanması, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Emlak Bankası Müdürlüğünün de Bakanlık ile ilgilendirilmesi 
tasarlanmış 11r. 

Şehircilik ve Konut Bakanlığı1nın kuruluşu bu yandan bazı 
bakanlıkların görev ve yetkilerini devretmek istememesi, bir 
yandan da yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden kaçınılması gibi 
nedenlerle gerçekleştirilememiştir. 

3.3. ÇERÇEVE YASA 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının "Sosyal Hedef, ilke ve 
Politikalar" başlıklı Bölümünün "Mahalli İdareler" Başlıklı 
kısmında, "mahalli idarelerin teşkilat yapısı(nın) yerinden 
yönetim anlayışına ağırık verilerek yeniden" düzenleneceği, 
"merkezi ve mahalli idareler arasında görev, yetki, sorumluluk ve 
kaynak paylaşımına ilişkin çerçeve yasa" çalışmalarının 
tamamlanacağı belirtilmiştir. 

Çerçeve Yasa geleneği Türk hukuk sistemi içinde yerleşmiş 
olmamakla birlikte, belirli alanlardaki temel kuralları genel 
olarak düzenleyen "temel yasa"lara başvurulmuştur. 1050 sayılı 
Genel Muhasebe Yasası, önce 2490, sonra 2886 sayılı Devlet İhale 
Yasaları kamu hukuku içindeki temel yasalar olarak 
gösterilebilir. Ancak sonradan yürürlüğe giren yasanın 
geçerliliği ilkesi ve özellikle de temel yasaların uygulanmaması 
doğrultusundaki yasa hükümleri her zaman görülmüş, 1980'li 
yıllarda ise yaygınlaşmıştır. 

Aslında bir çerçeve yasa şeklinde olmasa bile, yerel 
yönetimler için tek bir temel yasa gerekliliği ilk kez 1973-1977 
dönemini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı1 Uda CtlT'S' 
getirilmiştir. Planda "mahalli idarelere çok çeşitli yasalarla ve 
sık sık yapılan yasa değişiklikleri ile görev ve sorumluluk verme 
uygulamasına _son verilerek; müşterek mahalli‘ihtiyaç ve milli 
ihtivaçların "kesîri 'ayrımına göre mahalli idare biriminin 
görevleri ayrı avrı~ggöt‘Snacâkl turn hizmetlerin her mahalli idare 
için tek bir temel kanunda yer alması gerçekleştirilecektir" 
şeklinde ifade edilen ilke ne 3. Plan döneminde ne de sonraki 
dönemlerde gerçekleştirilememiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan Çerçeve Yasa 
çalışmaları 49. Hükümet Döneminde başlamış ve 50. Hükümet 
Döneminde tamamlanarak Bakanlar Kurulunda görüşülmeye 
başlanmıştır. 

Çerçeve Yasanın ana hareket noktası kamu görevlerinin merkez 
ve yerel arasında paylaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Kamu 
yönetiminin hem merkezde hem de yerinde yeniden yapılanması, 
merkezi yönetimin ulusal politika ve standartları belirleyen, 
hizmet detayı ile boğulmayan bir 
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yapıya kavuşturulması, hizmetlerin halka en yakın yönetim 
birimlerince yerine getirilmesi temel ilkelerinden hareketle 
hazırlanan Çerçeve Yasa, doğrudan uygulamaya yönelik bir yasa 
olmaktan çok, konu ile ilgili olarak çıkarılacak ya da 
değiştirilecek uygulama yasalarının çerçevesini çizmek amacıyla 
düzenlenmiştir. Çerçeve genel hatlarla çizilmiş ve böylece 
uygulama yasalarına esneklik sağlama yoluna gidilmiştir. 
(Bakanlar Kurulu'na sunulan Çerçeve Yasa EK: 2) 

3.4. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE 
YAPILAN DÜZENLEMELER 

Dönemin tipik özelliği il, ilçe, belediye ve büyükşehir 
belediye sayılarındaki artış olmuştur. 47 ve 48.Hükümetlerin 
Programlarında yer alan "il, ilçe ve belediye sayılarının 
artırılması" hedefi bu hükümetler tarafından uygulamaya 
geçirildiği gibi, 49 ve 50.Hükümetler tarafından da 
gerçekleştirilmiştir. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ortaya 
konulan "....şehirleşme desteklenecek ve şehirleşmeden ekonomiyi 
itici güç ve gelişme aracı olarak yararlanılacaktır... Bu 
anlayışla, büyük şehirlerin büyümesi önlemeye çalışılmayacak, 
gelişmeleri desteklenecektir" hedefinden bugüne gelinen nokta 
şehirleşme ve şehirlileşmeden çok, çarpık şehirleşme ve 
şehirleşmelerde plansız nüfus yığılması olmuştur. Bu yapı yalnız 
kırsal yöre ve şehirler arasındaki gelişmişlik farkını değil, 
bölgelerarası gelişmişlik farkını da arttırmıştır. Öte yandan, 6. 
Beş Yıllık Kalkınma Planında belediye sınırları içinde yaşayacağı 
tahmin edilen nüfusun, toplam nüfusa oranının (% 70,72) 1992 ve 
1993 yıllarında tahminleri aştığı görülmektedir. 

TABLO 1- YILLARA GÖRE İL VE İLÇE SAYILARI 

Yıllar İl Sayısı İlçe Sayısı 

1960 67 570 
1970 67 572 

1980 67 572 
1985 67 580 
1986 67 582 
1987 67 693 
1988 67 693 
1989 71 (21 Haziran 1989) 696 
1990 73 (20 Mayıs 1990) 829 
1991 74 ( 7 Eylül 1991) 828 
1992 76 ( 3 Haziran 1992) 839 
1993 76 839 
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TABLO: 2 - YILLARA GÖRE BELEDİYE SAYILARI 
VE NÜFUSLARI 

(1990 nüfus sayımına göre) 

Yıllar Belediye Sayısı Belediye Nüfusunun 
Toplam Nüfusa oranı % 

1960 995 35 . 8 
1970 1303 46 . 8 
1980 1725 57 .1 
1985 1703 61.5 

1986 1802 62 . 8 
1987 1911 65.3 
1988 1985 65.8 

1989 2032 66.1 
1990 2061 67.1 
1991 2378 69.8 
1992 2553 73.3 

1993 2710 73 . 9 

AÇIKLAMA : 

1. 6.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE KURULAN BELEDİYE 
SAYISI 678, 1993 sonu itibariyle faal belediye sayısı 2388'dir. 
1993 itibariyle 56 belediye büyükşehir sınırları içinde ilçe 
belediyesidir. 

2. 1980'de 1725 olan belediye sayısının 1985'de 1703'e 
düşmesi 1981 yılında bazı belediyelerin belediye şubesi veya 
mahalle olarak, Milli Güvenlik Kurulu Kararı ile başka 
belediyelere bağlanmalarından ileri gelmektedir. 

3. 15 büyükşehir belediyesi nüfusunun toplam nüfusa oranı % 
50'dir. 
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TABLO: 3 - 6 . ncı PLAN DÖNEMİNDE NÜFUS 
BELEDİYELER 

GRUPLARINA GÖRE 

Belediye Adedi Toplam Sayıya oranı 

Nüfus Dilimi 1989 1993 (1) 1989 1993 

2000 den az 126 130 6.15 4 . 83 

2000-5000 1161 1656 57 .13 61.58 

5000-10000 322 398 15 . 85 14 .80 

10000-20000 195 210 9 .60 7 . 81 

20000-50000 110 142 5 .41 5 .28 

50000-100000 47 66 2 .31 2 .46 

100000-500000 62 75 3 . 05 2 .79 

500000'den çok 10 12 0.50 0.45 

TOPLAN 2 . 032 2689 100 100 

(1) İlk 8 Büyükşehir Bel. ve bağlı ilçe belediyeleri 
sayısına göre düzenlenmiştir.Bu sayıya sonra kurulan 7 Büyükşehir 
Belediyesinin alt kademe (21 Adet) belediyeleri dahil değildir. 
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TABLO: 4 - BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYELERİ 

SIRA BÜYÜKŞEHÎR İLÇE KURULUŞ KURULUŞ AÇIKLAMA 
NO ADI SAYISI tarihi MEVZUATI 

1 ANKARA 8 ÜÇ IL BELEDİYESİ 25 MART 
2 İSTANBUL 27 25.3.1984 KHK:195 1984 SEÇİMLERİ İLE BÜYÜK¬ 
3 IZMIR 9 ŞEHÎR OLARAK FAALİYETE 

BAŞLAMIŞTIR. 
22.3.1983 TARİHLİ 195 
SAYILI BÜYÜKŞEHÎR BELE¬ 
DİYE YÖNETİMLERİ HAKKIN¬ 
DA KHK,9.7.1984 TARİHİNDE 
3030 SAYILI KANUNLA 
YASALAŞMIŞTIR. 

4 ADANA 2 19.6.1986 K:3306 

5 BURSA 3 27.6.1987 K:3391 MALI HÜKÜMLERİ 1.1.1988’DE 
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

6 GAZİANTEP 2 27.6.1987 K:3398 MALI HÜKÜMLERİ 1.1.1988’DE 
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

7 KONYA 3 27.6.1987 K:3399 MALI HÜKÜMLERİ 1.1.1988’DE 
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

8 KAYSERİ 2 14.12.1988 K:3508 MALI HÜKÜMLERİ 1.1.1989’DA 
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

9 ANTALYA (3) * MERKEZ BELEDİYELERİ 
BÜYÜKŞEHÎR OLDU. 

10 DİYARBAKIR (3) »İLÇE OLUŞTURULMADI. 
11 ERZURUM (4) »KURULAN ALT KADEME 

BELEDİYELERİ VE SINIR¬ 
LARINI BAKANLAR KURULU 
BELİRLEDİ. 

12 ESKİŞEHİR (2) 9.9.1993 KHK:504 

13 İZMİT (2) »(YETKİ KANUNU: 3911) 
14 MERSİN (3) 
15 SAMSUN (4) 

AÇIKLAMA : 

1. TEK KADEMELİ BÜYÜKŞEHÎR YÖNETİMİNE; 8.12.1981 TARİHÎNDE 2561 
SAYILI "BÜYÜKŞEHÎRLERÎN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİNİN 
ANA BELEDİYELERE BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN" LA; 

2. ÇİFT KADEMELİ BÜYÜKŞEHÎR YÖNETİMİNE, 18.1.1984 TARİHÎNDE 2972 
SAYILI "MAHALLİ İDARELER ÎLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR 

HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN" LA; GEÇİLMİŞTİR. 

3. İLK 8 BÜYÜKŞEHÎR’DE TOPLAM 56 İLÇE VARDIR. 

4. ANTALYA, DİYARBAKIR, ERZURUM, ESKİŞEHİR, İZMİT, MERSİN VE 
SAMSUN BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYELERİNDE 21 ALT KADEME BELEDİYESİ 
KURULMUŞTUR. (93/5130 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI; RG: 
28.12.1993) 
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Dönemin bir başka özelliği ise yerel yönetimler içinde 
özellikle belediyelerin mali sorunlarının hızla büyümesi, 
gelirler içinde öz kaynakların oranının azalması, belediye 
borçlarının hızla çoğalmasıdır. Bu nedenle Dönem içinde kısmi ve 
münferit mali düzenlemelerin yapıldığı ancak olumlu sonuç 
alınmadığı görülmektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunundaki maktu vergilerin artırılması, Tahkim Kanunundan 
belediyelerin de yararlandırılması, fonlardan az da olsa mali 
destek, Çevre Temizlik Vergisi'nin yürürlüğe konulması bu 
konudaki örnekler arasında sayılabilir. 

Aslında uygulamayı etkilememesine karşın, Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının "yerel yönetimlerin görev, yetki ve 
sorumluluklarının gelirleri ile orantılı olarak artırılmasına 
özen gösterilecektir" şeklindeki ilkesi, Anayasa1nm "bu 
idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır" 
hükmü ile ters düşmektedir. 

Dönem sonucu ortaya çıkan tablo ise: "bağımlı yerel 
yönetim"dir. Bağımlı yerel yönetim "idari vesayet altında olan 
yerel yönetim" değildir. İdari vesayet yanlış ve katı uygulamalar 
bir yana yerel yönetimlerin Anayasa ve genel yasalara 
uygunluğunun sağlanmasıdır. İdarenin bütünlüğü, kamu görevlerinde 
birlik, toplum yararının korunması gibi nedenler idari vesayeti 
(denetimi) gerekli 'kılar. Ancak idari vesayet "idarenin 
bütünlüğü" ilkesi içinde uyumlu çalışma ve demokratik 
mekanizmalarla birlikte sağlanmalı ve hiçbir zaman merkezi 
yönetimin yerel yönetimlerin yerine geçmesi anlamına 
gelmemelidir. 

Bağımlı yerel yönetim; görev ve yetkilerin bir bölümünün 
merkezde tutulduğu,- merkezden yerel yönetimlere aktarılan 
payların değişik bütçe ve hesaplardan parça parça ve genel 
ilkelere bağlı olmaksızın dağıtıldığı,- görev, yetki ve gelirlere 
ilişkin mevzuatın geniş ve karmaşık olduğu bir yerel yönetim 
yaklaşımıdır. Daha güncel bir anlatımla bağımlı yerel yönetim 
anlayışı, demokratik bir kuruluş olan yerel yönetimi hemen her iş 
için merkeze getiren anlayıştır. 

Yerel yönetimlerin bu yapısı, onların katılımcı demokratik 
özelliklerini de etkilemiş; katılımın olmadığı merkeze bağımlı 
yerel yönetim modeli "güven" unsurunu da etkilemiştir. 

3.5. YEREL YÖNETİMLERİN SORUNLARI 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Dönemi'nin son yılına 
girildiğinde, planın hedef ve politikaları, yapılan düzenlemeler 
ve uygulamalar bakımından ortaya çıkan sorunlar şöyle 
sıralanabilir : 

- Yerel yönetimlerin teşkilat yapısının yerinden yönetim 
anlayışına ağırlık verilerek yeniden düzenlenmesi amacıyla 
merkezi ve yerel yönetimler arasında görev, yetki, sorumluluk ve 
kaynak paylaşımına ilişkin bir çerçeve yasa çalışmaları 
başlatılmış olmasına karşın henüz yürürlüğe konulamamıştır. 
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- Yerel yönetimler içinde belediyeler doğal olarak öne 
çıkmıştır. İl Genel Meclisleri ve köylere gereken aktivite 
kazandırılamamıştır. 

- Yerel yönetim meclislerinin yetkileri arttırılarak, kamu 
çalışanları da dahil olmak üzere tüm toplum kesimlerinin 
temsiline imkan verecek düzenleme yapılamamıştır. 

- Belediyelerin artan hizmet talebine paralel olarak yatırım 
önceliklerini belirleyecekleri ve yatırımlarını projelendirerek 
finansman imkanlarının da belirleneceği belediye hizmetleri 
master planı yapmalarını zorunlu kılacak düzenleme ihtiyacı 
sürmektedir. 

- Yerel yönetimler kendi teşkilatlarını ihtiyaçlarına uygun 
olarak bütçeleri oranında kurma yetkisine sahip değildir. 
Büyükşehir Belediyeleri ve belli bir büyüklüğün üzerindeki 
belediyelerin, belli yönetim ve teknik kadrolarının kullanımında 
kolaylık sağlanmamıştır. Özerk idari yapıya geçilememiştir. 

- İlçe ve kasaba belediyeleri personelinden başlamak üzere, 
etkili bir hizmet-içi eğitim programı uygulamaya konulamamıştır. 
Bu meyanda, yerel yönetimler için personel yetiştirecek ve 
hizmet-içi eğitim verecek bir Mahalli İdareler Eğitim Merkezi 
(Enstitüsü) kurulamamıştır. 

- Belediyelerin plan, program, bütçe ve mali analizlerini 
yapabilmelerine imkan sağlayacak teknikleri kazanmaları konusunda 
gerekli teşkilatlanmaya gidilememiştir. Bütçe ve muhasebe 
sistemlerinin, hizmeti ölçmeye, alternatif maliyetleri saptamaya 
ve bu suretle hizmetin yerindelik analizlerini yapabilmelerine 
fırsat sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili 
çalışmalara geçilememiştir. 

- Yerel hizmetlerle ilgili kararların alınması, uygulanması 
ve denetlenmesi süreçlerinde belediye ile belde halkı arasındaki 
iletişimi sağlayacak düzenlemeler mevcut değildir. 

- Büyükşehir belediyeleri ile ilgili olarak görev ve 
yetkilerin paylaşımında sorunlar sürmektedir. 

- Demokratik katılımın en geniş şekilde gerçekleşmesini 
sağlamak için, mahalle yönetiminin yerel yönetim yapısı içinde 
yer alması ve yerel hizmetlerin mahalle ölçeğinde etkin olarak 
yerine getirilmesinde bir tür alt hizmet birimi fonksiyonunu 
üstlenecek şekilde yeniden örgütlenmesi uygulamaya 
konulamamıştır. 

- Belediyeleşmemiş yerleşim alanlarında ilk kez belediye 
kurulması için gerekli şartlar ve kriterler, mahalli hizmetin 
görülmesinde optimum büyüklüğü sağlayacak şekilde yeniden 
belirlenememiştir. 
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- Yerel yönetimler üzerinde uygulanan ve otomatik tasdik 
mekanizması haline gelen idari vesayet, yeniden değerlendirilerek 
kaldırılamamıştır. 

- Belediyelerin seçilmiş organları siyasi endişelerle gelir 
toplama konusunda gönülsüz davranabilmektedirler. Plan ve program 
hedeflerinin tersine toplam belediye gelirleri içerisinde 
belediye öz gelirlerinin payının giderek azaldığı görülmektedir. 

- Bunun yanısıra belediyelerin topladığı vergi ve vergi dışı 
gelirlerin önemli bir kısmının belde sakinlerine doğrudan 
yansımaması, belediye hizmetlerine karşı duyarlılığı 
zayıflatmakta, belediye kararlarına karşı otokontrol 
mekanizmalarını engellemektedir. 

- Büyükşehir belediyelerine ilave yüzde 5'lik pay verilmesi, 
diğer il belediyelerinin de büyükşehir olma talebini gündeme 
getirmekte ve sun'i büyükşehirler oluşturulmaktadır. 

- Birçok gelir kaynağı, mükellefi, konusu, matrahı 
itibariyle karışıklık arzetmektedir. Bu sebeple verginin 
tahakkukunda ve tahsilinde ciddi sıkıntılar sözkonusudur. 

- Belediyeler, kanunlardan doğan yükümlülüklerle 
gelirlerinden çeşitli merkezi idarelere (Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğü'ne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'na, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na) pay vermek 
zorundadırlar. Bu durum zaman zaman gelirleri toplamada 
belediyeleri isteksiz davranmaya itmektedir. 

Belediye kararlarına uymayanlara uygulanacak cezalar 
caydırıcılık niteliği taşımamaktadır. 

- Emlak vergisi matrahının gayrimenkulün gerçek rayiç 
bedelini yansıtmaması ve bu matrahın beyanname dönemi boyunca 
sabit kalması, vergi kaybına neden olmaktadır. Öte yandan, bina 
sayılarının tesbiti de sağlıklı yapılamamaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

III. MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA GÖREV 
VE YETKİ PAYLAŞIMI 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında kamu görev ve 
hizmetlerinin paylaşımına yönelik görüşlerin farklı olması, 
genellikle bu kavramlara ilişkin tanımların farklılaşmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Yıllardan beri kalkınma planları ve hükümet programlarında 
yerel yönetimlerin avantajları ve katılıma en yakın organlar 
olarak önemi vurgulanırken, işlev ve yükümlülüklerin paylaşımında 
hala değişiklik gerekiyor ise bunda yönetsel felsefe ve 
yaklaşımlardaki köklü merkeziyetçi geleneğin ve bürokratik 
direncin yerini de vurgulamak gerekir. 

 —_4> 
1. MERKEZ VE YEREL KAVRAMLARI 

Merkez ve yerel kavramları bulunan yere, bakılan noktaya 
göre değişmektedir. 

Merkez denince yasama organı ve yargı ile birlikte 
yürütmenin merkez organları yani bakanlıklar ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlar akla gelmektedir. Valilikler, Kaymakamlıklar ve 
bakanlıkların bölge ve il teşkilatları da merkezi yönetimin 
parçası sayılmaktadır. Buna karşılık İl Özel İdareleri, 
Belediyeler ve Köy tüzel kişilikleri yerel yönetim kabul 
edilmektedir. 

Karıştırılan bir kavram çifti "yerinde yönetim" ile 
"yerinden yönetim"dir. Yerinde yönetim yere-lokasyona.bağlı bir 
kavramken, yerinden yönetim "ilgililerin tüm yönetim etkinliğinde 
söz ve karar sahibi olabildiği" yönetim biçimini ifade 
etmektedir. 

Kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin temel ilkesi 
"hizmetlerin halka en yakın yönetim birimlerince yerine 
getirilmesi" olduğuna göre, kamu yönetimi içinde halka en yakın 
yönetim birimlerini öncelikle iki temel ayrımda incelemek 
gerekmektedir. 

(i) Merkezi yönetimin taşra kuruluşları, 

(ii) Yerinden yönetim kuruluşları. Birinci ayrımda kamu 
hizmetleri "yetki genişliği" esasına göre yerine getirilirken, 
ikinci ayrımda "yerinden yönetim ilkesi" söz konusudur ve yerel 
yönetimler bu ilkeye göre faaliyet gösterilirler. 

Jk» 
Yerel yönetimleri merkezi yönetimin "yerinde yönetim" 

birimlerinden ayıran temel özellik, karar organlarının doğrudan 
halk oyuyla seçilmiş olmasıdır. Yetki alanları içinde kendilerine 
yasalarla verilmiş hizmet sorumluluklarını yine yasalarla 
belirlenmiş kendi öz kaynakları ile gerçekleştirebilmeleri; iş 
örgütlenmeleri, personel düzeyleri ve çalışma programları 
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üzerinde tam ve kesin serbestliğe sahip olmaları ise diğer temel 
özellikler olarak sıralanabilir. Bu ayrımlara karşın yerel 
yönetimlerin merkezi yönetimle birlikte "kamu yönetimi"nin 
ayrılmaz bir parçası oldukları gözardı edilmemesi gereken bir 
kuraldır. 

2. KAMU GÖREV VE HİZMETLERİ 

Kamu görev ve hizmetleri yurttaşların temel hak ve 
özgürlüklerinin kullanılabilmesi ve bireylerin "maddi ve manevi" 
varlıklarını geliştirebilmesi için idare tarafından sağlanılması 
zorunlu ve yararlı işler olarak tanımlanabilir. 

Yurttaşlar için yaşamı onurla, güvenceli, özgür ve sağlıklı 
biçimde sürdürebilmenin temel gereksinimlerini sağlamak kamu 
görev ve hizmetlerinin özünü oluşturur. 

Kamu görev ve hizmetlerinden bireysel, aile, toplumsal 
kesim, yerleşme bütünleri vb. gruplar halinde yararlanmak söz 
konusudur. 

Bu çerçevede kır veya kent gibi yerleşme yeri yada ırk dil, 
din vb. özelliklere bağlı olmaksızın yurttaşların tümü için yatay 
ve düşey hareketliliği kolaylaştırıcı, kendi kendini yönetim 
erkini geliştirici, katılım ve üretkenliği yaygınlaştırıcı 
önlemleri almak, bu gereksinimleri karşılamak, bunların 
sağlanmasını ve sürekliliğini denetlemek, bireyin veya toplumsal 
kesimlerin bunlardan yararlanmasını engelleyici sosyal, kültürel, 
ekonomik, politik engel ve eksiklerinin aşılmasını sağlamak, kamu 
görevlerini tanımlamaktadır. 

Oluşmuş, yaygın olarak bilinenlerin yanısıra çağdaş ve 
gelecekteki gereksinimleri de gözeten sunumları hazırlamak, 
programlamak ve tanıtmak gibi işlevleri kamunun merkez ve yerel 
organlarıyla bir bütün olarak yüklenmesi beklenir. 

^ Kamu görev ve hizmetlerinin kim tarafından yerine 
getirileceğine karar verebilmek için hizmeti sunan organlar ya da 
hizmeti talep eden birey ve toplumlar açısından konuya 
yaklaşılabilir. 

Görev ve hizmeti talep eden birey ve toplum açısından 
talebin gerektiği anda ve yerde, sürekli, dengeli ve eşit sunumu 
önem taşır. Bu nedenle yurttaş topluluklarının 
yerleşme yerleri ve ülke satma dağılımlarına bakılmaksızın kamu 
görev ve hizmetlerinden eşit yararlanabilmelerini sağlamak 
esastır. 

Kullanıcı açısından kamu hizmetlerinin elde edilebilirliği, 
ekonomikliği ve erişilebilirliği bir diğer boyutu 
oluşturmaktadır. 

Kullanıcı açısından görevi veya hizmeti istendiğinde elde 
edilebilme ve verimlilik gibi fartörler kimin sağladığından önde 
gelir. 
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Kamu görev ve hizmetlerini taşıdıkları bazı özellikler ya da 
yöneldikleri kalemler itibarıyla gruplamak mümkündür. Örneğin 
bireysel-müşterek, temel-ihtiyari, taktik-stratejik, yerel- 
ulusal gibi. Ancak bu gruplamalar zamana ve yere bağlı olarak 
değişim ve geçişlilikler göstermekte ve yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca tam kamusal (toplumsal)-yarı kamusal- özel mal ve hizmet 
gruplarının bölünme, fiyatlandırma, tüketimde rekabet ve 
ödemeyenin tüketimi açılarından genel kabul görmüş ayrımı ve 
özellikleri de bulunmaktadır. 

3. NEDEN GÖREV VE HİZMET PAYLAŞIMI 

Kamu görev ve hizmetleri yerine getirilirken insan faktörü 
birinci önemde olmakla birlikte, ülke ve yörenin kaynakları ile 
ekonomik ve teknolojik eşikler önem taşır. 

Kıt kamu kaynakları arasında kendi kendini yönetebilir insan 
varlığının da sayılması gereklidir. Sermaye ve doğal kaynak 
kullanımında, sorumluluk ve insiyatifin ülke yüzeyine yayılması, 
yaratıcılığı ve verimliliği arttırmanın etkili girdisi olacaktır. 

Yetki ve sorumluluk dağıtabilmek iyi yönetmenin en başta 
gelen ilkesi olmuştur. Doğal kaynak, sermaye ve insan varlığı 
(kadro) potansiyelini, gelecek kuşakları da gözeterek hizmetleri 
planlamak gereği, görev ve hizmet paylaşımını gündemde 
tutmaktadır. 

Kaynakların yanısıra dengeli olmayan nüfus faktörüne bağlı 
olarak eşitliği ve sosyal dengeleri sağlamak, ölçek 
ekonomileriyle birlikte kurumsal ilişki düzenlemelerini de 
gerektirmektedir. 

Kamu görev ve hizmetleri, bu görev ve hizmetleri yerine 
getiren kamu yönetimi örgütlenmesi ile kamu kaynakları genel bir 
yaklaşımla ele alındığında, mevcut yapıda kaynakların öncelik 
aldığı görülmektedir. Başka bir anlatımla eldeki kaynak ve 
örgütlenme ile hangi kalitede ne kadar hizmet götürülebilirse, 
kamu yönetimi o kadar hizmet götürmektedir. Burada görev ve 
hizmetin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında paylaşımı 
gibi bir konu da gündeme gelmemektedir. Oysa kamu görev ve 
hizmetinin asıl hedefi_"insan" olduğunda bu tablonun tersine 
dönmesi gerekmektedir. Önce görev ve hizmetin kapsam ve niteliği 
belirlenmeli ve planlanmalı, sonra da bu planlamaya uygun bir 
örgütlenme modeline gidilerek, yeni kaynaklar da yaratılmak 
suretiyle görev ve hizmet yerine getirilmelidir. 

4. PAYLAŞIMIN ESAS VE İLKELERİ 

Kamu yönetiminin yani hem merkezi hem de yerel yönetim 
organlarının gelişen gereksinimler ve yapılanma sorunlarına bağlı 
olarak yenilenmesi gereği açıktır. Bu çerçevede tümden yeni 
yapılanmalara ya da reformlara tabi olacak yerel yönetimler ile 
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merkezin kamu görev ve hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
işbirliği kaçınılmaz bir zorunluluktur. Merkez ve yerel organlar 
birbirlerinin rakipleri değil tamamlayıcılarıdır. 

Seçerek kendi yönetimini oluşturmak hak ve sorumluluğuna 
sahip her toplum kendi kaynak ve olanakları ile gereksinimlerini 
karşılama yükümlülüğünü ve insiyatifini de taşımalıdır. 

Bu erk yalnızca daha geniş bir bütünün ve geçmişten geleceğe 
sürekliliğin denetimi ile smırlandırılabilmelidir. 

Yerelden-merkeze küçük ve dar ölçekliden geniş ölçeğe, tüm 
birimlere kendi ölçeklerinde yerinden yönetim esaslı yetki 
tanınmalıdır. 

Yerinden yönetim ve katılımının etkili olabilmesi, en 
küçükten en büyüğe toplumsal kimliklerin demokratikleşmesi ve 
organlaşması ile koşuttur. 

İletişimin, bilgi erişiminin kolaylaştığı, ölçeğe uygun 
karar çevrelerinin yetkili kılındığı, açık ve demokratik bir 
toplumsal yapılaşma, görev ve yetki bölüşümünü koşullara göre en 
esnek biçimde ve hızla belirleyip gerçekleştirmenin güvencesi 
olacaktır. 

Kamu görev ve hizmetleri belde, çevre, bölge, ülke, dünya ve 
evren ölçeklerinde süreklilik,geçişlilik ve bütünlük (continium ) 
arzeder. 

Yerel kaynak ve gereksinimlerin belirlenmesinde, bunların 
geliştirilip değerlendirilmesinde yerel yönetimlerin taşıdıkları 
avantajlar mutlak kullanılmalıdır. Halk katkı ve katılımlarını 
arttırmak, halkın denetim ve izleme etkinliğini geliştirmek 
hemşehrilik bilincini yaygınlaştırmakla, yerel isteğin ortaya 
çıkmasını teşvik etmekle mümkün olabilir. Bu ise, yerinden 
yönetimin yaygınlaştırılması demektir. 

Merkezi yönetim ve yerel yönetim organları arasında kamu 
görevlerinin yerine getirilmesinde işbirliği, bütünlük, 
süreklilik, geçişlilik ve yerinden yönetim esas olabilecek 
biçimde esnek bir yaklaşım oluşturulmalıdır. 

Ekonomik ve teknolojik verimlilik ölçütlerinin de gözetidiği 
böyle bir çerçevede uygulama, gerçekleştirme insiyatifinin 
yerelleşmesinin yanısıra politika belirleme ve norm geliştirme 
genelleşecektir. Evrensel ve ulusal hedefler böylesine bir genel 
denetimin kıstasları olmalıdır. 

Türkiye'de görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımı 
açılarından hem merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde 
karmaşık bir yapı yaşanmaktadır. Hemen her konunun ve sorunun 
Ankara'dan çözümlenme yoluna gidildiği merkezi bir yapı ağır 
basmaktadır. Böyle olunca da kamu hizmetlerinde etkinlik ve 
verimlilik kaybolmaktadır. 
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Kamu görevleri açısından merkezi yönetimin kendi içinde 
yaşanan kargaşa bir yana, merkezi yönetimle yerel yönetimler 
arasındaki kargaşaya bir örnek olarak, yerel yönetim 
birimlerinden il özel idareleri ile belediyelerin yasalarla 
üstlenmiş oldukları görevlerden aynı zamanda merkezi yönetim 
tarafından da -hatta daha ağırlıklı olarak- yerine getirilenlerin 
bir listesini vermek yerinde olacaktır. (EK:3) 

Bütün bu hususlar gözönüne alınarak merkezi yönetim ile 
yerel yönetimler arasında görev ve yetki dağılımın yeniden 
düzenlenmesi konusunda aşağıdaki saptamalar 
yapılabilir : 

a) Yerinden yönetim ilkesine daha fazla işlerlik 
kazandırılmalıdır. 

b) Merkezi yönetim sahip olduğu yetkileri yetki genişliği 
esasına göre olabildiğince taşra kuruluşlarına devretmelidir. 

c) Yerel yönetimler idari ve mali açılardan olduğu kadar 
halkın katılımı ve temsili açılarından güçlendirilmelidir. 

Bu çerçevede genel bir anlatımla ; 

ca) Yerel yönetimler mâliyesi ve harcamalarının toplam kamu 
harcamaları içindeki payının artırılması, 

cb) Yerel yönetimler üzerindeki katı vesayetin kaldırılması, 
bunun yerine etkili bir hukukilik denetimi ve yargı sistemi 
oluşturulması, 

cc) İdari ve mali özerkliğe sahip yerel yönetim sisteminin 
getirilmesi konuları ve seçenekleri ilerleyen bölümlerde 
tartışılacaktır. 

5. GÖREV VE YETKİ PAYLAŞIMINDA ÖNERİLER 

Merkezi Yönetimle yerel yönetimler arasında görev ve hizmet 
paylaşımı konusunda aşağıdaki öneriler yapılabilir : 

5.1. Merkezi yönetim esas itibariyle, 

a- Merkezi Yönetimce yürütülmesinde ulusal birlik ve 
bütünlük bakımından yarar bulunan adalet, milli savunma, genel 
güvenlik ve dış politika hizmetleri ile yerel nitelikte olmayan 
görevleri, 

b- Yerel nitelikte olsa bile yerel yönetimlerin mali ve 
teknik gücünü aşan, merkezi yönetimce yürütülmesinde verimlilik 
ve etkin kaynak kullanımı sağlanan görevleri, 

c- Tüm kamu hizmetleri ile ilgili olarak ulusal hedef, 
politika ve standartlar belirleme görevini, 
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d- Yerel yönetimlerin bu hedef, ilke ve standartlar ile 
hukuka uygun olarak faaliyette bulunmalarını sağlama görevini, 

e- Kamu görevlerinin (merkezi-yerel) daha etkili ve verimli 
yürütülmesini sağlamak amacıyla araştırmalar yapma görevini, 

f- Yerel yönetimlere teknik yardım, eğitim yardımı ve 
finansman desteği sağlama görevlerini yerine getirmelidir. 

5.2. Yerel yönetimler ise yerel nitelikte olan ve yerel 
halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik fayda alanı 
belirli sınırlar içinde olan imar, bayındırlık, sağlık, sosyal 
yardım, çevrenin korunması, tarihi ve doğal değerlerin korunması, 
eğitim, spor, tarım, ağaçlandırma, esenlik, ekonomi, ticaret, 
tüketicinin korunması, ulaşım, hayvancılık, kültür turizm vb. 
görevleri yerine getirmelidir. 

Kamu görevlerinin yerine getirilmesinde temel kural ise, 
görevlerin mali güçleri oranında ve etkin kaynak kullanımına 
imkan verdiği ölçüde halka en yakın yerel yönetim birimlerince 
yürütülmesidir. Bu kural yerel yönetimler yanında merkezi 
yönetimin taşra kuruluşlarını da önemli kılmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

IV. YEREL YÖNETİMLERİN YAPISAL SORUNLARI VE YENİDEN 
YAPILANDIRILMALARI 

Yerel yönetimlerin, halkımızın beklediği oranda etkili ve 
verimli hizmet ürettikleri söylenemez. Ülkemizde yerel yönetimler 
konusunun, sadece yönetsel etkinlik ve verimlilik gibi örgütsel 
ve yönetsel bir boyutta ele alınmaması gerekmektedir. Çünkü yerel 
yönetim kuramlarının demokrasinin kökleşmesi ve aksaksız 
işlemesi bakımından önemi olan demokratik değerler ve 
uygulamalarla yakın ilişkisi bulunmaktadır. Türkiye gibi 
demokrasiyi yaşam tarzı olarak seçmiş ve aynı değerlere sahip 
Avrupa Topluluğunun üyesi olmayı amaçlayan bir ülke için 
demokrasinin aşağıdan yukarıya yönelen bir süreç içerisinde 
kökleşmesi ve pekişerek aksaksız işlemesi açılarından yerel 
yönetim kuramlarının nerede ise "olmazsa olmaz" ölçüsünde önemi 
vardır. 

Toplum yerel yönetimlerden üstlendiği hizmetleri kaynak 
savurganlığı yapmadan, gerçekçi ve uzun perspektifli bir planlama 
ile etkin ve verimli bir şekilde üretmesini istemektedir. 
Bunların yanısıra toplumdaki demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü 
yaşam özlemlerinin yönetim anlayışına somut olarak yansımasını da 
beklemektedir. 

Belediyeler en önemli ve özgün yapıya sahip yerel yönetim 
birimleridir. Kentlerimiz, beldelerimiz gittikçe büyüyerek ve 
sorunlar yumağı haline gelirken bugünkü belediye yapıları ile bu 
sorunları çözmek mümkün olamamaktadır. Belediyeler yetkisiz ve 
etkisiz durumdadırlar. 

İl özel idareleri ve köy idareleri gelişememiş ve aksine 
zaman içinde etkisizleştirilmişlerdir. 30-35 yıl önce eğitim, 
tarım, sağlık ve benzeri hizmetlerin sorumlusu olan bu yerel 
yönetim birimleri giderek güçsüzleştirilmiş, 
yetkisizleştirilmiştir. 

İlçelerin kendi bütçesi yoktur. İlçe,mülki hudutlarını 
kapsayan yerel yönetim birimlerinden mahrumdur. Buralardaki 
hizmetlerin yapımı merkezi yönetimin tercihine göredir. 

Köy yönetimleri gittikçe merkezi yönetime bağlanmış, muhtar 
devlet memuru haline getirilmiştir. 70 yıldır değişmeyen 20 
liralık salma ile yerel hizmetlerin köyde yapılması imkanı 
ortadan kalkmıştır. 

Bugün ülkemizde kamu harcamalarının % 15'i yerel yönetimler 
tarafından yapılmakta, geri kalanı merkezi yönetimce üstlenilmiş 
bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde bu oran eşite yakındır. 

Merkezi yönetim devamlı olarak yetkileri kendinde toplanmış, 
yerel yönetimlere, yerel demokrasiye güvenmediği için onları 
yetkisiz ve etkisiz bırakmıştır. Vatandaşlar ilçe ve il yerel 
yönetimlerinin sorunları çözemediğini bilmekte ve merkezi 
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yönetimin kapısını aşındırmaktadır. Kamu hizmetini götüren idare 
(merkez-yerel), kamu hizmeti ve hizmet götürülen kesim (halk) 
arasında karar, sorumluluk ve uygulama aşamasında kopukluk 
vardır. 

"Yerel hizmetlerin merkezden planlanması; halkın ihtiyaç ve 
önceliklerinin belirlenememesi, halkın istekleri doğrultusunda 
etkili bir programlama yapılamaması, karar vermede ve uygulamada 
kırtasiyecilik, gecikme, duyarsızlık gibi idari etkinliği ve 
verimliliği olumsuz etkileyen sorunlara neden olmaktadır." 

I. YEREL YÖNETİM KURUMLARIMIZ YETERİNCE DEMOKRATİK DEĞİLDİR. 

Yerel yönetim sistemine demokratik nitelik kazandıran öğeler 
açısından değerlendirildiğinde yerel yönetim sistemimiz için 
aşağıdaki saptamalar yapılabilir. 

1.1. Yerel toplulukların kendi-kendilerini yönetme yetkileri 

Yerel yönetimlerin varlık nedenini oluşturan bu nitelik, 
yerel topluluklara temsil edici organlar aracılığı ile, yerel 
hizmetler üzerinde uygulanabilir nitelikte kararlar oluşturarak 
kendi kendilerini, tercihleri yönünde özgürce yönetme olanağı 
vermektedir. Oysa ülkemizde yerel topluluklar bu olanaktan geniş 
ölçüde yoksundur. 1983 yılından bu yana gerçekleştirilmiş olan 
düzenlemelere karşın, yerel yönetimlerin yönetsel özerkliğine 
çağdaş boyut kazandırabilmesi için başta Anayasa'nm vesayetle 
ilgili hükümleri olmak üzere, bir çok yasa hükmünün 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

1.2. Hemşeri katılımı, denetimi ve temsil 

Yerel yönetimlere demokratik nitelik kazandıran önemli 
değerlerden birisi de, bu kuruluşlara halk katılımı yollarının 
açık olması ve katılım sürecine işlerlik 
kazandırılmasıdır. 

Yerel yönetim kuruluşlarının kararlarını etkileme olanağını 
yerel topluluklara veren katılımın amacı, halk denetiminin 
etkinliğini de arttırarak, yerel demokrasiye gerçek niteliğini 
kazandırmaktır. Seçimler dahil öteki temsil sistemleri başta 
olmak üzere seçim dönemleri arasındaki halkın yerel yönetimlerin 
karar sürecini etkilemesine olanak sağlayan yol ve yöntemler, bu 
açıdan önem taşımaktadır. Oysa ki yerel yönetim sistemimizde 
katılım olanakları çok sınırlıdır. 

1.3. Yönetsel saydamlık 

Özellikle 1970'lerden sonra yerel yönetimlerin gündemine 
girmiş olmasına karşılık bu kurumun, hemşerilerin yerel 
yönetimlerde olan bitenlerden düzenli biçimde bilgi edinmesine ve 
kendi sesini bu kuruluşlara duyurmasına yeterince olanak 
sağlayacak niteliğe ulaşamadığı kuşkusuzdur. 
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Oysa yerel topluluk tarafından oluşturulan ve varlık nedeni 
bu topluluğa hizmet etmek olan yerel yönetimlerin planları, 
programları, uygulama kararları üzerinde hemşerilerin bilgi 
sahibi olması günümüzdeki "bilgi edinme hakkı" bağlamında 
değerlendirilmektedir. 

2. YEREL YÖNETİM KURUMLARIMIZ YETERİNCE GÜÇLÜ DEĞİLDİR 

Yerel yönetimlerin güçlü ve özerk olabilmesi için özellikle 
üç alanda geniş yetkilere sahip olmaları gerekmektedir. 

2.1. Yerel kamu hizmetleri üzerinde yetki ve sorumluluk 

Yerel nitelikli kamu hizmetlerini yürütme sorumluluğu ve 
yetkisinin yerel yönetimlere bırakılmasındaki sınır, bu 
kuruluşların gücünü belirleyen göstergelerden birisidir. Oysa 
ülkemizde yerel yönetimlerin görev alanları hem çok dardır, hem 
de bu alan giderek başlangıçta öngörüldüğü sınırların da altına 
düşmüş, yerel yönetimlerin yetkisindeki birçok görev merkezi 
yönetimince üstlenilmiştir. 

Yıllık plan ve programda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesi doğrultusunda adımlar atılacağı belirtilmesine 
karşın, merkezi yönetim devamlı olarak yetkilerini arttırmak için 
çaba harcamaktadır. Son örnek ise, Arsa ofisi ile ilgili Kanun 
Hükmünde Kararnamedir. Bu Kararname ile belediyelerin elindeki 
imar yetkilerinin merkezi yönetime aktarılması ve merkezi 
yönetimin kent rantlarına el koyması planlanmıştır. Söz konusu 
kararnamenin, dayanağı olan Yetki Kanunu1nun Anayasa'ya aykırı 
olması nedeniyle. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
olumlu bir denetim adımı olmakla birlikte, iptal "şekli" yönden 
yapıldığından konunun yerel yönetim-merkezi yönetim açısından 
tartışması devam edecektir. Çevre, turizm, kültür, köy 
hizmetleri diğer örnekler olarak gösterilebilir. (Anayasa 
Mahkemesi İptal Kararı; E.1993/52 , K: 1993/54 G: 26.11.1993 , 
RG : 30.12.1993 , Yürürlük : 30.6.1994 ) 

Ayrıca merkezi yönetim GAP örneğinde olduğu gibi yerel 
yönetimler üzerindeki vesayet ve denetimini ara sistemlerle 
arttırmaktadır. Uygulamada sıkıntı yaşanmamasına rağmen GAP 
bölgesindeki yerel yönetimlerin daha da güçsüzleştirilmesi yerel 
demokrasinin gelişmesini engelleyen en önemli faktör olmaktadır. 

Kimi düzenlemelere karşılık merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasındaki görev bölüşümünün yerinden yönetim ilkesi 
doğrultusunda, radikal biçimde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin çağdaşlaştırılmasının 
tartışıldığı günümüzde yerel yönetim yetkilerine el atmayı 
düşünce olarak terk etmelidir. Mevcut mevzuatın değiştirilmesi ve 
yeni mevzuat düzenlemelerinde, kamu hizmetlerinde etkinliğin 
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sağlanması ve hizmetlerin halka en yakın yönetim birimlerince 
gerçekleştirilebilmesi için merkezi ve yerel yönetimler bir bütün 
içinde görülmeli, yerel yönetimlerin demokratik yapıları göz ardı 
edilmemelidir. 

2.2. Yerel yönetimlerin kesin, yürütülür karar alma yetkisi 

Üstlendikleri hizmetlere ilişkin temel tercihleri yapma ve 
uygulama karalarını da içerecek biçimde kural oluşturma, 
planlama, personel, iç örgütlenme konularında merkez yönetiminin 
onayına gerek kalmadan uygulanabilir nitelikte karar almaları, 
yerel yönetimlerin gerçek anlamda demokratik ve güçlü kamu 
kuruluşları niteliği kazanmalarının vazgeçilmez koşuludur. 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki idari 
vesayeti sona ermelidir. Bağımlı, güçsüz yerel yönetim yapıları 
ile (belediye, il özel idaresi, köy idaresi) sorunları 
aşamadığımız gerçeğini görmek zorundayız. 

2.3. Akçalı kaynak yeterliliği ve kaynak yaratma yetkisi 

Kamu hizmetlerinde etkinlik yeterli ve rasyonel kaynak 
kullanımı olmaksızın tam olarak sağlanamaz. Yeterli mali kaynağa 
sahip olamayan yönetimlerin hizmetlerde etkinlik sağlanması da 
mümkün değildir. Bu durum yalnız yerel 
yönetimler için değil, merkezi yönetim için de söz konusudur. 
Görev ve yetki paylaşımında yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda 
yerel yönetimlere verilmeyen önem, kaynak paylaşımı konusunda da 
verilmemiştir. 

Kaynak yaratma sıkıntısı içinde olan kamunun yerel 
kaynakları harekete geçirerek "öz kaynak" yaratma gücü olan yerel 
yönetimlere sınırlı yetkiler vermesi yalnız yerel yönetimleri 
değil merkezi yönetimi de sıkıntıya sokmaktadır. Dolayısıyla 
yerel yönetimler öz kaynak yaratamayarak mali sıkıntı içine 
girerken, yerel yönetimlere kaynak aktarmak zorunda kalan merkezi 
yönetim de sıkıntı içine girmekte, kamu kaynaklarının rasyonel 
kullanımından hızla uzaklaşılmaktadır. Merkezi yönetimin yerel 
yönetimlere yardımları konusunda geniş kapsamlı bir mali denge 
sistemi kurulamamıştır. Bu durum yerel yönetimleri güçsüz bırakma 
konusunda bilinçli bir tercihin sonucu değilse, düzeltilmesi 
hemen mümkündür. Sistem merkezde ve yerelde kamu kaynaklarının 
toplanması ve dağıtımını etkin ve verimli olmaktan 
uzaklaştırmıştır. 

3. YEREL YÖNETİMLERİN YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL SORUNLARI 

Yerel yönetim sistemimizdeki aksaklıklar ve boşluklar 
nedeniyle yerel topluluklara yeterli hizmet sunulmamaktadır. 
Yerel yönetimlerin örgütsel yapılarının çağımız gerekleri ile 
bağdaşmaması, köhneleşmiş yasal mevzuatın getirdiği engeller 
sonucunda, insiyatifli, atak, demokratik yerel yönetim yapıları 
oluşamamaktadır. Yerel yönetim yapılarımız da , merkezi yönetim 
yapılarımızın ufak modelleri olarak gelişmektedir. 

44 



Bugünkü il sistemimiz içinde, merkezin taşra kuruluşları 
arasında uyum ve bütünlük sağlanması mümkün değildir. İşlevsel 
olmayan merkezin taşra kuruluşları ile işlevsiz bırakılan il özel 
idareleri arasında yerel hizmetlerin görülmesi bakımından bir 
bağın oluşması dahi imkansızdır. 

İl özel idareleri kırsal yörelere yerel hizmetleri götürmeyi 
amaçlayan yerel yönetim birimleri olmaktan uzaklaşmış, köyler ve 
kırsal nitelikteki belde belediyeleri çağdaş yerel hizmetleri 
sunamaz hale gelmişlerdir. Merkezi yönetimle yerel yönetimler 
arasında olduğu gibi yerel yönetim birimleri arasında da planlama 
ve yıllık programların uygulanması konusunda yatay bağlantı 
kurulamamış, merkezi yönetim bu konuda da koordinasyon görevini 
yerine getirememiştir. Ekonomik gereksinmeleri birbirine yakın 
bir bölgede üç ayrı yerel yönetim birimi birbirinden kopuk 
çalışabilmektedir. İl Özel İdarelerinin yapısal sorunlarını 
burada bir örnek olarak vermek yerinde olacaktır. 

İdarelerin yapılarını görev, yetki ve bütçeleri ile 
teşkilatlanmaları belirler. II özel idareleri bakımından bu 
unsurların hiçbirisi açısından bu gün için olumlu düşünmek mümkün 
değildir. 

Gerek İl özel idarelerinin kuruluş kanunu niteliğinde olan 
1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati, gerekse 
bu kanunun ismini değiştirerek İl Özel İdaresi Kanunu haline 
getiren 3360 sayılı Kanun'la bu idarelere verilen görevler 
(Madde:78); savunma, asayiş ve dışişleri hariç olmak üzere 
devletin tüm görev ve fonksiyonlarını kapsar niteliktedir. 

1913 yılında imparatorluk döneminde bu idarelere verilen 
görevlerin büyük bir bölümü, cumhuriyet döneminde kuruluş 
kanunları ile çeşitli bakanlıklara verilmiş,bu yapılırken gerekli 
yeni düzenlemeler yapılmamış, il özel idarelerine yeni görevlerde 
verilmeye devam edilmiştir. Bu nedenle birçok görevin merkezi 
idareye veya il özel idaresine ait olup olmadığını kesin 
çizgilerle ayırma olanağı bulunamamaktadır. Söz gelimi; eğitim, 
sağlık ve köy yerleşim planı hazırlanması görevleri böyledir. Bu 
durum aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır; 

- Sınırları kesin belirlenmemiş görevlerin kim taraından ne 
zaman ne ölçüde yerine getireceği konusu ortada kalmaktadır. 

- İl özel idareleri yerel yönetim birimi olma niteliklerini 
kaybetmekte, merkezi idareye yakınlaşmaktadır. 

- Çok dağınık ve geniş kapsamlı görevler için teşkilatlanma 
gerçekleştirilememekte, hizmet plan ve programları 
yapılamamaktadır. 

Bu sonuçların ortaya koyduğu gerçek ise çok açık bir şekilde 
sınırlı kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılamamasıdır. 
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İl özel idareleri kuruluşlarından bu yana bir saymanlık 
teşkilatı dışında, icracı bir birime sahip olamamışlar, teknik 
uzmanlıklar oluşturamamışlar, görevleri ile uyumlu uygulama 
birimi niteliklerini kazanamamışlardır. Bunun nedenleri kuşkusuz 
politik ve bir ölçüde idari tercih baskısı altında görev yetki ve 
sorumluluk dağınıklığıdır. 

İl özel idareleri bugünkü yapıları ile klasik bir merkezi 
idare birimi görüntüsü vermekte, hizmetlerini merkezi idare 
birimlerinin taşeronu olarak yürütmekte, bu nedenle de etki ve 
yönlendirilme altında bulunmaktadırlar. Kırsal yörelere hizmet 
götüremeyen yerel yönetim yapısı, hızlı kentleşme içinde büyüyen 
sorunların altında ezilen bir belediye modelini de yanında 
taşımıştır. Bu da yeni bir yeniden yönetim sisteminin köy, 
belediye il özel idaresi ayrımı yapılmadan ele alınması gereğini 
ortaya koymaktadır. 

^ 4. YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI t 
Son yıllarda yerel yönetimler ve bu alanda reform 

gereksinimi çok tartışılan bir konu olmuştur. Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarında hazırlandıkları dönemlerdeki koşulların farklılığı 
yansıtılarak yerel yönetimlere değişen önceliklerle yer 
verilmiştir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi 
hedeflenmesine ve yasal değişikliklerin zorunluluğu 
vurgulanmasına karşın ne yazıktır ki bugüne kadar geçen 30 yıllık 
planlı kalkınma döneminde, yerel yönetimlerle ilgili plan 
hedeflerine ulaşılamamıştır. Hatta plan hedefleri hiç dikkate 
alınmamış ve yerine getirilmesi doğrultusunda ciddi bir adım 
atılmamıştır. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nce 
gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA), Uluslararası 
Yerel yönetimler Birliği ve T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı'nın müşterek çalışması olan Yerel Yönetimin 
Geliştirilmesi Programı, Türk belediyecilik Derneği, Konrad 
Adenauer Vakfı işbirliği çalışmaları, belediyelerin bu konudaki 
yayınları, Bakanlık çalışmaları yerel yönetimler reformu 
konusunda taleplerin yoğunluğunu göstermektedir. Yerel 
yönetimlerin yeniden yapılandırılmasının önemi hemen her kesim 
tarafından urgulanmış, ilgili kurum ve kuruluşların siyasal 
partilerin önerileri ile birlikte TÜSİAD, TÜGİAD gibi işveren 
kesimi örgütleri de yeni model önerilerine katkıda 
bulunmuşlardır. Ancak somut adımın atılması hep ötelenmiştir. 
Birinci Bölümde belirtildiği gibi Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında konu edilen "çerçeve yasa" çalışması plan döneminin son 
yılına girilirken hızlanmıştır. 

Ülkemizde bugünkü merkezi yönetim yapılanması ve yerel 
yönetim sistemi ile sorunların çözümlenmesi zordur. Tıkanmış, 
hantal ve sorunlu yapıların değişmesini ve yeniden 
yapılandırılmayı hedeflemeden sorunların aşılması mümkün 
değildir. Parçacı yöntemlerle yapılan değişikliklerin kısmi ve 
geçici iyileştirmeler getirebildiği, ancak sorunların büyümesini 
önleyemediği artık görülmüştür. 
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Bu nedenle var olan merkezi ve yerel yönetim yapılanmasını 
esas kabul etmeden ve buna bağlı kalmadan, yerel yönetimlerin 
yapısal sorunlarına yaklaşmak ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planını aynı zamanda bir kamu yönetimi reformunu getirecek yerel 
yönetim reformu ile şekillendirmek uygun olacaktır. 

Yerel demokrasinin gelişip, güçlenmesinin ülke demokrasisi 
için vazgeçilmez bir ön koşul olduğu bilinciyle hareket edilmesi 
gerekmektedir. Yerel yönetimlerin güçlenmesini, yerel demokrasiyi 
ve bu yolla da genel demokrasiyi güçlendirecek bir süreç olarak 
görmek gerekir. 

Aslında yerel yönetimler Devlet ve dolayısıyla "İdare"nin 
bütünlüğü dışında ayrı yönetim birimleri değildir. Yerel 
yönetimlerin özerk, güçlü ve demokratik birimler haline 
getirilmesi ile üniter devlet yapısının bozulması, kaldırılması 
konuları arasında her hangi bir ilişki olamaz. Üniter devlet 
yapıları içinde özerk, güçlü, demokratik yerel yönetim yapıları 
oluşturulabileceği gibi, federatif devlet yapıları içinde 
bağımlı, güçsüz, vesayet altında tutulan yerel yönetim yapıları 
kurulabilir. 

Yerel nitelikteki hizmetlerin yerel yönetimlerce yerine 
getirilmesi gerekeceği ana yaklaşımı doğrultusunda, merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev yetki, sorumluluk 
ve kaynak paylaşımı yapılmalıdır. Merkezi bürokratik devlet 
anlayışından kaynaklanan idari ve mali vesayet kaldırılmalı, 
merkezi yönetim ilkesi yerine, yerinden yönetim ilkesine uygun 
yeniden yapılanma sağlanmalıdır. Merkezi yönetimin de kendisini 
yetki genişliği esasını kullanarak "yerinde yönetim"e adapte 
etmesi gerekmektedir. Böylece öncelikli hedefi "insan" ve 
"hizmet" olan bir yönetim modeline geçilmiş olunacaktır. 

Yerel yönetimler arasında ise yerel hizmetlerin en iyi, en 
verimli, en ucuz şekilde yapılmasını sağlayacak bir görev ve 
yetki paylaşımı getirilmelidir. Yerel yönetimler yatay ve düşey 
konumda karşılıklı etkileşim ve eşgüdüm içinde, ilişkiler ağına 
kavuşabilir. Aralarındaki ilişkinin vesayet şeklinde çözümü 
yerine, eşgüdüm mekanizmasının sağlanmasına yönelik sistemin 
kurulmasına çalışmak demokratik bir yaklaşım olacaktır. Yerel 
yönetimler arasında yetki ve görev paylaşımında ise bir yetki ve 
görevin hizmet alanına göre aynı özellikde yerel yönetim 
birimlerine devri sağlanmalıdır. 

Kamu sorumluluğu, tercihen halka en yakın idarelerce 
kullanılmalı, sorumluluğun bir başka otoriteye verilmesine 
görevin niteliği, verimlilik ve ekonominin gerekleri dikkate 
alınarak karar verilmelidir. 

Yerel yönetimlere verilen yetkiler, normal olarak tam ve 
yalnız onlara ait olmalıdır. Bu yetkiler, yasalarla belirlenen 
dışında, merkezi ya da bölgesel nitelikli başka bir otoritece 
zayıflatılmamalı veya sınırlandırılmamalıdır. 
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Halkın yerel yönetimlere katılımının önünü açacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Yerel yönetim sınırları içinde belli 
bir süreden beri oturan tüm insanlar Anayasada belirtilecek 
sınırlamalar dışında (yaş sınırlaması vb.) yerel yönetimlerde 
seçme ve seçilme hakkına kavuşturulmalıdır. Hatta belirli süre 
bir yerde oturan yabancı uyruklular için de belirli kural ve 
koşullarla bu hak tedrici olarak verilebilmelidir. 

Yerel toplulukları yakından ilgilendiren yerel yönetim karar 
organlarının aldığı belirli kararlarda halk oylaması yapılarak 
topluluğun görüşünün alınması sağlanmalıdır. 

Yerel topluluk üyeleri, bilgi, yetenek, önderlik ve 
dürüstlük gibi alanlarda ciddi eksiklikler taşıdıkları 
gerekçesiyle yetersiz ve başarısız buldukları seçilmiş yerel 
yöneticileri, yerel seçmenlerin belirli bir kesiminin başvurusu 
üzerine yapılacak halk oylaması sonucu, seçim süresi dolmadan 
geri çağırma hakkına sahip kılınmalıdır. 

Önemli olan vatandaşların örgütlü katılımının sağlanmasıdır. 
Halkın örgütlenmesinin önündeki yasal ve idari engeller 
kaldırıldığında örgütlü toplum kesimlerinin katılımı daha 
doğrudan ve daha demokratik olacaktır. Örgütlü kesimlerin, 
örgütleri aracılığı ile yerel yönetim kararlarına ve 
uygulamalarına katılmasının değişik yöntemleri bulunabilir. Sivil 
toplum örgütlerinin yerel yönetim seçimlerinde siyasi adayları, 
partileri desteklemesi konusundaki yasal engeller 
kaldırılmalıdır. 

Yerel yönetim sınırları içinde oturan vatandaşların yerel 
yönetim organlarının kararları ve uygulamaları konusunda 
bilgilendirilmesi ve bu konuda teknoloj ik imkanların 
kullanılmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Vatandaşların, yerel yönetimin seçilmiş ve atanmış 
görevlilerinin çalışmaları ile ilgili yazılı soru sorma hakkı 
tanınmalı, ilgilinin soruya cevap vermesini sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Dilekçesine kendi seçtiği yerel 
yöneticilerden cevap alamayan bir toplulukta "yerinde yönetim" 
ilkesinden söz edilemez. 

Halkın örgütlü katılımının sağlanması halinde, yerel yönetim 
sınırları içindeki vatandaşların kendisi ile ilgili alınan 
politikaları, kararları ve uygulamaları hukukilik ve yerindelik 
bakımından denetlenmesi mümkün olacaktır. 

5. ÖNERİLEN YEREL YÖNETİM YAPILANMASI MODELİ 

Yerel yönetimlerin demokrasi ve katılım açısından bu kısa 
irdelemesinden sonra merkezi ve yerel yönetim yapılanması 
hakkmdaki öneriler şöyle sunulabilir: 

Tüm kamu yönetiminin taşrada örgütlenişinde, merkeziyetçi 
gelenek hep ağır basmış, yerel yönetimler de sistemde bu yaklaşım 
içerisinde yer almışlardır. Toplumsal bağlılık ve sorumluluğu en 
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iyi biçimde gerçekleştirebilecek kuruluşlar olan yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi, kamusal politikaların daha etkili 
uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Karar alma ve uygulamada 
sorumluluğun yerel yönetimlere dağıtılması, demokratikiiğin 
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 politikalar 7.Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
gittikçe artan bir önem kazanacaktır. Merkezi yönetim, asli 
görevi olan ülke ölçeğinde politikalar üretmek, hedef ve 
stratejiler saptamak, planlamak, verimlilik sağlayabilmek için 
denetleme işlevlerini tam olarak yerine getirebilmek amacıyla 
yeniden düzenlenmelidir. Genel idari yönetim anlayışı içinde 
merkeziyetçi yapı yerine adem-i merkeziyetçi yapı ve yaklaşım 
benimsenmelidir. 

1920'li yılların sosyo-ekonomik ve teknolojik koşullarında 
oluşturulan il ve ilçe yapılarımız toplumun bugünkü ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktır. Bugünkü il ve ilçe oluşumu ve hiçbir plana 
dayanmayan gittikçe artan sayıları ile idari yapımız çıkmaza 
yönelmektedir. 

Planlama hedefi olmayan, planlama modeli ile yönetim 
örgütlenmesinin birlikte düşünülmediği bir yapı sorunları 
çözemez. Planlama süreci ve planlama modeli mekanik olarak 
dünüşülemez. En küçük bölgeden, en büyük alana kadar, kendi 
içinde anlamı olan, kaynakların verimli kullanılmasına yönelik, 
insiyatif ve girişimciliği yok etmeyen, bürokratik bir yapıyı 
hedeflemeyen planlama modeli gerekmektedir. 

Bu nedenle,ülkemizin kaynaklarını verimli olarak 
kullanılabilmesinin planlanabileceği, planların etkili biçimde 
uygulanabileceği, kendi içinde anlamlı bir bütünlük oluşturacak 
planlama bölgelerine ayrılması gerekir. Her bir planlama bölgesi 
de kendi içinde yeterli sayıda alt planlama bölgesine bölünmesi 
gerekir. Planlama ve alt planlama bölgelerinin oluşumunda 
araştırmaya dayalı, gerçekçi ve gereksinmelere cevap veren 
sınırlar esas alınmalıdır. 

Planlama bölgelerini, yönetim örgütlenmesi ile birlikte 
düşündüğümüzde İL1ler planlama bölgeleri, İLÇE'ler alt planlama 
bölgeleri olacaktır. Planlama bölgeleri (İL), alt planlama 
bölgeleri (İLÇE) yapıları ve sayıları yeni bir envanter çalışması 
ile belirlenmelidir. İktisadi potansiyeli, nüfus yapısı, tarihi, 
coğrafi, kültürel özelliklerinin değerlendirilmesi ile il ve 
ilçeler saptanmalıdır. Bugünkü il ve ilçe yapısı ve sayısı ile 
planlama hedefleri ve alanları, birbiriyle çelişmektedir. 

Bu yaklaşımları değerlendirmeden il ve ilçe sayısının 
arttırılması politikasına ve uygulamasına son verilmesi 
gerekmektedir. Sürekli idari bölünmelerin sayısını arttıran ve bu 
artışta geçerli hiçbir nedeni olmayan ve planlama bölgeleri 
hedefi olmayan bir yönetsel model anlayışı çağdaş ve rasyonel 
olamaz. 
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Bu planlama ve yönetsel modelde yer alan İL ve İLÇE'de, 
alanın planını hazırlayan ve uygulayan yönetim 
birimleri İL YEREL YÖNETİMİ VE İLÇE YEREL YÖNETİMİ olacaktır. 

İl, ilçe merkezlerinde ve beldelerindeki belediye 
yapılanmasının, yerel yönetim sistemi içinde ayrı bir önemi 
vardır. Kent yerel yönetimlerinin (belediyelerin) ülkemiz idari 
yapısı içinde tarihsel deneyiminin azmsanmaması gerekir. 

Türkiyede her yerleşim yeri tüzel kişiliğe sahip bir yerel 
yönetime sahiptir. 150 nüfuslu köyde, köy yönetimi; 2000 nüfuslu 
bir beldede, belediye yönetimi. Küçük yerel yönetimler alan ve 
nüfus boyutu bakımından kendilerinden beklenen tüm işlevleri 
etkin bir biçimde yerine getirememektedirler. Bu yerleşim 
bölgelerinde, yerel yönetimlere verilen yetkiler kağıt üzerinde 
kalmakta ve hizmetler görülememektedir. Yapılmayan bu hizmetlerin 
başka bir sahibi de yoktur. Köy yerel yönetimleri güçlendirilmeli 
ve köy birlikleri oluşumları daha aktif hale getirilmelidir. 

Mahalle birimlerinin de etkin yerel yönetim birimleri haline 
getirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetim ile halk arasında 
yakınlaşmayı sağlamak, yönetime temel dayanak noktaları 
oluşturmak, halkla yüzyüze ilişkileri, bilgi alışverişini, 
danışma mekanizmalarını ve genel olarak yerel demokrasi ve 
hizmet etkinliğini geliştirmek amacıyla "mahalle" bir ilk basamak 
yerel yönetim biçimi olarak, yeni bir işlevsel yapıya 
kavuşturulmalıdır. Mahalle ve köy ilk ve en taban yerel yönetim 
birimleri olarak gelişmede ve kalkınmada önemli görevler 
üstlenebilir. 

Yerel yönetim birimlerinin seçimle oluşacak yerel 
meclisleri, yerel nitelikteki tüm hizmetlerin görülmesinde karar 
alma yetkisine sahip olmalıdır; 

- İl'de İL MECLİSİ 
- İlçe'de İLÇE MECLİSİ 
- Köy'de KÖY MECLİSİ 
- Belediye bölgesinde BELEDİYE MECLİSİ (KENT MECLİSİ) 
- Mahalle’de MAHALLE MECLİSİ 

Söz konusu meclislerin ve meclis başkanlarınm seçimlerinde 
genel ilke tek dereceli seçim olmasıdır. Köy ve mahalle 
meclislerinin dışında il, ilçe ve belediye meclislerinde, alt 
meclislerin temsilini sağlayacak temsilcilerin yer alması 
düşünülebilir. Bu temsilcilerin sayısı, meclis üye sayısının 
belirli bir oranı, örneğin 1/4’ü olabilir. 

Mahalle, köy muhtarları ve meclisleri seçiminde siyasi 
partiler aday gösterebilmelidir. 

İl meclisi başkanı ile ilçe meclisi başkanının seçimle gelen 
kişilerden olması ya da vali ve kaymakamın bu meclislere 
başkanlık yapması konusu, vali ve kaymakamların seçimle gelmeleri 
konusu ile birlikte sürekli tartışılagelmektedir. Mevcut idari 
yapıda vali ve kaymakamlar "merkezi yönetim"in memurları olarak 
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görev yapmaktadırlar. Bu nedenle vali ve kaymakamların seçimle 
gelmeleri görüşü Komisyon toplantılarında azınlıkta kalmıştır. 
Komisyonda il meclisine ve ilçe meclisine vali ve kaymakamın 
başkanlık yapması görüşü merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
arasındaki eşgüdüm ve ilişkinin kurulmasının daha kolay ve 
yararlı olacağı gerekçesiyle ağır basmıştır. 

Yerel yönetim birimlerinin yürütme kurullarında (Encümen 
vb.) görev alacak üyelerin atanmış profesyonel yönetici olması, 
seçilmiş meclis üyelerinden oluşması ve karma olması konularında 
görüşler ileri sürülmektedir. Yerel meclislerin aktif hale 
getirilmeleri sonucunda encümenlerin profesyonel yürütme 
kurulları olarak atanmış yöneticilerden oluşmaları yerinden 
yönetim ilkesine aykırı olmayacaktır. Ancak bugünkü mevcut 
uygulamada belediyelerdeki karma sistemin başarılı ve yararlı 
olduğu da görülmektedir. 

Ülkemizdeki belediye yönetim sistemi güçlü belediye başkanı 
olgusunu yani başkanlık sistemini yaratmıştır. Bu deneyimin 
olumlu yanları bulunmaktadır; sorumluluğun tek dereceli seçimle 
işbaşına gelen belediye başkanlarına ait olması belediye 
çalışmalarında verimliliği ve sürati arttırılmıştır. Ancak karar 
organı olan meclis'in konumu da temsili sistemin etkin çalışması 
ve halkın seçtiği üyeleri denetleyebilmesi açılarından önemlidir. 

Yürütme kurullarının meclis tarafından denetlenmesi 

sağlandığında, denetim yolları yeterince açıldığında encümenlerin 
yürütme birimleri olarak atama ile getirilmesi uygun olduğu 
görüşü hakim olmaktadır. 

Yerel yönetimlerin tek tek güç ve imkanlarını aşan 
hizmetlerin sağlanmasında ve çözümlenmesinde eşgüdüm ve işbirliği 
zorunlu hale gelmiştir. Birden çok yerel yönetim birimini 
ilgilendiren ve yerinde çözülmesi gereken konularda yerel yönetim 
birliklerinin oluşması gerekmektedir. Yerel yönetim birliklerinin 
kurulması yerel yönetim birimlerinin meclislerinin kararı ile 
olmalı ve herhangi bir onaya tabi olmamalıdır. 

Seçimle göreve gelen yerel yöneticiler, seçimle göreve gelen 
yerel yönetim meclisleri, yerel yönetim birimleri başkanları 
halktan aldıkları güçle görev yapma özgürlüğüne kavuşmalıdır. 
Yerel yönetimler üzerindeki vesayet kaldırılmalıdır. Merkezi 
yönetimin denetimi sadece hukukilik açısından olabilir. Hukukilik 
denetiminde karar verecek merci yargı organlarıdır. Yerindelik 
denetimi yöre halkına ait olup, demokratik kurallar içerisinde 
yerine getirilmelidir. Yargı denetimine ilişkin yollar ile yerel 
halkın denetimi kolaylaştırılıp, yaygmlaştırılmalıdır. Yerel 
yönetim birimlerinin yıllık mali yönden denetimi Parlemento ve 
onun adına Sayıştay tarafından ayrıca yapılmalıdır. 

Yerel yönetimler yönetsel özerkliğe sahip olacaklarsa da, 
merkezi planlama alanına giren konularda ulusal ilke, amaç, hedef 
ve standratlara uymaları gerekir. 
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Yerel yönetimlerin plan, program, bütçe ve mali analiz 
yapabilmelerine olanak sağlayacak teknikleri kazanmaları 
konusunda yol gösterici, destek sağlayıcı işlevler merkezi 
yönetimce yerine getirilmelidir. Merkezi yönetimin ülkenin 
gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesinde, ulusal gelirin 
arttırılmasında ve çağdaşlaşmanın hızlandırılmasında öncü, 
yönlendirici ve yapıcı rol ve sorumluluk üstlenmeye devam etmesi 
bir zorunluluktur. 

Bölgesel ve yerel planlar, ülke planları ile birlikte 
bütünsellik arz eder. Merkezi yönetimin ülke planlarına uygun 
bölgesel ve yerel kalkınmanın sağlanması konusunda siyasi 
sorumluluğu mevcuttur. 

Yerel yönetimlerin iç örgütlenme düzenleri, yönetim 
biliminin temel öngörülerine ve kurallarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmelidir. Örgütsel verimliliğin arttırılmasına öncelik 
verilmelidir. Yerel yönetimler çağdaş yönetim bilimi ilkelerine 
göre yönetilmelidir. 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki temel 
ilişkileri, işbirliğini, eşgüdümü sağlayacak, merkezi yönetim ve 
yerel yönetime bağlı kurum ve kuruluşların temel plan, program ve 
yatırımlarının birbirine uyumuna ve ortak sorunların çözümüne 
kavuşturulmasına katkıda bulunacak, bugüne ve geleceğe yönelik 
düşünce, proje ve girişimler konusunda inceleme, araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapacak bir yapıya ve oluşuma ihtiyaç 
vardır. Bu görevlerin bir koordinasyon bakanlığı aracılığıyla 
yerine getirilmesi mümkündür. 

Yerel yönetimlerin yapıları, merkezi yönetimle ve birbirleri 
ile olan görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımına ilişkin 
çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Çerçeve yasa toplumun ve kurumların 
sürekli gelişeceğini, yaşamın getireceği yeniliklere uygun 
biçimde bu kurumların da kendilerini yenilemesi gerekeceği 
bilinci içinde hazırlanmalı ve genel ilkeler bütünü olmalıdır. 

Devletin yeniden yapılanması ve yerel yönetimlerin yeniden 
ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi hedefi cesur ve köktenci 
yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Ülkemizin önündeki sorunları 
aşmasının yolu, idari yapısının demokratik bir şekilde yeniden 
düzenlenmesinden geçmektedir. İdari reform diye adlandırdığımız 
yeniden yapılanmada, "Avrupa'nın farklı ülkelerinde muhtar 
mahalli idarenin korunması ve yeniden güçlendirilmesinin, 
demokrasi ve yetki ademi merkeziyetçiliği ilkeleri üstüne 
temellenen bir Avrupa'nın inşaatına önemli bir katkı olacağı 
bilinci içinde" imzaladığımız Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı'na uygun yerel yönetim yapıları oluşturulması konusunda 
kararlı ve içtenlikli davranması gerekmektedir. Yerel 
yönetimlerin özerkliği, idarenin bütünlüğü ilkesine ters düşmez. 
Özerklik iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve karar alma 
süreçlerinin yasal sınırlar içerisinde çalıştırılmasında 
serbestlik demektir ve katılımla birlikte yeriden yönetim 
ilkesinin özünü oluşturur. 
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V. YEREL YÖNETİMLERDE İSTİHDAM 

1. İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 

Belediyeler, İl Özel İdareleri ve bunların kurdukları 
birliklerde kamu hizmetleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu1na 
bağlı olarak memurlar,sözleşmeli personel ve işçiler eliyle 
görülmektedir. Yani yerel yönetimler için ayrı bir personel 
rejimi yoktur. Ancak yerel yönetimlerin bir özelliği belediye 
başkanı, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin 
seçimle işbaşına gelmeleridir. Köylerde seçime dayalı bu yapı 
daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Köy muhtarı ve ihtiyar 
meclisi seçimle gelmekte, muhtar Köy Kanunu'na göre Devlet memuru 
sayılmaktadır. Köyde ayrıca köyün bazı işlerini gören (köy 
korucusu gibi) "köyün aylıklı adamları" vardır. 

Özgün yapıları bakımından belediyelerdeki istihdam 
şekillerini kısaca incelemek yerinde olacaktır. Belediyelerde 
görev yapan personeli dört grupta toplamak olanaklıdır. 

1.1. Seçimle iş başına gelenler : Belediye Başkanı ve meclis 
üyeleri, Anayasa ve seçim yasaları hükümlerine göre belli 
dönemler için seçimle işbaşına gelirler. Bunlar, Devlet Memurları 
Kanununa tabi olmamakla beraber yaptıkları görevler nedeniyle 
işledikleri suçların soruşturması bakımından haklarında 
memurlarla ilgili hükümler uygulanır. 

1.2. Memurlar : Belediyelerde en yaygın istihdam şeklidir. 
657 sayılı Kanuna göre memur; mevcut kuruluş biçimine 
bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel 
kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli 
kamu hizmetlerini yapmakla görevlendirilen kimsedir. Memurlar 
yaptıkları görevler ve mesleki ihtisasları esas alınarak çeşitli 
sınıflara ayrılırlar. 

1.3. Sözleşme personel : Belediyelerde sözleşmeli personel 
çalıştırılmasının yasal dayanakları 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanundur. 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre belediyeler geçici 
olarak sözleşmeli perksonel çalıştırabilirler. 3030 sayılı Kanuna 
göre çalıştırılacak sözleşmeli personel geçici değil, belirli 
kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sürekli çalıştırılan 
personeldir. 

1.4. İşçiler : Belediyelerde çalışan işçiler bir kadroya 
bağlı ve geçici olmak üzere iki şekilde istihdam edilmektedir. 

2. PERSONEL ALIM USULLERİ 

Belediyelerde istihdam edilen personelin işe alınmalarında 
izlenecek yol, ilgili yasalarda gösterilmiştir. 
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2.1. Memurların işe alınması : 

Belediye memurları, 1974 yılından itibaren 657 sayılı Kanun 
kapsamına alındıklarından, ilk defa işe alınacaklar hakkında da 
bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmelik 
hükümleri uygulanmaktadır. 

Belediye yasalarında yer alan memur alımları ile ilgili 
hükümlerin uygulama olanağı bulunmamaktadır. 657 sayılı Kanunun 
237.maddesi, bu kanuna tabi personel bakımından, söz konusu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce atama, işe alma, yer 
değiştirme ve özlük hakları ile ilgili tüm hükümlerin yürürlükten 
kalkacağını hükme bağlamıştır. Bu nedenle belediyelerde ilk defa 
işe alınacak personel hakkında doğrudan 657 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanacaktır. 

657 sayılı Kanunun 50.maddesine göre, kamu hizmeti ve 
görevlerine devlet memuru olarak atanacakların açılacak memurluk 
sınavına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Öte yandan 
memuriyete alınacaklar için aynı Kanunun 48.maddesinde belirtilen 
koşullar aranacaktır. 

Belediyelerde atama yetkisi belediye başkanma ait olmakla 
birlikte, atamanın belediye meclisince onaylanması gerekir. 1580 
sayılı Belediye Kanununun 96.maddesinin (B) bendinin ikinci 
fıkrasında ".. bilumum Belediye memurları ilk içtimamda belediye 
meclisince tasdik olunmak şartıyla belediye reisi tarafından 
intihap ve tayin olunurlar" hükmü yer almaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinde bazı kadrolara atamada yetkili 
merci ise İçişleri Bakanlığıdır. 3030 sayılı Kanuna göre, 
büyükşehir belediyesi genel sekreteri ile bağlı kuruluşların 
genel müdürleri İçişleri Bakanlığınca atanmaktadır. 

Öte yandan belediyeler, genel uygulamalarla bir kısıtlama 
yapılmadığı takdirde, kadrosu olmak koşulu ile memur atama 
yetkisine sahiptirler. 

2.2. Sözleşmeli personelin İşe Alınması : 

Belediyelerde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre 
çalıştırılacak sözleşmeli personel, 1978 yılında çıkarılmış 
bulunan 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan 
esaslara göre işe alınırlar. 

Bu kararnameye göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin 
sayısı, ünvanı, nitelikleri sözleşme ücreti ve süreleri ilgili 
Bakanlığın (İçişleri Bakanlığı) önerisi ve Devlet Personel 
Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığı'nca 
saptanır; tabii bu sürecin başlayabilmesi için ilgili belediyenin 
öncelikle İçişleri Bakanlığına öneri götürmesi gerekmektedir. 
Sürecin tamamlanması İçişleri Bakanlığının onayı ile olmaktadır. 

Sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için kadro koşulu 
yoktur. 
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Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (Bağ-kur hariç) 
emekli aylrğı alanların sözleşme ile çalıştırılmaları 
olanaklıdır. Bu halde emekli aylıkları kesilmektedir. Ancak, 
emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırma söz konusu ise, bu 
konuda Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması zorunludur. 

657 sayılı Kanuna göre sözleşme ile çalıştırılanların 
sözleşme süreleri Bütçe yılı ile sınırlıdır. Ancak zorunlu 
durumlarda Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınmak suretiyle 
iki yıla kadar sözleşme yapılabilir. 

3030 sayılı Kanuna göre sözleşmeli çalıştırılacaklar ise 
geçici değil süreklidir. Bunlar memuriyet kadroları karşılık 
gösterilmek suretiyle çalıştırılmaktadır. 

2.3. İşçilerin İşe Alınması : 

Belediyelerde işçi kadrolarının ihdası, 190 sayılı Kanun 
hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önce, meclisleri tarafından 
yapılmaktaydı. Bu kadrolara yapılacak atamalar belediye başkanı 
tarafından yapılıp, herhangi bir izin ve imtihan söz konusu 
değildi. Ancak 1983 yılında çıkan ve 83/6750 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik ile daimi işçi 
kadrolarına atanacakların da imtihana tabi tutulması 
kararlaştırılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa 
kadroya iş'çi olarak atanacaklar hakkında uygulanacak sınav 
Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2. maddesi, belediyeler ve 
bunların kurdukları birlik ve işletmeleri yönetmelik kapsamına 
almıştır. 

2.4. Geçici Personelin İşe Alınması : 

Belediyeler, işin gerek ve niteliğine göre, mevsimlik veya 
geçici olarak işçi çalıştırabilirler. İşin mevzuatına uygun 
olarak çalıştırılacak geçici işler için bütçe kanunlarında veya 
çıkarılan genelgelerde herhangi bir kısıtlayıcı hüküm 
konulmadıkça, belediyeler, yetkili organlarında aldıkları karara 
göre geçici işçi çalıştırabilirler. Bu konuda İçişleri 
Bakanlığından herhangi bir izin almak zorunda değildir. Yalnız 
bilgi için bu Bakanlığa bildirebilirler. 

Özellikle son yıllarda belediyeler geçici işçi çalıştırma 
yolunu tutmuşlardır. Bunun nedeni, kadro ihdasındaki 
kısıtlamalar, tasarruf genelgeleri ve mali etkilerdir. Geçici 
işçiler bilindiği gibi iş Kanununa tabi ve asgari ücretle 
çalışmaktadırlar. 

2.5. İşe alınmada sınır : 

Belediye personelinin işe alınmasında "belediye masrafları" 
açısından 1580 sayılı Belediye Kanunu ile sınır getirilmiştir. Bu 
kanunun 117. maddesinin 16. fıkrasına göre, "belediye bütçesinden 
tediye edilecek olan maaş ve ücretler yekünü seneyi varidatının 
azami % 30'unu" geçemeyecektir. Görülen ihtiyaca göre ve İçişleri 
Bakanlığının onayı ile bu oranın artırılması mümkündür. 
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3. KADROLARIN TESBİTİ 

Belediye memur kadrolarının ihdas ve iptali hususunda, Genel 
Kadro Usulü Hakkında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri uygulanır. 

Genel olarak kadro ihdas ve iptali kanun ile yapılır. Ancak, 
istisnai olarak belediye ve bunların kurdukları birlik, müessese 
ve işletmelerin kadroları Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas 
edilir, değiştirilir veya kaldırılır. 

Kadro ihdas ve iptal taleplerinin belediyeler tarafından 
Mayıs ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığına iletilmesi yasal 
zorunluluktur. Kadro ihdas ve iptalleri, Devlet Personel 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 
incelenir ve belirlenen görüş bir tutanakla Bakanlar Kurulu'na 
sunulur. Bakanlar Kurulu uygun bulduğu kadroları ihdas, iptal 
veya değiştirir. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesine göre 
belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 
sürekli işçi çalıştırılması Devlet Personel Başkanlığının görüşü 
üzerine İçişleri Bakanlığının vizesine tabidir. 

Geçici işçiler için vize uygulaması yoktur. Geçici işçi 
uygulamasını İçişleri Bakanlığı vizesine tabi tutan 5.7.1990 gün 
ve 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamaya geçilemeden 
31.12.1991 tarihinde 3771 sayılı Kanun ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

1994 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile (madde 48/d) bu kez geçici 
işçi pozisyonları için vize uygulaması getirilmiştir. Söz konusu 
maddeye göre; il özel idareleri ve belediyeler ile, bunların 
kurdukları birlik ve müesseselerde 30 iş gününden fazla süre ile 
çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl 
içişleri Bakanlığı'na vize ettirilecektir. Vize edilmiş bulunan 
geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka 
ünvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilecek yada iptal 
edilebilecektir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici 
iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek; vize işlemi yapılmadan 
geçici işçi çalıştırılamayacak ve herhangi bir ödeme 
yapılamayacaktır._(İçişleri Bakanlığının "vize" yetkisi 31.1.1994 
gün ve 5 sayılı İB Genelgesi ile valilere devredilmiştir.) 

4. BÖLGELER İTİBARİYLE BELEDİYELERDE FİİLİ İSTİHDAM DURUMU 
VE ANALİZİ 

Belediyelerde çalışan personel hakkında kesin bir sayı 
vermek ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek oldukça zordur. 
Çünkü, belediyelerde personelle ilgili kayıtlar gereği gibi 
tutulmadığı gibi, ayrıca belediyeler bir kısım kadrolarını 
bilinçli olarak saklı tutmaktadırlar. Bu nedenle, belediyelerde 
fiili olarak çalışmakta olan personel sayısı ile ilgili verileri 
biraz ihtiyatla karşılamak gerekir. Gerçekten başta İçişleri 
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Bakanlığı olmak üzere, Devlet Personel Başkanlığı ve İstatistik 
Enstitüsünün elinde de tam ve kesin bir sayı olduğu söylenemez. 
Hatta, zaman zaman araştırma amacıyla bu kurumlar tarafından 
gönderilen anket formlarına bile sağlıklı ve doyurucu cevap 
alınamamaktadır. Durum böyle olunca, Belediyelerdeki istihdamla 
ilgili sağlıklı bir analiz yapabilmek zorlaşmaktadır. Ancak, 
eldeki kıt verilere dayanarak bölgeler düzeyinde aşağıdaki gibi 
genel bir analiz yapılabilir. 

4.1. AKDENİZ BÖLGESİ 

Akdeniz bölgesi, Türkiye'deki yedi bölge içinde 
belediyelerde istihdam edilen personel bakımından 4. sıradadır ve 
bu bölgenin toplam belediye çalışanları içindeki payı, 1992 yılı 
itibariyle % 13'tür. 

Akdeniz bölgesinde ortalama 172 kişiye bir belediye 
personeli düşmektedir. 

4.2. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Doğu Anadolu Bölgesi, toplam belediye personeli sayısı 
bakımından Türkiye'de en az personele sahip bir bölgedir. 
Belediyelerde çalışan personel' in ancak % 7's.i Doğu Anadolu Bölge 
belediyelerinde çalışmaktadır. Bu durum, bölgeden batıya önemli 
ölçüde göç olmasına, nüfusun yoğun bulunmamasına ve bölgedeki 
belediyelerin mali yapılarının zayıflığına bağlanabilir. 

Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama her 153 kişi ve bir 
belediye personeli düşmektedir. 

4.3. EGE BÖLGESİ 

Ege Bölgesi, istihdam ettiği personel sayısı bakımından 
Marmara ve İç Anadolu Bölgesinden sonra 3.sırada yer almakta ve 
toplam belediye çalışanlarının % 13'üne sahip bulunmaktadır. 

Ege Bölgesinde ortalama her 165 kişiye bir belediye 
personeli düşmektedir. 

4.4. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, istihdam ettiği belediye 
personeli oranı bakımından zaman içinde bir farklılık 
göstermektedir. Nitekim, Bölge belediyelerinde çalışanların 
toplam içindeki payı 1984 yılında % 6 iken, bu oran 1992 yılında 
% 8'e yükselmiştir. Bu artış daha çok GAP ve Olağanüstü Hal 
Bölgesi uygulamalarına bağlanabilir. 

Güneydoğu Bölgesinde her 165 kişiye bir belediye personeli 
düşmektedir. 
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4.5. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

İç Anadolu Bölgesi, bölge belediyelerinde çalışanların 1984 
yılında % 23'üne sahip iken, bu oran 1992 de 21'e düşmüştür. Bu 
düşüş, bu bölgedeki belediyelerin bir kısım işçilerini TEK, su ve 
kanalizasyon idareleri gibi kurumlara aktarmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

İç Anadolu Bölgesinde halen 142 kişiye bir belediye 
personeli düşmektedir. 

4.6. KARADENİZ BÖLGESİ 

Karadeniz Bölgesi, bölge belediyelerinde çalışan toplam 
belediye personelinin 1984 yılında % 13'ne sahip iken, 1992 
yılında % 11'e düşmüştür. Bu bölgede adı geçen dönemde personel 
sayısında % 4.8'lik bir artış gerçekleşmiştir ki, bu artış, 
Türkiye ortalamasının altındadır. 

Karadeniz Bölgesinde ortalama 137 kişiye bir belediye 
personeli düşmektedir. Bu bölge, istihdam ettiği belediye 
personeli bakımından diğer bölgelerin altındadır. Ülkemizde 
ortalama olarak 155 kişiye bir belediye personeli düşerken, bu 
bölgede 137 kişi düşmektedir. 

4.7. MARMARA BÖLGESİ 

Marmara Bölgesi belediyeleri, istihdam edilen personel 
sayısı bakımından Türkiye genelinde en fazla paya sahip bir 
bölgedir. 1992 yılı itibariyle payı % 27'dir. 

Marmara Bölgesi, memur, işçi, geçici işçi ve sözleşmeli 
personel sayısı bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra 
ikinci büyük artışa sahiptir. Bu bölgede 1984-1992 yılları 
arasında çalışan sayısında % 7.2'lik bir artış olmuştur. 

Marmara Bölgesinde 1992 yılı itibariyle bölge 
belediyelerinde yaşayan her 156 kişiye bir belediye personeli 
düşmektedir. Marmara bölgesinde yer alan belediyelerde çalışan 
işçi sayısı, ülke genelindeki belediye işçilerine oranla % 31 
olup bu oran, bütün bölgeler içinde en yüksük orandır. 

Ülkemizde belediye sayısı halen 2710 olup bu sayı giderek 
artmaktadır. Belediye sayısı artarken, belediyelerde çalışan kişi 
sayısı da artmaktadır; belediyeli nüfustaki artışda ülke genel 
nüfusundaki artışın üzerindedir. 

1985-1990 döneminde belediye sınırları içinde yaşayan kişi 
sayısı yıllık ortalama % 3.5 oranında artarken 1984-1992 
döneminde belediyelerde çalışanların oranı ortalama % 6.4 
oranında artmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere, belediyelerde 
çalışanların oranı, belediyeli nüfus içinde yaşayanların 
oranından iki kat fazladır. Bu dönemde en fazla artış, geçici 
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işçi sayısında olmuştur, nitekim, bu dönemde geçici işçi sayısı 
her yıl ortalama % 21.7 , memur sayısı % 4.8 , işçi sayısı % 1.8 
oranında artmıştır. 

Belediyeler, genelde memur ve işçi kadrolarını kullanmak 
yerine, geçici işçi çalıştırmayı tercih etmektedirler. Nitekim, 
1992 yılında memur kadrosu doluluk oranı % 73.8, işçi kadrosu 
doluluk oranı % 83.9'dur. 

Belediyelerde çalışan toplam personel içinde memur 
statüsünde çalışanların payının, 1984 yılındaki % 38'lik 
seviyeden 1992'de % 33'e; işçi statüsünde çalışanların payının da 
% 52'den % 37'ye gerilediği; buna karşılık, geçici işçi 
statüsünde çalışanların payının % 10'dan % 30'a yükseldiği dikkat 
çekmektedir. 

Diğer taraftan, 1993 yılı sonu itibariyle İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 
belediyelerdeki istihdam durumunu tesbit amacıyla yapılan 
araştırma sonuçlarına göre (üç il İzmir, Kastamonu ve Kırşehir 
hariç) personel durumu şöyledir ; 

Memur Sayısı 
İşçi Sayısı 
Geçici işçi 
Sözleşmeli 

116059 kişi 
125345 kişi 
67919 kişi 

944 kişi 

5. BELEDİYE personelinin eğitimi 

Belediyelerin başarılı olabilmeleri için deneyimli, 
nitelikli ve yetenekli elemana sahip olmaları, personelini iyi 
yetiştirmeleri gerekir. Belediyelerde çalışan personel, değişik 
meslek gruplarından oluşmakta ve çoğu kez belli bir uzmanlık 
alanına sahip bulunmamaktadır. Oysa yerel yönetimlerden beklenen 
yörenin kaynaklarını harekete geçirmek, ülke kalkınmasına katkıda 
bulunarak yerel ortak gereksinmeleri karşılamaktır. Ne yazık ki, 
ülkemizde yerel yönetimler idari ve teknik yönden yetişmiş 
personele sahip olamadıkları için kalkınmaya gerekli desteği 
veremedikleri gibi, genel bütçenin yardımları ile ayakta durmaya 
çalışan birer kurum olmuşlardır. 

Ülkemizde kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
belediyelere büyük görevler düşmektedir. Belediyeler, yol, su, 
kanalizasyon, doğalgaz gibi büyük altyapı yatırımları yapmakta; 
sınai, ticari ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu denli 
büyük işlevler yüklenen belediyelerin söz konusu görevlerini 
yerine getirebilmesi için mali yönden olduğu kadar, personel 
yönünden de güçlü olması gerekir. Bu nedenle belediye 
personelinin periyodik olarak hizmet içi eğitimden geçirilmeleri 
gerekir. 

Türkiyede halen belediyelerin eğitimi ile ilgili 4 ayrı 
kuruluş vardır. Bunlar İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, İller Bankası ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'dür. 
Bunların arasında belli bir organik bağ ve koordinasyon da 
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bulunmamaktadır. Türk Belediyecilik Derneği, Birlikler ve 
vakıflar aracılığıyla da eğitim yapılmaktadır. Oysa gelişmiş 
ülkelerde yalnız belediyelere yönelik eğitim veren yüksek eğitim 
kurumlan vardır. Ülkemizde de belediye personeline yönelik 
eğitim vermekle doğrudan sorumlu bir "mahalli idareler eğitim 
merkezi"nin açılması yararlı olacaktır. 

6. BELEDİYELERİN PERSONEL HARCAMALARI VE MALİ ANALİZİ 

Ülkemizde belediyelerin personel harcamaları ile ilgili 
yeterli ve sağlıklı bilgi edinmek zordur. Bunun için değişik 
yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bunlar genel bütçe harcamaları 
ve Gayri Safi Milli Hasıla oranlarıdır. 

1975 yılında 3.1 milyar olan belediyelerin personel 
harcamaları, 1992 yılında 13.2 trilyona varmıştır. Şüphesiz 
ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, rakamları çok büyüttüğü için 
bunlara dayanarak sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün 
değildir. Bunun için, personel harcamalarının GSMH'daki payına 
bakmak gerekir. 

1975 yılında GSMH'nin % 1.3 nisbetinde olan personel 
harcamaları, 1992 yılında % 3.3'e yükselmiştir. 

1982-1992 döneminde yıllık ortalama olarak belediyelerin 
harcamaları % 73.3 oranında artmıştır. Bölgeler itibariyle en 
yüksek artış yüzde 78.5 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde, en 
düşük artış ise, yüzde 67.6 ile Ege Bölgesinde gerçekleşmiştir. 

Personel giderleri, 1982-92 döneminde yıllık ortalama olarak 
% 75.6 oranında artmıştır. Yıllık olarak bakıldığında 1989 
yılından itibaren artışlar daha yüksek olmuştur. 

Belediye personel harcamalarının toplam harcamaları içindeki 
payı 1982'de % 46 iken, bu oran 1992 yılında % 52'ye çıkmıştır. 
Belediyelerin personel harcamalarındaki artışın yüksek oluşu, 
personel sayısındaki düzensiz artış ve ücret artışlarına 
bağlanabilir. Belediyelerin personel harcamalarının bu şekilde 
artması, yatırım harcamalarına ayrılacak kaynakları 
azaltmaktadır. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yerel yönetimlerin yüklendiği görev ve sorumluluk, personeli 
yalnız nicelik yönünden değil nitelik yönünden de etkilemektedir. 
Mevcut personel rejimi içinde nitelikli eleman bulma sıkıntısı 
çekilmektedir. Personel rejimini aşmak için "iktisadi 
teşebbüsler" kurularak hizmet gördürülmesi bunun açık bir 
gösterisidir. Öte yandan gereksinme duyulan kadro ve personelin 
merkezi yönetim tarafından değiştirilerek ve azaltılarak 
gönderilmesi de ayrı bir sorundur. Bazı üst ve temel görevler 
dışında yerel yönetimlerin yüklendikleri işlerle ilgili (imar, 
çevre vb.)norm kadrolar bile belirlenmemiştir. 
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Yerel yönetim sorunlarının temelinde merkeze: bağımlılık 
kadar yetişmiş, nitelikli ve profesyonel eleman eksikliği de 
yatmaktadır. Bunun çözümü ise idari ve mali özerkliğe sahip bir 
yerel yönetim, modelidir. 

Yerel yönetimler kendi örgütlerini gereksinmelerine ve 
görevlerine uygun olarak kurma ve iç yönetim yapılarını serbestçe 
belirleyebilme yetkisine sahip olmalı, bütçelerine göre personel 
kadrolarını serbestçe belirleyebilmelidirler. Yerel yönetimler 
için ayrı bir personel rejimi de getirilebilir. 

Özellikle belediyelerin personel giderlerinde artış, 
işçilere verilemeyen ücretler ve personelden kaynaklanan vergi, 
sigorta, tasarruf kesintisi gibi borçlar belediyeler aleyhine 
tartışma konusu yapılmaktadır. Belediyeler bu sorunlarının 
giderilmesi için merkezi mali yardım istemektedir. Bu görüntü 
yerel yönetimlerin personellerini istedikleri gibi belirleme 
görüşü ile çelişir gibi görülebilir. Ama unutulmaması gereken bu 
aksamanın "bağımlı yerel yönetim" modelinden kaynaklandığıdır. 
Özerk yerel yönetim modeli sorunları kendi içinde çözecektir. 
İdari ve mali olarak merkezi yönetimden bağımsızlaşan, kendi 
bütçesini yapan yerel yönetimler istihdam politikalarını, kadro 
ve ücretleri daha yerinde belirleyebileceklerdir. 

Dünya Yerel Yönetimler Birliğinin 23 - 26 Eylül 1985 
tarihleri arasında Rio de Janerio'da yapılan kongresinde 
yayımlanan Yerel Yöjnetimler Özerklik Beyannamesinde de 
belirtildiği gibi "yerel yönetimler, kendi sorumlulukları 
altında, yerel halkın çıkarları doğrultusunda, kamu hizmetlerini 
düzenleme, yönetme hak ve yükümlülüğü içinde olmalıdırlar. Bu 
hak, düzenli aralıklarla eşit ve genel oyla seçilen kişi ve 
organlar tarafından yerine getirilmeli ve bu yönetimlerde çalışan 
kamu görevlileri de seçilmiş organlarla işbirliği yapılarak 
atanmalıdırlar." 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VI. YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPILARI 

Yerel yönetimlerin mali yapısının ortaya konması, bunların; 
borçlanma dahil gelir kaynaklarının, harcamalarının, mali 
örgütlerinin ve muhasebelerinin belirlenmesini ve bu 
hususların birlikte değerlendirilmesini gerektirir. 

I. GELİR KAYNAKLARI : 

1.1. Köy Gelirleri : 

Köylerin gelirleri 442 Sayılı Yasa'nın (15-17)nci 
maddelerinde sayılmıştır. En önemli gelir kaynakları İmece ve 
Salma'dır. 

İmece, köy işlerinin bütün köylülerin birleşerek 
elbirliğiyle yapılmasıdır. 

Salma ise, köy işleri için para yetmezse ihtiyar meclisi 
tarafından en yüksek haddi yirmi lira'yı aşmamak üzere herkesin 
hal ve vaktine göre salınan paradır. 

Kanunun 17'nci maddesine göre, köy gelirleri şunlardır: 

a) İhtiyar meclisi tarafından köylüye salınacak para. 

b) İşbu kanuna göre alınacak ceza paraları. 

c) Köy namına yazılı emlak ve arazi gelirleri. 

d) Yoliyle vakfedilen arazi ve emlak geliri, 

e) Avarız gelirleri (ağaç , arazi , emlak , para). 

f) Hediye ve bağışlanmış paralar ve mallar. (ianat ve 
teberruat). 

g) Köy namına ekilen tarla geliri. 

h) Köy tezgah ve ambar ve dükkanlar geliri. 

i) Mühürlenecek ilmühaberlerden alınacak para. 

j) Köy sınırı içindeki taş, kireç, tuğla, kiremit, çorak 
kil gibi ocaklardan alınacak para, 

k) Çay ve nehirler üzerindeki kayıt ve sallardan alınacak 
para, 

1) Köy sınırı içindeki otlaklardan ve meralardan 
fazlasının kira paraları. 
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m) Köyde satılmak için kesilen hayvanlardan alınacak para 
(Zephiye resmi). 

n) Köy sınırları içinde satılan hayvanlardan alınacak 
ihtisap resmi. 

o) Köy sınırları içinde sahipsiz ağaçların ve yemişlerin 
geliri. 

ö) Köy sınırları içindeki kaplıcalar, maden suları. 

p) Geliri yetişmeyen köylerde muhtar, imam, katip, kanunen 
sığmtmaç, danacı gibi köy adamlarının aylıkları veya 
senelikleri için salınacak para veya mahsuller. 

1.2. İl Özel İdarelerinin Gelirleri : 

İl Özel İdareleri Kanununun (3360 Sayılı Kanun) 31 ncü 
maddesiyle değişik 80'nci maddesinde il özel idarelerinin 
gelirleri sayılmış olup, bunları 3 grupta toplayabiliriz. 

- Öz Gelirler 
- Devlet Yardımları 
- Fon Gelirleri 

İl özel idaresinin gelirlerini bu üç kaynak da dikkate 
alınmak suretiyle aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür : 

a) Özel kanunlarla tanınmış vergi, resim ve harç 
gelirleri, 

b) Belediyelerce tahsil edilen emlak vergilerinin % 15'i 
(1319 s. Emlak Vergisi kanunun mükerrer 38'nci maddesi), 

c) Orman ürünleri satışından sağlanan % 3 pay (7336 
S.Kanunun 1.maddesi), 

d) Taş ocakları rusmu ve ruhsat harcı gelirleri (1901 
yılında çıkarılan taş ocakları nizamnamesi gereği), 

e) Genel bütçe gelirlerinden ayrılacak paylar (2380 sayılı 
Kanunla % 1.20 ; bunun % 0.40 fonlara % 0.80'i il özel 
idarelerine, illerin nüfusuna göre dağıtılmaktadır.), 

f) Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak 
ödenekler (yatırımlarını il özel müdürlüğü tarafından 
yaptırılmasını isteyen kuruluşların aktardığı paralar), 

g) Özel idarelerin teşebbüs ve faaliyetleri karşılığında 
sağlanacak gelirler, (şirket, basımevi, fidanlık vb.gibi), 

h) Taşınmaz ve taşınır malların kira satış ve başka 
suretle değerlendirilmesinden doğacak gelirler, 
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i) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42 nci maddesine göre 
tahsil edilecek para cezaları ile diğer para cezaları, 

j) 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat 
ruhsatı ile yapı kullanma izninden alınacak harçlar, 

k) Tahsil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri ile 
bunların itfasından veya satışından elde edilecek gelirler ve 
bankadaki paraların faiz ve diğer gelirleri, 

1) Hizmet karşılığında alınacak ücretler, 

m) Her türlü bağışlar, 

n) Milli parklar statüsünde bulunmayan, doğal güzellikleri 
taşıyan veya tarihi harabe niteliğinde olup, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı1nca ücretli girişe tabi tutulmayan yöreler için, 
valilerin teklifi ve Turizm Bakanlığı1nm onayı ile alınacak 
giriş ve gezi ücretleri, 

o) Diğer gelirler. 

1.3. Belediyelerin Gelirleri : 

Belediye gelirleri 2464- sayılı Belediye Gelirleri Yasası, 
1580 sayılı Belediye Yasası, 2380 sayılı Belediyelere ve Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Yasa ve diğer yasalarda düzenlenmiştir. 

a- 2454 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ile sağlanan 
gelirler 

Bu yasa uyarınca sağlanan gelirler vergiler, harçlar ve 
katılma payları olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. 

aa- Vergiler : 

- İlan ve Reklam Vergisi 
- Eğlence Vergisi 
- Haberleşme Vergisi 
- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 
- Yangın Sigortası Vergisi 
- Çevre Temizlik Vergisi 

ab- Harçlar 

- İşgal Harcı 
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı 
- Kaynak Suları Harcı 
- Tellallık Harcı 
- Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 
- Ölçü ye Tartı Aletleri Muayene Harcı 
- Bina İnşaat Harcı 
- Kayıt ve Suret Harcı 
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- İmar ile ilgili Harçlar 
- Parselasyon Harcı 
- İfraz ve Tevhid Harcı 
- Plan ve Proje Tastik Harcı 
- Zemin Açma izni ve Toprak Harfiyatı Harcı 
- Yapı Kullanma İzni Harcı 
- İşyeri Açma İzni Harcı 
- Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 
- Sağlık Belgesi Harcı 

ac- Harcamalara Katılma Payları : 

- Yol Harcamalarına Katılma Payı. 
- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı. 
- Su Tesisleri Harcamalarına katılma Payı. 

Ayrıca yasanın 97 nci maddesi gereğince hizmet karşılığı 
alınan ücretler ile mükerrer 97'nci maddesinde müze giriş 
ücretlerinden ve madenlerden belediyelere pay verilmektedir. 

b- Belediyelerin Diğer Yasalarla Sağlanan Gelirleri : 

- 1580 Sayılı "Belediye Yasası'nm" 110'ncu maddesinde 
sayılan gelirler. 

- 1319 Sayılı "Emlak Vergisi Yasası"na göre toplanan 
vergiler. 

- 2380 Sayılı Yasa'ya göre, genel bütçe vergi gelirlerinden 
verilen paylar.(% 8.55) 

- 3074 Sayılı "Akaryakıt Tüketim Vergisi" Yasası1ndan 
verilen pay. 

- Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu'ndan belediyelere 
verilen tutarlar 

- Belediyeler İmar Uygulamaları Ödenekleri Yönetmeliği 
(Resmi Gazete 17.8.1983) uyarınca verilen tutarlar. 

- Belediyelere toplu konut mahallerinin kamulaştırma ve 
diğer şekillerde temini ve altyapı hizmetlerinin desteklenmesi 
amacıyla verilen tutarlar (84/8800 Sayılı Geliştirme ve 
Destekleme Fonu Hk. karar MD.3/d) 

- Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan (2872 Sayılı Kanun 
Madde 19/h) çevre kirliliği önleyici ve çevreyi iyileştirici 
faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç gereç alımı 
amacıyla verilen tutarlar. 

- Gecekondu (Belediyeler) Fonu'na (775 Sayılı Kanun Madde 
12) Devlet bütçesinden veya gecekondu (Bakanlık) fonundan 
aktarmalar. 
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- İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak 
bazı işlemler hakkında fon gelirleri (2981 sayılı Kanun). 

- Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu'ndan inşa 
edilip bakımları karşılığında kiraları belediyelere bırakılan 
binalardan elde edilen hasılat 

-Turizmi Geliştirme Fonundan aktarmalar 

- Turistik Yöreler belediyelerine Vidanjör, Araröz ve Çöp 
Kamyonu Sağlanması Konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 
Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete 26 Ekim 
1982 uyarınca alman yardımlar) 

- Genel bütçeye konulan ödenekler 

Ayrıca, belediyelerin mülk satış ve kira gelirleri ile 
borçlanma kaynaklarını da ilave etmek gerekir. 

c- Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri : 

3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanunun 18'nci maddesinde büyükşehir belediyelerinin gelirleri 
şunlardır. 

a) 2.2.1981 tarih ve 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun ile ek ve tadillerine göre Genel Bütçe Vergi 
Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe belediyelerine 
verilmesi gereken paylardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
oranlar dahilinde ayrılarak İller Bankası'nca gönderilecek pay. 

b) Büyükşehir belediyesinin bulunduğu il merkezinde yapılan 
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat toplamı üzerinden gelir 
saymanlarınca hesaplanıp ertesi ayın sonuna kadar ilgili 
büyükşehir belediyesine yatırılacak % 3 pay; % 31 lük pay Bakanlar 
Kurulunca % 6 oranına kadar artırabilir. (Halen bu pay % 5 olarak 
uygulanmaktadır.) 

c) 26.5.1981 tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu'nda yer alan nispet ve esaslara göre tahsil olunacak 
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Temizleme ve Aydınlatma 
Harcının % 50'si, 

d) Büyükşehir belediyelerine bırakılan sosyal ve kültürel 
tesisler ile spor, eğlence ve dinlenme yerleri ve yeşil sahalar 
içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve 
harçları. 

e) 6'ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde belirtilen 
alanlardaki ilan asma yerleri elektrik direkleri, büfeleri ile 
tercihli yollardaki bariyerlere konulacak her türlü ilan ve 
reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri. 
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f) Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması 
şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen 
nispet ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon 
harcamalarına katılma payları. 

g) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. 

h) İç ve dış borçlanmalar ile tahvil ve hisse senedi 
gelirleri. 

i) Şartlı ve şartsız bağışlar. 

j) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal 
gelirleri. 

k) Yapılacak hizmetlere karşılık alınacak paralar. 

1) Büyükşehir belediyesi iktisadi teşebbüslerinin safi 
hasılatından büyükşehir belediye meclisince belirlenecek oranda 
alınan hisseler. 

m) Diğer gelirler. 

Ayrıca, mülk satış ve kira gelirleri ile borçlanma 
kaynaklarını da ilave etmek gerekir. 

2. YEREL YÖNETİMLERİN GİDERLERİ : 

2.1. Köy Giderleri : 

Köy giderleri köylünün isteğine bağlı olan ve isteğine 
bağlı olmayan şeklinde ikiye ayrılmıştır. 

Köylünün isteğine bağlı olmayarak harcanan paralar şunlardır: 

a) Köy muhtarının köy derneğine kesilen aylık veya seneliği, 

b) Varsa katip aylığı, 

c) Köy namına yazılı veya vakıf emlak ve arazinin vergi ve 
başka masrafı, 

d) Köyün mecburi işine lazım olacak paralar, 

e) Köy kanununun 12.maddesi mucibince isteğe bağlı iken 
mecburi yapılan işlere lazım olacak paralar, 

f) Köy işine bakacak adamların aylığı. 

Ayrıca yapılması köylünün isteğine bağlı olan işler için 
harcanan giderler sayılabilir.(Köy Kanunu md:19) 
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2.2.İl Özel İdaresinin Giderleri : 

İl Özel İdaresi Kanununun (3360/4 md.) değişik 82 nci 
maddesinde giderler aşağıdaki şekilde sayılmıştır : 

a) 3360 Sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahalli 
görevlerin ifası için yapılan harcamalar, 

b) Yönetim ve personel giderleri, 

c) İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni Başkan ve 
üyelerinin ödenekleri ve yollukları ve diğer görevlilerin 
yollukları, 

d) Özel Kanun, karar, ilam, sözleşmelere dayanan harcamalar, 
paylar, ödemeler ve borçlar. 

e) Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere 
yapılacak yardımlar ve özel idare teşebbüslerine verilecek 
sermayeler ile İl Özel İdaresinin katılmayı uygun bulduğu şirket, 
kooperatif, birlik, kamu yararına hizmet yapan dernekler ve 
benzeri ortaklığa katılma payları ve yardımlar. 

f) Özel İdare Gelirlerinin tahsil giderleri. 

g) Özel İdare mallarının vergi, resim, harç ve sigorta 
giderleri, 

h) Temsil ağırlama giderleri ve tören giderleri. 

ı) 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu1nun 180 nci maddesi 
gereğince kesinleşmiş öz gelirin binde biri nisbetinde konulacak 
ve mahkeme kararma dayanan belge karşılığı olarak barolara 
yapılacak yardım giderleri. 

i) 3194 Sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen 
görevlerin ifası için yapılan harcamalar. 

j) Özel idare hizmetleri ile diğer giderler. 

2.3.Belediye Giderleri : 

1580 Sayılı Belediye Yasası'nm 117 nci maddesinde 
belediyelerin giderleri sayılmış olup şunlardır : 

a) Belediye binası tedarik ve idamesi ve döşeme ve bakımı 
masarifi, 

b) Belediye heyetleri memur ve müstahdemleri, tahsisat, 
maaşat, ücurat ve müteferrikaları, 
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c) Belediye zabıtası ve itfaiye masrafları, 
d) Belediye varidatının tahsil masrafları, 
e) Yol, meydan, sokak, iskele ve köprülerin inşa, tamir ve 

idamesi masrafları, 

f) Su ve lağım tesisatı ve işletme masrafları. (İşbu 
masraflar azami on senelik bir programlama tevfikan bütçeye 
vazolunacaktır). 

g) Tenvirat masrafları, 

h) Mezarlıkların tesis ve muhafazası masrafları, 

ı) Bir daire veya müessese veya hayır ashabı tarafından 
belediye vezaifine dair işler için muaveneten veya nakten 
vukubulacak teberruat ile muayyen hizmetler karşılığı, 

i) Kanunlarla muayyen vazifelerin ifası için icap eden 
masarif, 

j) Vadesi gelen borçlar, istikraz taksitleri ve faizleri ve 
mahkumumbih vacibüttediye belediye borçları, 

k) Belediyelerin harita kadastro ve müstakbel şekil planının 
tanzimi ve yukarıdaki maddeye tevfikan mezbaha tesisi masrafları 
( işbu masraflar azami on senelik bir program tevfikan varidatın 
müsaadesi nisbetinde bütçeye vazolunur.) 

1) Belediye emlak ve emvalinin tamir ve sigorta masrafları, 
belediyenin kanunen tesviyesine mecbur olduğu vergiler, 

5. , 6 ve 12 nci fıkralarda, gösterilen tesisatın kabul 
edilen programa göre her seneye isabet edecek miktarı için 
muktazi tahsisat, (istikraz suretiyle defaten veya tedricen 
vücude getirilmesi mümkün olmayan ahvalde belediyeler mezkur 
tesisatın istilzam edeceği masrafı her sene bütçelerine vazı ve 
mukabili olan mebaliği bin bankada muhafaza ile mükelleftirler.) 

m) Beldenin imarına ait tesisat ve inşaatın bakım ve 
işletilmesi masrafları. 

n) İşbu kanunun 16 ncı maddesinde muharrer mecburi 
vazifelerin icrasının temini içni muktazi masraflar. 

o) Belediye bütçesinden tediye edilecek olan maaş ve 
ücretler yekunu senevi varidatın azami % 30'unu tecavüz edemez. 
Görülen ihtiyaca göre ve Dahiliye Vekaleti'nin müsaadesi ile bu 
miktar arttıralabilir. 

2.4. Büyükşehir Belediyelerinin Giderleri : 

Büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında 3030 Sayılı 
Kanunun 19'ncu maddesinde büyükşehir belediyelerinin ana gider 
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kalemleri sayılmıştır. Mevzuatla başka giderler de öngörülmüştür. 
Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasına göre ilçe belediyelerine 
yapılan yardımları ile temsil, ağırlama ve tören giderleri 
bunlar arasında sayılabilir. 

Su, gaz, kanalizasyon ve taşıma hizmetleri ASKİ , İSKİ , EGO 
gibi ayrı bir kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlarca 
yürütüldüğünden harcamaları kendi bütçelerinden karşılanmaktadır. 

19'ncu maddede sayılan giderler şunlardır : 

a) Bu kanun ve diğer kanunlarla verilen hizmet ve görevlerin 
gerektirdiği harcamalar. 

b) Bağlı kuruluşlarına verecekleri sermaye ve yapacakları 
yardımlarla ortaklıklara katılma payları. 

c) Büyükşehir belediyesi mallarının vergi, resim, harç ve 
sigorta giderleri. 

d) Diğer giderler. 

Bu giderleri 3 grupta toplayabiliriz. 

a) Cari Giderler : 

- Personel Giderleri 
- Yönetim Giderleri 
- Hizmet Giderleri 
- Kurum Giderleri 
- Ödenekler 
- Çeşitli Giderler 

b) Yatırım Giderleri 

- Etüd ve Proje Giderleri 
- Yapı Tesisleri ve Büyük Onarım Giderleri 
- Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları 

c) Transfer Giderleri 

- Kamulaştırma ve Bina Satın Alımları 
- Kurumlarca Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 
- İktisadi Transferler ve Yardımlar 
- Mali Transferler 
- Sosyal Transferler 
- Borç Ödemeleri 
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3. YEREL YÖNETİMLERİN MALİ TEŞKİLATI 
(Muhasebe - Bütçe - Örgüt) 

3.1. Köyler ve İl Özel İdareleri : 

Köyler için bir mali örgütten bahsetmek mümkün değildir. 
Zaten muhtar ve köy idare heyeti dışrnda bir organ da 
bulunmamaktadır. 442 Sayılı Köy Yasası uyarınca köy karar defteri 
dışında bir çok defter tutulmaktadır. Ancak köy mâliyesine 
ilişkin olanları; köy malları defteri, demirbaş defteri ve gelir- 
gider defteridir. Kayıtlar basit usule göre ve hesap 
kullanılmaksızın yapılmaktadır. 

Köy bütçeleri yıllık olarak muhtarın teklifi ile köy ihtiyar 
heyeti tarafından kabul edilerek mülki amir tarafından 
onaylanmaktadır. 

İl özel idarelerinde muhasebe işlemleri; 1923 yılında 
çıkarılan, İl Özel İdaresi Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve buna 
dayanılarak aynı yıl düzenlenen "İl Özel İdareleri 
Muhasebelerinde Tutulacak Kayıt ve Hesap Defterleri Hakkında 
Tarifname"ye göre yürütülmektedir. Kullanılan defterlerin kapsamı 
ve iç düzeni bakımından hâzinedeki esaslar benimsenmiş ve devlet 
muhasebesinde kullanılan hesaplar tutulmaktadır. 

İl Özel İdare Bütçesinin Hazırlanması, Kabulü ve Onaylanması 
Hakkında Yönetmelik (1987) esaslarına göre hazırlanan il özel 
idaresi bütçesi, valiye sunulduktan sonra il daimi encümeninde 
İncelenmekte, il genel meclisi tarafından karara bağlanmaktadır. 
Bu şekilde karara bağlanan bütçe, o yıla ait program da 
eklenerek, 15 gün içinde vali tarafından içişleri Bakanlığı'na 
gönderilir ve burada bir ay içinde onaylanır. 

İl özel idarelerinin mali yapısı; Özel İdare Müdürüne bağlı, 
Bütçe Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğü gibi şube 
müdürleri taraından oluşturulur ve işlemler bunlar kanalı ile 
yürütülür. 

3.2. Belediyeler : 

2 Mayıs 1990 günü yürürlüğe giren "Belediye Bütçe ve 
Muhasebe Usulü Yönetmeliği" ile; belediyeler ve büyükşehir 
belediyelerinin, günümüz koşullarına uygun bulunmayan hızlı ve 
doğru karar alınmasını mümkün kılmayan ve en önemlisi uygulama 
birliği bulunmayan eski muhasebe sistemleri kökten değiştirilmiş, 
uygulamaya sokulan program bütçe uygulamasına paralel olarak 
eskiye oranla iyileştirilmiş yeni muhasebe sistemine 
kavuşulmuştur. Ancak yönetmeliğe göre oluşturulan muhasebe hesap 
planı, genel bütçe usul ve esasları ile uyum halinde 
buunmamaktadır. 

Belediyelerin mali örgütlenmesi "Hesap işleri Müdürlüğü" ve 
buna bağlı; gider, gelir, mali işler (bütçe), idari işler şube 
müdürlükleri şeklinde oluşmuştur. Bu yapı az farklılıklarla hesap 
işleri müdürlüğünü daire başkanlığı şeklinde örgütlenmesi biçimi 
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ile büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. Belediye başkanı 
tarafından hazırlanarak iki ay encümen tarafından incelendikten 
sonra belediye meclisince kabul edilen bütçe mülki idare amiri 
tarafından onaylanır. Bu onay, merkezi idarenin en sık kullanılan 
idari (mali) vesayet yetkisidir. Onay ile ilgili olarak mülki 
idare amirinin bütçe^üzerinde bir hayli değişiklik yapma yetkisi 
de bulunmaktadır. Üstelik onay veren makamın herhangi bir 
sorumluluğu da yoktur. Ancak, bütçe değişikliklerine karşı, 
belediye meclisinin Danıştay'a başvurma hakkı bulunmaktadır. 

4. YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISINA ETKİLİ OLAN KURULUŞLAR : 

Bu kuruluşlar, yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının 
sonucu olarak şekillenen iktisadi, ticari ve sanayi birimler ile 
yerel yönetimlere finansman olanağı ve diğer teknik hizmetler 
sunan İller Bankası olarak incelenebilir. 

4.1. BELEDİYE İKTİSADİ KURULUŞLARI (BİT) : 

4.1.1. Yasal Dayanak ; 

Beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve 
medeni ihtiyaçlarının tanzim ve tasfiyesi ile mükellef hükmi bir 
şahsiyet olarak tanımlanan belediyelerin (1580 S.K. Md:l), 
Belediyeler Kanunu1nun 15.maddesi uyarınca beldenin ve belde 
halkının sıhhat, selamet ve refahını temin ile koruma maksadıyla 
yapacağı sosyal, kültürel ve ekonomik görevleri bulunmaktadır. Bu 
görevler aynı maddede 26 bend halinde sayılmaktadır. 

Öte yandan 1580 Sayılı Yasa'nm 19. maddesi, belediyelerin 
belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile her türlü 
girişimde bulunabileceklerini hükme bağlamaktadır. Belediyelerin 
bu girişimleri; doğrudan doğruya işletmecilik (elektrik, su, 
havagazı, ulaşım ... vb.) olabileceği gibi, mevcut işletmelere 
katılmak ya da bu faaliyetlere izin vermek şeklinde 
olabilecektir. 

4.1.2.Kuruluş Şekilleri 

Kuruluş, görev ve işleyişlerindeki büyük farklılıklar bir 
yana bırakılırsa belediyelerin 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 
diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği 
görevlerin yanı sıra belde halkının ortak ve medeni ihtiyaçlarını 
karşılayacak ekonomik ve ticari nitelikte her tür girişimleri 
uygulamada : 

a- Döner sermaye ve fon teşkili 

b- Birlik kurma, birliklere katılma, imtiyaz verme 

c- Belediye bütçesi içinde ya da belediye bütçesi dışında 
işletmeler kurmak 
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d- Şirketler kurmak ve kurulmuş olan şirketlere katılmak şeklinde 
rastlanmaktadır. 

Belediye işletmesini tüzel kişilik açısından : 

a- Belediyeden ayrı tüzel kişiliği olanlar 

b- Belediye tüzel kişiliği içinde yer alanlar. 
Kuruluş açısından ise ; 

a- Kanun ile 

b- Belediye meclis kararı ile kurulanlar. 
olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Ayrı bir kanun ile kurulan işletmelerin kuruluş kanununda 
tüzel kişiliği olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Örnek olarak 
3645 Sayılı Kanun'a dayanarak kurulan İETT gösterilebilir. Bu 
grupta İSKİ, ASKİ, EGO gibi özel kanun ile kurulan işletmeler 
sayılabilir. 

Belediye işletmelerinin çoğunluğu Belediye Kanunu1nun 15. ve 
19.maddeleri uyarınca anılan maddelerdeki işler için Belediye 
Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü'nün 89'ncu maddesi hükümleri 
çerçevesinde belediye bütçesi dışında ayrı bir bütçe ve idare 
tesisi ile belediye meclis kararıyla kurulan ve ayrı bir kamu 
tüzel kişiliği olmayan işletmeler oluşturmaktadır. 

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 219'ncu 
maddesi uyarınca, belediyelerin kurdukları işletmeler ile özel 
kanunlarla kurulan diğer bağlı kuruluşlarda katma bütçe 
uygulanır. Öte yandan bu tür iktisadi teşebbüslerin denetlenmesi, 
bu idarelerin kendi organları tarafından yapılmaktadır. 

4.1.3. Belediye Şirketleri : 

a- Kuruluş ve Tasnifi : 

Klasik sayabileceğimiz görevlerin yanında çeşitli mevzuatla 
verilen hizmet ve görevleri de üstlenen belediyelerin bu 
görevleri yerine getirirken bazen mahalli müşterek ihtiyaçların 
karşılanması bazen de ekonomik, sosyal, hukuki ve sosyo politik 
nedenlerle mevzuatta açıkça yasaklanmayan konuda yerel 
yönetimlerin serbestçe tasarrufta bulunabileceği kuralına dayalı 
olarak pek çok şirket kurdukları ya da kurulmuş şirketlere 
katıldıkları görülmektedir. 

Belediyeler genellikle anonim ya da limited şirket kurmakta 
veya bunlara katılmaktadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
kayıtlarından, belediyeler tarafından kurulan ve katılman anonim 
ve limited şirket sayısının 15.1.1993 tarihi itibariyle 330 
olduğu anlaşılmıştır. Ancak herhangi bir ortak kimliğinin 
belirtilmesine gerek olmayan hamiline yazılı hisse senedi 
sahipliği olan belediyeler bu sayının dışındadır. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre belediyeler 
tarafından kurulan ve belediyelerin katıldığı 330 şirketten 255'i 
il ve 75'i ilçelerde bulunmaktadır. 

İl adlarına göre sıralandığında; 
Ankara 38 
İstanbul 31 
Konya 21 
Bursa 12 
İzmir 11 
Kayseri 10 şirkete sahip bulunmaktadır. 

Diğer il ve ilçelerde 1 ila 9 arasında belediye şirketi 
dağılımı vardır. 

Faaliyet alanına göre ilk beş sırada; 

77 şirkette gıda ve ihtiyaç maddeleri üretim ve pazarlaması, 

42 şirkette otel-kaplıca işletme ve turizmi geliştirme, 

40 şirkette imar, inşaat ve yapı malzemeleri üretim ve 
dağıtımı, 

33 şirkette yem, besicilik, denizcilik, süt ürünleri üretim 
ve pazarlaması, 

25 şirkette seramik, tuğla, kireç, çimento, beton elemanları 
üretim ve pazarlaması faaliyetleri yer almaktadır. 

b. Şirket Kurulmasındaki Amaçlar : 

Şirket amaçları "esası mukavelede" belirtilmiş olmakla 
birlikte asıl amaçlarının genellikle belirtilenden çok farklı 
olduğu da anlaşılmaktadır. Bunlar; 

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 71.maddesinden 
istifade ederek bu kanunun kısıtlamalarından kurtulmak. 

- Personel temini ve istihdamında serbest hareket etme 
imkanını elde etmek. 

- Bürokratik işlemler ve denetimden kurtulmak, daha serbest 
harcamalarda bulunabilmek, 

- Özel bankalardan kredi kullanabilmek, 

- Beldenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak, 
bu konuda lokomotif görevi ifa etmek, 

- Gelirleri artırmada yeni bir kaynak yaratmak, 
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- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenmesini 
sağlamaktır. 

1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesindeki "... her 
türlü teşebbüsati icra ederler" hükmünün yorumuyla Belediyelerin 
şirket kurabilecekleri veya kurulu şirketlere katılabilecekleri 
doktrinde ve uygulamada genel kabul görmüş durumdadır. 

1580 Sayılı Kanunun yetki vermiş olduğunu kabul etmekle 
birlikte kuruluş, katılma ve şirketin yönetiminde belediyenin 
faaliyeti herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmadığından iştirak 
edilen şirketlerde bazen % 99.97 oranında belediye hissesi 
olsabile tamamen Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu 
çerçevesinde özel hukuk tüzel kişisi gibi hareket etmektedir. Bu 
tam bir serbestliktir, hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmamaktır. Bu 
amaçlarda dikkate çeken husus belediyelerin mevcut idari ve mali 
yapılarının görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalmasıdır. 

4.2. İLLER BANKASI : 

4.2.1. Kuruluş ve Gelişme Seyri : 

Belediyeler Bankası olarak kurulduğu 1933 yılından bu yana 
60 yıldır tüm yerel yönetimlerin gelişmesine, teknik gücü ve 
sağladığı kredi olanakları ile büyük katkıda bulunmuş olan İller 
Bankası, 1945 yılından itibaren kuruluş amacına uygun olarak 
yerel yönetim birimlerinin imar ve altyapı işleriyle uğraşma 
konusunda yoğunlaşmıştır. Banka kurumsal sermayeli; sermayesini 
kamu hukuku kuralları ve denetimi dışında kullanma yetkisine 
sahip özel hukuk tüzel kişisi olarak yerel yönetimlere kredi 
vermekte, mali ve teknik aracılık yapmaktadır. 

Banka planlı döneme geçiş yılı olan 1963 yılından itibaren 
yerel yönetim yatırımlarının ön incelemesini ve projelerini 
tamamlamış ve yerel yönetimlerin banka programına alınmasını 
istedikleri işlerini ilgili bulunduğu Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı kanalıyla Devlet Planlama Teşkilatı'na intikal 
ettirmiş; Devlet Planlama Teşkilatı1nca programa alınan 
tesislerin yerel yönetimlerin verdikleri yetki ve programa 
konulan ödenekler çerçevesinde ihalesini ve yürütmesini yapmaya 
devam etmiştir. 

4.2.2. Bankanın Görev ve Fonksiyonları : 

İller Bankası'nm esas olarak üç ana fonksiyonu 
bulunmaktadır. Bunlar; yatırım kredi ve yerel yönetimlere 
aracılık yapmaktır. 

a- Aracılık Fonksiyonu : 

İller Bankası öncelikle aracı bir kurumdur. Merkezi hükümet 
ile yerel yönetimler arasında bu anlamda düzenleyici rol 
oynamaktadır. Aracılık özelliği mali ve teknik olmak üzere iki 
karakterlidir. Teknik aracılık; Devlet Planlama Teşkilatınca 
programa alınan yerel yönetim birimi işlerinin inşaat ve sanayi 
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sektörü ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerini tesis etmek 
ve yönlendirmektir. Bankanın teknik aracılık fonksiyonu içinde, 
mali ve teknik gücü oranında belediyelerin harita ve imar 
planlarını hibe şeklinde yapması söz konusudur. 

Türkiye'deki belediyelerin nüfus yapısına baktığımızda: 
belediyelerin % 80.2'si 10000'den az nüfuslu yerleşim 
birimleridir. Halen yarıdan fazla Belediye 5000'den az nüfuslu 
yerleşim birimlerindedir. 

Bu belediyelerde yatırımlara kaynak bulunmasından başlayarak 
bunların projelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, 
yatırımların izlenmesi, istihkak raporlarının düzenlenmesi ve 
tesislerin kabulü aşamalarında teknik ve eğitimli personel 
bulunmasında sıkıntı vardır. Diğer yandan Belediyeler sosyal ve 
ekonomik gelişmeye paralel hızlı bir gelişme süresi içindedir. 
Şehirlerde hızla artan nüfusa sağlıklı bir ortam hazırlanması 
gerekmektedir. Bu da çok yönlü bir teknik çalışmaya ve bilgi 
birikimine ihtiyaç gösterir. 

Ayrıca İller Bankasınca yapılan teknik hizmetler çok yönlü 
mühendislik bilgisine ihtiyaç göstermektedir. Banka bu teknik 
personel birikimine sahip bir kuruluştur. 

Bankanın Belediyelerin ucuz kredi ve hibe yardımıyla 
desteklenen alt yapı hizmetlerinde teknik sorumluluk almasını 
gerektiren diğer bir etken de belediyelerin içinde bulunduğu 
teknik personel ve kaynak sorunudur. 

Mali aracılık ise; yerel yönetimler ve yerel yönetimler ile 
merkezi idare arasında fon akışını düzenlemek ve yerel 
yönetimlere kredi sağlamaktır. 

b. Yatırım Fonksiyonu : 

İller Bankası 60 yıldan beri yerel yönetimlerin gelişmesinde 
büyük katkıda bulunmaktadır. Bankanın son 6 yılda bu alanlarda 
yapılan yatırımlarının toplamı ve 1992 yılı fiyatlarına göre 
seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yatırım Harcamaları Toplamı (Milyon TL.) 

YIL CARİ FİYAT 1992 YILI FİYATI 

1987 283 .699 2.928.723 
1988 355.101 2.050.246 
1989 480.762 1.686.897 
1990 841.177 2.041.536 
1991 1.304 .226 2.101.238 
1992 2 .372 .988 2.372.998 

TOPLAM 5 . 637.963 13.171.638 

NOT : Çukurova kentsel gelişim projesi harcamaları hariçtir. 
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İller Bankası yatırımlarının sektörel dağılımında içmesuyu 
ve kanalizasyon birinci ve ikinci sırada yer alırken, yapı işleri 
harita ve imar planı yapımı da bu sektörleri izlemektedir. 

c- Kredi Fonksiyonu : 

Banka yatırımlarının reel fiyatlarla azalmasında en büyük 
etken belediyelerin altyapı yatırımları için 2380 Sayılı Kanunla 
Genel Bütçe Vergi Gelirleri'nden belediye yatırımlarına ayrılan % 
3 payın Bütçe Kanunları ile % 2.30'a düşürülmesi ve % 2.30'a 
düşürülen bu payın da yıllar itibariyle Hazine Kesintisi, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kesintisi gibi 
kesintilerle % 35 ila % 60 oranlarında kesintiye uğramasıdır. 

İller Bankası1nm bu kaynak azalmasına karşılık 
yatırımlarındaki iş sayısının belediye artış sayısına paralel 
olarak yoğun bir şekilde arttığı gözlenmektedir. 

İller Bankası yatırımlarındaki nakit azalma 1993 yılında 
daha belirgin hale gelmiş olup, bunun nedeni ise Belediyeler 
Fonu'nun Müşterek Fon hesabına alınması ve Müşterek Fon hesabına 
alman Belediyeler Fonu'ndan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
bütçesine ödenek konulmak suretiyle % 60 oranında kesinti 
yapılmasıdır. Akaryakıt Tüketim Vergisinden Belediyeler Fonu'na 
aktarılan 1.20 pay da yine müşterek Fon hesabına alınmak 
suretiyle Fon kaynaklarının büyük ölçüde azalmasına sebep 
olunmuştur. 

Bankanın bütün kaynaklarının Devlet Planlama Teşkilatınca 
Banka programına alınan yerel yönetimlerin alt ve üst yapı tesis 
ve projelerine tahsis edilmesi nedeniyle Banka yerel yönetimlerin 
kendilerinin yaptırdığı işler için yeterli düzeyde finansman 
sağlayamamış, buna rağmen kısa vadeli kaynaklar sağlamak 
suretiyle büyük ölçüde ve imkanları nisbetinde problemleri 
çözmeye çalışmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Banka programına alınan 
çeşitli projeler için 5 ila 25 yıl vadeli % 40 faizli olarak 
açılan krediler ise içmesuyu, kanalizasyon ve yapı tesislerine 
tahsis edilmiştir. 

5. YEREL YÖNETİM MÂLİYESİNİN ELEŞTİRİSİ 

5.1. GELİR KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kaynak 
dağılımına bakıldığında zayıf ve getirisi az olan kaynakların 
yerel yönetimlere bırakıldığı görülmektedir. 

5.1.1. Köy Gelirleri : 

1924 tarihli Köy Kanunu, köylerimizi küçük bir yerinden 
yönetim birimi olarak kabul etmiş ve tüm teşkilatı ile kendi 
kendine yeterli olmasını arzulamıştır. Ancak yasa ile köy 
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birimine verilen görevler ile bu görevlerin gerektirdiği teşkilat 
ve özellikle ihtiyaç duyulan kaynaklar pek dikkate alınmamıştır. 

Köy yönetimlerinin başlıca gelir kaynağını teşkil eden 
"Salma" günümüzde prosedür ve miktar olarak pek 
işletilememektedir. Yasada öngörülen diğer gelirler ise, köyün 
öngörülen harcamalarını karşılamak yönünden yetersiz ve 
süreksizdir. 

Ayrıca, köylerimiz nüfusları ve yerleşim konumları 
itibariyle ekonomik ölçekli hizmet üretim yerleri haline 
getirilememiştir. Genel hizmetler merkezi yönetim ve il özel 
idareleri tarafından planlanmakta ve yerine getirilmektedir. Bu 
durumda çok genel bir kaç konu dışında hizmet harcaması kaynak 
israfı ile sonuçlanabilecektir. 

5.1.2. İl Özel İdareleri : 

Raporun önceki bölümünde de belirtildiği gibi, 3350 sayılı 
Yasa'nın 80.Maddesinde gelir kaynakları sayılan il özel 
idarelerinin ayrıca çeşitli yasalar gereğince muhtelif vergi, 
harç, rüsum, faiz, fon, ceza gibi gelirleri de bulunmaktadır. Öz 
gelirler, çeşitli vergilerden alınan paylar ve fon gelirleri 
olarak gruplandırılabilecek bu geniş kapsamlı gelir kaynakları 
manzumesi il özel idare ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. İl 
özel idare gelirlerinin bu denli çeşitli olmasına rağmen yetersiz 
kalmasını iki ana nedende bağlamak mümkündür. 

- İl özel idareleri yapısal sorunlarını çözememiştir. 

- Gelir kaynaklarından kayıplar söz konusudur. 

- Hizmet alanlarına uygun, etkin ve verimli bir planlama ve 
harcama yapamamaktadırlar. 

İl özel idareleri tarafından gelir kaynaklarının 
kısıtlanması yönünde bir eğilim olduğu belirtilmekedir : 

a- Emlak Vergisi'nden alınan payın yetersiz olduğu ve 
belediyelerce zamanında ödenmediği veya eksik ödendiği, 

b- Genel Bütçe Vergi Gelirleri1nden alınan payın az olduğu 
ve bütçe kanunları ile kısıtlandığı, 

c- Taş Ocakları Nizamnamesi ile Maden Kanunu arasındaki 
uyuşmazlık nedeniyle alınan ve alınacak resim ve harçlarda 
etkinlik sağlanamadığı, 

gibi konular bu eğilime örnek gösterilmektedir. Ayrıca bir 
de, il özel idaresi gelir kaynaklarının bazı kurum ve kuruluşlara 
pay verilmek suretiyle azaltılması söz konusudur. Bu paylar 
kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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a- Muhtar Asker Ailelerine Yardım 

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

b- İller Bankası Sermayesine Katılım Payı 

4759 Sayılı İller Bankası Kanunu'nun 3.maddesinin (a) 
fıkrası gereğince, banka sermayesine katılma payı olarak, özel 
idarenin bir önceki yıl kesin hesabına göre yapılan tahsilattan, 
ayrık tutulacak bazı gelirler düştükten sonra geriye kalanın % 
5'i ödenir. 

c- Emekli Sandığına Ödemeler 

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

(2) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 28'nci maddesi 
gereğince; bir önceki yıl verilen emekli kesenekleri karşılığı 
ile terfi artış farkları toplamının % l'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'nci maddesine dayanılarak ve 2665 Sayılı Kanun'la eklenen ek 
geçici 2'nci madde gereğince; Özel İdare Bütçelerine konulan 
memur aylıklarının % 40'ı oranında Emekli Sandığı'na ödeme 
yapılır. 

d- 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, geri kalan gelirin en az % 20'si oranında, yine Özel İdare 
bütçesinde kalacak şekilde, ilkokulların yapım, bakım, onarım ve 
donatımı için pay ayrılır. 

e- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na Ödemeler 

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

f- 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 
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tahsilattan, ayrık tutulacak gelirlerin düşülmesinden sonra, geri 
kalan gelirin % l'i Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü bütçesine 
aktarılır. 

g- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Yardım Payı 

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ye Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu'nun 8'nci maddesi gereğince; Özel İdare'nin bir önceki yıl 
kesin hesabına göre yapılan tahsilattan ayrık tutulacak bazı 
gelirler düşüldükten sonra geriye kalan gelirin % 2'si oranında 
pay Vakfa aktarılır. 

Böylece İl Özel İdareleri, kendi az öz gelirlerinden her yıl 
ortalama % 39 oranında, diğer kamu kuruluşları veya fonlara pay 
ayırmaktadır. 

5.1.3. Belediye Gelirleri : 

Belediyelerin bu arada Büyükşehir belediyelerinin gelir 
kaynaklarının dayanağını oluşturan yasalar ve uygulamaların neden 
olduğu sorunlara aşağıda, kısaca ve kendi başlıklarında 
değinilmiştir. 

a- Belediye Gelirleri Yasası : 

Halen yürürlükte bulunan 2464 Sayılı Yasa üç bölümde; 
vergiler, harçlar ve harcamalara katılma payları şeklinde kaynak 
yaratmaktadır. Ancak ; 

- Çok dağınık ve uygulama güçlükleri oluşturan hükümler 
içermektedir. 

- Ekonomik, teknik ve sosyal gelişmeler paralelinde oluşan 
çağdaş belediye gelirleri potansiyelini kavrayamamaktadır. 

- Belediyelere, vergi, harç ve katılma payı ihdas etme 
konusunda insiyatif tanımamaktadır. 

- Maktu ve nisbi tarifelerle toplanmasını öngördüğü 
gelirlere ait tarifelerin enflasyon nedeniyle aşınmış olması, 
kolaylıkla telafi edilememektedir. 

b- 1319 Sayılı Emlak Vergisi Yasası : 

Emlak Vergisi, 3239 Sayılı Yasa ile 1986 yılından itibaren 
belediyelere devredilmiştir. Ancak, hasılatı bugüne dek anlamlı 
bir kaynak olma niteliğine ulaşamamıştır. Son üç yıllık seyri bu 
vergi gelirinin enflasyonun oldukça gerisinde kaldığını 
göstermektedir. 
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(MİLYAR TL) 

1990 1991 1992 1993 

Emlak Vergisi Gelirleri 583 662 868 1.067 
Yüzde Artış % 14 % 31 % 23 

Reel Kayıp % 46 % 30 % 24 

(Kaynak: DPT 1993 Yılı Programı) 

Emlak vergisi hasılatı açısından çok yönlü sıkıntı ve 
zorluklar sözkonusudur; 

- Belediyelerin beyanname esasına dayanan ve izlenmesi 
zorunlu bulunan bu vergiyi tahsil ve takip örgütleri kolaylıkla 
kurulamamıştır. 

- Vergi hasılatı, genel beyan dönemi boyunca (4 yıl) vergi 
matrahının sabit kalması nedeniyle yıllar itibarı ile reel 
anlamını ve vergi tahsil cazibesini yitirmektedir. 

- Vergi matrahının oluşturulması için gayrimenkul 
değerlerinin saptanması karışık işlemleri gerektirmektedir. 

-■ Emlak rayiç değerleri çeşitli mülahazalar ile gerçekçi 
olarak saptanamamaktadır. 

c- 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkmdaki Yasa : 

1981 yılından itibaren belediyelere ve il özel idarelerine 
genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmeye başlanılmıştır. 
Yasaya göre vergi tahsilatının % 8.55 oranındaki bölümü yerel 
yönetimlere aşağıdaki hükümlere göre dağıtılmaktadır. 

- Nüfus büyüklüğüne göre 
doğrudan dağıtılan % 6 

- Belediyeler Fonu'na % 2.3 
- Mahalli İdareler Fonu'na % 0.25 
Toplam % 8.55 

3239 Sayılı Yasa ile Belediyeler Fonu'na aktarılması gereken 
oran % 2.3'ten % 3'e çıkarılmış, ancak bütçe kanunlarına konulan 
hükümler ile 1986 yılından beri uygulana gelen yukarıdaki oranlar 
muhafaza edilmiştir. Söz konusu oranların düşük olması yanında 
genel bütçe vergi gelirlerinin Yerel Yönetimlere intikalinde 
aşağıdaki olumsuz faktörler de rol oynamaktadır : 
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- Belediyelere aktarılan paylardan aşağıdaki kesintiler 
yapılmaktadır. 

Sos.Y.D. Genel Büt. Boğaziçi İmar 
Teşvik Fo.kes. Kesintisi Md.Kesintisi 

Belediyeler Fonu % 10 % 35 
Mahalli İdareler Fonu % 10 % 50 
Doğrudan Dağıtılan - % 10 

- 1993 yılı Bütçe Yasası ile Belediyeler ve Mahalli İdareler 
Fonu genel Bütçeye dahil edilmiş ve fonlara ödenek tahsisi 
yöntemine geçilmiştir. Ancak fonlara tahsis edilen ödenek gelir 
tahminin % 41'i oranında belirlenmiştir. 

- Bu fonların harcama. usul ve esaslarına ilişkin 
yönetmelikler rasyonel kaynak kullanımını engellemekte ve 
mükerrerliklere yer vermektedir. 

d- 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Yasa 

Yasaya göre, büyükşehir belediyesinin bulunduğu il merkezi 
itibariyle toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 
üzerinden büyükşehir belediyelerine % 5 oranında pay 
verilmektedir. 

Yasada oran % 3 olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu'na % 
6'ya kadar arttırma yetkisi tanınmış olmasına rağmen, 1985 
Nisan'ından itibaren saptanan % 5 oranı uygulanmaktadır. 

2380 ve 3030 sayılı yasalar çerçevesinde belediyelere 
aktarılan paylar yıllar itibariyle aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir. 

(MİLYAR TL) 

1990 1991 1992 

- Büyükşehir Belediyeleri Dışında 
Kalan _Belediyeler 

- Özel İdareler 
- Büyükşehir Belediyeleri (% 5) 

3.849 

560 
1.475 

7.250 

1.018 
2 .754 

12.500 

1.800 
4.717 

TOPLAM 5.884 11.022 19.117 

- Yüzde Artışı % 87 % 74 
- Genel Bütçe Vergi Gelirleri 

Yüzde Artışı % 73 % 79 

(Kaynak: Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Gen.Müd. 
Bültenleri) 

82 



e- Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Önceleri yerel kabul edilerek Belediye Gelirleri Yasası 
içinde düzenlenen bu vergi; 3074 Sayılı "Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Yasası" ile 2464 Sayılı Yasa'dan çıkarılarak genel bütçe 
vergi gelirleri arasına alınmış, vergi hasılatından çeşitli fon 
ve kuruluşa pay aktarma esası getirilmiştir. 

Halen bu kaynaktan Bakanlar Kurulu Kararı ile belediyelere % 
1.20 Belediyeler Fonuna da % 1.20 olmak üzere toplam % 2.40 
oranında pay aktarılmaktadır. (94/5365 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bu oranlar % 0.40'a, dolayısıyla toplam da % 0.80'e 
indirilmiştir.) 

A.T.V.'den belediyelere doğrudan ve Belediyeler Fonu 
üzerinden toplam % 2.40 oranında ayrılan payların yıllar 
itibariyle dökümü aşağıdaki gibidir : 

(MİLYAR TL) 

1990 1991 1992 

Belediyelere ayrılan Paylar 
Belediye Fonuna ayrılan Paylar 

78 
78 

123 
123 

204 
204 

TOPLAM 156 246 408 

(Kaynak: Muhasebat Gen. Müd. kamu Harcamaları 
Bültenleri) 

f- Genel Bütçeden Yapılan Yardımlar İle Muhtelif Fonlardan 
ve Kaynaklardan Ayrılan Paylar : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı başta olmak üzere muhtelif 
bakanlıkların bütçesinde yer alan yardım ödenekleri daha ziyade 
küçük belediyelerin acil ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Bütçe 
ve HDTM göstergelerine göre 1990 yılında 56 Milyar TL. olan 
yardım tutarı 1991 de 97, 1992 yılında da 200 Milyar TL. olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ancak: 

- Bu yardımların dağıtımında herhangi bir kriter olmadığı 
için ilkesiz bir şekilde sarf olunmaktadır. 

- Ayrıca bakanlıklar arasında bu konuda herhangi bir 
koordinasyon söz konusu olmadığı için oluşan mükerrerlikler 
nedeniyle adaletsiz bir dağılıma sebebiyet verilmektedir. 

Öte yandan muhtelif tarihlerde çıkarılan kanun, karar ve 
yönetmeliklerle, belediyelerle ilgili olan ve onlara kaynak 
aktaran fonlar kurulmuştur. Çok çeşitli olan bu fonlardan belli 
başlı olanları ve gelir kaynakları şöyledir ; 
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Fonun Adı ; Kaynağı 

- Belediyeler Fonu : Genel Bütçe Vergisi + Akaryakıt T.V. 
- Mahalli İdareler Fonu : Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı 
- Turistik Yöreler B. Yardım F.: Turizm Bakanlığı Bütçesi 
- Geliştirme ve Destekleme F. : Çeşitli Kaynaklar 
- Toplu Konut Fonu : Çeşitli Kaynaklar 
- DPT Mali ve İktisadi Transferler Ödeneği : DPT Bütçesine 

Konan Pay 
- Otopark Fonu : Alınan Otopark Bedelleri 
- Belediyeler İmar Uygulamaları F.: Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Bütçesine Konulan Ödenek 
- Trafik Hizmetleri Geliştirme F.: Çeşitli Kaynaklar 
- Çevre Kirliliği Ödeme F.: Çevre Bakanlığı Bütçesine 

Konulan Ödenek ve Diğer Kaynaklar 
- Büyükşehir Belediyelerine Mahsus Merkezi İdare ve Belediye 

Altyapı Yatırım Fonu : Bütçelerine Konulan Ödenek 

Ayrıca bunlara, belediyeler bünyesinde konulmuş bulunan 
aşağıdaki fonları da dahil etmek gerekir; 

- Belediye Tanzim Satış Fonu 
- Gecekondu Fonu 
- İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 

Bazı İşlemler Hakkında Kurulan Fon 
- Belediye Ekmek Fırını Tesis ve İşletme Fonu 
- Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Fonu 

Görüleceği Üzere ; 

- Gelir olarak nitelendirilebilecek kaynaklar son derece 
dağınıktır ve izlenmesi güçtür. 

- Ayrıca hesaplama ve paylaşım sorunlarını beraberinde 
getirmekte, paylar zamanında ilgili yerlere aktarılmamakta, 
plansız, programsız ve etkin olmayan bir kaynak dağılımı 
olmaktadır. 

Giderek artan yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla, 
belediye gelirleri zaman içerisinde önemli ölçüde artış 
göstermiştir. Ancak, bu artış genellikle merkezden yapılan gelir 
transferleri ile gerçekleşmiştir. Bu ise belediyelerin özerkliği 
ile çelişki arzetmektedir. 

Merkezden gelir alarak yerinde harcama ve yönetme olgusu 
gittikçe güçlenmekte ve yerel yöneticiler bir yandan özerkliği 
savunurken, diğer yandan kendilerine merkezden daha çok gelir 
aktarılmasını talep etmektedirler. Bu durum mali hükümlerle 
ilgili düzenleme yetkisinin merkezde olması, getirisi zayıf 
kaynakların yerele bırakılması ve bu konuda mahalli idarelere 
inisiyatif bırakılmamasından da kaynaklanmaktadır. 

1992 yılı itibariyle, belediyelerin toplam geliri 23.3 
Trilyon TL.'dir. Bunun GSMH içindeki payı % 3'tür. 1975 deki % 
1.31 lük ve 1982'deki % 1.11lik oranlara göre bu, önemli bir artış 
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demektir. 1982-1992 döneminde GSMH cari fiyatlarla yıllık 
ortalama olarak % 56.6 oranında artış gösterirken aynı dönemde 
belediye gelirleri % 74.1 oranında artmıştır. Bu artışta 
özellikle 2380 Sayılı Yasa çerçevesinde verilen payların rolü 
büyüktür. Bu payların GSMH'ye oranı 1982'de % 0.47 iken 1992'de % 
1.70'e çıkmıştır. 

1981'de sözkonusu Yasanın çıkarılması ve izleyen dönemde 
payların artırılması, yerel yönetimlerin önemsendiği mesajını 
vermiştir. Yerel yönetimler mali açıdan güçlendirilirken, aynı 
zamanda merkeze bağımlı kılınmıştır. Bir başka sorun ise 
belediyelerin değişen koşullara göre görev ve hizmetlerindeki 
artışın belediye gelirlerindeki artıştan fazla olmasıdır. 

Genel Bütçe payının toplam gelirler içindeki payı bütün 
bölge ve nüfus gruplarında giderek yükselmiştir. Başka bir ifade 
ile belediye özgelirlerinin toplam gelirler içindeki payı 
azalmıştır. Bunun başlıca iki nedeni vardır: Birincisi, 
belediyelerin politik davranarak, halktan gelir toplama yönünde 
hareket etmekten kaçınmaları, İkincisi ise belediye özgelirlerine 
ilişkin mevzuatın günün koşullarına cevap vermemesidir. 

Belediyeler tarafından toplanan vergi ve harçlar açısından 
bakıldığında özellikle küçük belediyelerde yerel vergi diye bir 
kavramın gelişmemiş olduğu görülmektedir. Büyük belediyelerde ise 
bu tür gelirler çok düşük miktarlarda gerçekleşmektedir. Belediye 
Gelirleri Kanunu'nda yer alan bir çok gelir kaynağı, mükellefi, 
konusu ve matrahı itibariyle karışıklık arz etmektedir. Bu 
nedenle verginin tahakkukunda ve tahsilinde ciddi sıkıntılar 
çekilmektedir. Ayrıca, belediye karalarına uymayanlara 
uygulanacak cezalar caydırıcılık niteliği taşımamaktadır. Söz 
konusu kanunda yer alan bir çok gelir maktu olarak tesbit 
edilmiş; bunlar, yıllar itibariyle düzenli bir şekilde 
artırılmamıştır. Belediye vergilerinin GSMH içindeki payı, 1990 
yılında % 0.38 iken, 1991 yılında % 0.32'ye, hasılatın 2.1 
trilyon TL. olduğu 1992 yılında ise % 0.28'e düşmüştür. 

Belediyelerin vergi dışı gelirleri, 1982'de 40 Milyar TL. 
iken, 1992'de 8 trilyon TL.'na yükselmiştir. Aynı yıllar için bu 
gelirlerin GSMH içindeki payı sırasıyla % 0.46 ve % 1.04 
olmuştur. 1992 yılı itibariyle vergi dışı gelirlerin % 9'unu 
harçlar, % 4.1'ini harcamalara katılma payları, % 17.6'sını 
kurumlar hasılatı, % 26.2'sini çeşitli gelirler, % 40.6'sını iç 
borçlanma, % 2.5'ini dış borçlanma oluşturmaktadır. 

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan harçların çok önemli 
bir kısmı maktudur ve bu maktu miktarlar düzenli bir şekilde 
arttırılmamıştır. Son yıllarda sadece, 1986 ve 1992 yıllarında 
düzenleme yapılmıştır. 

Harcamalara Katılma Payı gelirleri çok düşüktür. 1992 yılı 
itibariyle, bu tür gelirlerin toplam belediye gelirleri içindeki 
payı % 1.4'tür. Harcamalara Katılma Payı'nın belediye 
yatırımlarına oranı ise, yine 1992 yılı için % 8.8'dir. Bunun iki 
önemli nedeni vardır. Birincisi/belediyeler, çeşitli sebeplerle 
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bu geliri toplamakta isteksiz davranmaktadırlar. İkincisi,-
istekli olsalar bile kanuni engeller vardır. Şöyleki, Belediye 
Gelirleri Kanunu'nda "Harcamalara Katılma Payları bina ve 
arsalarda vergi değerinin % 2'sini geçemez." hükmüne yer 
verilmektedir. Emlak Vergisi'nde vergi değerinin gerçeği 
yansıtmaması, yukarıdaki hükümler çerçevesinde harcamalara 
katılma payı gelirlerini de sınırlamaktadır. 

Belediyelerin topladığı vergi ve vergi dışı gelirlerin 
önemli bir kısmının belde sakinlerine direkt olarak yansımaması, 
belediye hizmetlerine karşı duyarlılığı zayıflatmakta, belediye 
kararlarına karşı otokontrol mekanizmasını engellemektedir. 

Belediyelerin belki de en önemli gelir problemleri Emlak 
Vergisi'nde kendini göstermektedir. Bu verginin tahsilatı hem 
çok düşük, hem de reel olarak giderek azalmaktadır. 1986 yılında 
tahsil edilen Emlak Vergisi'nin GSMH içindeki payı % 0.27 iken, 
1990 yılında % 0.18'e, 1992 yılında ise % 0.08'e düşmüştür. 
Ülkemizde gittikçe azalan bir Emlak Vergisi ile karşı karşıyadır. 
Bazı OECD ülkelerinde Emlak Vergisi'nin toplam vergi gelirleri 
içindeki payı incelendiğinde bu oranların bizdekinden kat kat 
fazla olduğu görülmektedir. Örneğin, 1988'de bu oran Türkiye'de % 
0.5 iken, Ingiltere'de % 10.7, Kanada'da % 7.9 , Japonya'da % 5.3 
, Avustralya'da % 4.4 ve Almanya'da % 1.3 olarak gerçekleşmiştir. 
Bize en yakın oranlar % 0.6 ile Norveç ve % 0.7 ile Avusturya'ya 
aittir. 

Emlak Vergisi diğer birçok ülkede önemli ve istikrarlı bir 
gelir kaynağı olmasına rağmen, ülkemizde önemsiz ve giderek 
azalan bir gelir kaynağıdır. Hatta bir çok belediye, tahakkuk 
eden Emlak Vergisi'nin toplam maliyetini dahi karşılamayacağını 
ileri sürerek, bu vergiyi tahsil etmekten vazgeçtiklerini ifade 
etmektedirler. 

5.1.4. Belediyelerin Borçlanmaları : 

Belediyeler iç ve dış borçlanma yoluyla kaynak yaratma 
yoluna gidebilmektedirler. 

a- İç Borçlanmalar : 

Belediyeler iç borçlanmalarını esas itabiriyle tahvil 
çıkarma ve banka kredisi kullanma olarak iki şekilde 
gerçekleştirmektedirler. 

aa- Tahvil İhracı Yoluyla Borçlanma : 

1580 Sayılı Yasa (Madde 19/20 ) belediyelerin tahvil 
çıkararak borçlanmasına izin vermektedir. Buna göre; belediyeler 
imar planı nedeniyle istimlak bedellerinin ödenmesi ve bu plana 
göre oluşturulacak tesislerin finansmanında kullanılmak üzere 
Emlak Bank kefaleti ile tahvil çıkarabilmektedirler. Limit 
oranları Bakanlar Kurulu'nca belirlenen tahvil çıkarılması 
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İçişleri Bakanlığı kanalıyla Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nm görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık onayı ile 
mümkün olmaktadır. 

ab- Banka Kredisi : 

Belediyeler, bazı hizmetlerin yerine getirilmesini temin 
için, o hizmetle sınırlı olmak üzere bazı kişi ve kuruluşlardan 
borçlanmakta, ticari bankalardan kredi kullanmaktadırlar. Ancak 
esas itibariyle borçlanma kaynağı İller Bankası'dır. 

İller Bankası belediyelere kendi öz kaynaklarından ya da 
yabancı (banka dışı) kaynaklardan sağladığı olanaklarla olmak 
üzere iki kaynaklı kredi sunmaktadır. 

Banka öz kaynaklarından kısa ve uzun vadeli kredi 
vermektedir. Bu kredilerden kısa vadeli olan ihtisas kredileri, 
bankanın programında bulunan işlerin yıl içi ödeneğinin 
karşılanması ve yatırımın tamamlanmasına yöneliktir. Bu tür 
krediler : 

- DPT'ca öngörülen belediye katkılarının finansmanı için 

- Bankanın kefaleti nedeniyle 

- 2380 Sayılı Yasa gereğince alınan paylar karşılığında 
Ortak idarelere açılmaktadır. 1992 yılı itibariyle tutarı 611 
milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 1992 yılı itibariyle 261 
milyar TL. olarak gerçekleşmiş bulunan orta ve uzun vadeli 
ihtisas kredileri ise, ortak idarelerin kamu hizmetleriyle ilgili 
olarak DPT'ce banka programına alınan proje ve yatırımlar için 5- 
25 yıl vadeli ve faizli açılan kredilerdir. 

Banka ayrıca yabancı kaynaklardan (diğer finans 
kuruluşlarından) temin ettiği kredileri talepte bulunan 
belediyelere plase etmektedir. 1992 yılında bu türden açılan 
krediler bir önceki yıla oranla % 224 artmak suretiyle 1.6 
trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir.Banka, Avrupa İskan Fonu ve 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan temin etmek suretiyle uzun 
vadeli krediler de açmaktadır. 1992 yılında bu türden 834 milyar 
Tl.'lik kredi kullanılmıştır. 

b- Dış Borçlanmalar : 

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin yurt dışından 
her türlü nakti kredi sağlaması ve uluslararası sermaye 
piyasalarında tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraç etmesi, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ön iznine bağlıdır. (Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin 92-32/7 
no.lu tebliğ) 

Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı1nm ön izni alınmadan 
sağlanan krediler ile tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraçları, 
Borç Kütüğü'ne kaydedilmez ve bunlara ait anapara, faiz ve diğer 
masrafların transferi yapılmaz. 
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Daha önce, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.1.1988 tarih ve 
88/4 sayılı kararı ile Dış Borçlanma Stratejisi Tesbit Grubu 
kurulmuş ve diğer kamu kuruluşları ile birlikte belediyelerin de 
bu gurubun kararlarına uygun olarak borçlanabilecekleri hükmü 
getirilmiştir. 

Bugün belediyelerin gerek iç, gerekse dış borçlanmalarına 
ilişkin çok sağlıklı bilgiler bulunmamaktadır. 

c- Borçlanmaların Değerlendirilmesi : 

Belediyelerin iç borç stokuna ilişkin resmi herhangi 
bir kayıt mevcut değildir. Ancak çeşitli kuruluşlardan alınan 
bilgilerin derlenmesi ile bu tutarın 5.4 trilyon TL.'ye baliğ 
olduğu söylenebilir. 

Dış borç stokuna ilişkin tutar, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı verilerine göre 1992 sonu itibariyle 500 milyon ABD 
Doları civarındadır. Belediye borçlanmalarının bu haliyle GSMH 
içindeki payının önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu oran 
1982'de % 0.01 iken, 1992 yılında % 0.5'e yükselmiştir. 
İstatistiklere bakıldığında belediyelerin belli bir program 
dahilinde belli hizmetleri yürütmek için borçlanmadığı, ihtiyaca 
göre bazı yıllarda az, bazı yıllarda çok borçlandığı 
görülmektedir. 

Anayasa'nm kendisine verdiği görevi yerine getirerek 
belediyeleri görevleriyle orantılı gelire kavuşturamamış olan 
merkezi yönetim bu durum karşısında, kimi yasalarla, zaman zaman 
belediye borçlarını ertelemek ya da tümüyle üzerine alarak 
ortadan kaldırmak yolunu seçmiştir. 1965, 1971, 1975 ve 1992 
yıllarında tahkim ve terkin yoluna gidilerek bir rahatlama 
sağlanmıştır. Ancak bu tür bir uygulamanın bir takım sakıncaları 
da mevcuttur. Bir kez, bu yasaların sağladıkları olanaklardan, 
belediyeler farklı oranlarda yararlanmışlardır. Bir bölümün 
borçları bağışlanırken, ötekilerin borçları ertelenmiştir. İkinci 
olarak, çok borçlanmış belediyelerle az borçlanmış belediyeler 
arasında da dengesizlik ortaya çıkmıştır. Bu dengesizlik, aynı 
zamanda çok borçlanmış belediyelerin daha çok "büyük" az 
borçlanmışların ise "küçük" belediyeler olması biçiminde 
görülmektedir. Dolayısıyla, borçlanmalardan gelişmiş bölge 
belediyelerinin daha çok yararlanmaları sonucu doğmaktadır. Son 
olarak, borçlanma ve daha sonra da borçtan kurtulma olanağı, 
belediyeleri, gelir yaratma çabasına girmeksizin, kaynaklarını 
daha ussal kullanma gereği duymaksızın, sorumsuzluğa 
itebilmektedir. Asıl yapılması gereken, borçları ortadan 
kaldırmak değil, belediyelere, ağır borç yükü altına girmelerini 
önleyecek, kendilerine ait gelir kaynaklarının sağlanması 
yoluyla, böyle olağanüstü ve eşitsizliklere yol açabilen 
uygulamaları önlemektir. 
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5.2. HARCAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

Gelir kaynakları irdelenirken açıklandığı üzere, köyler 
gelir yönünden en zayıf yerel yönetim birimlerimizdir. Köy tüzel 
kişiliği, mevcut yasalar çerçevesinde genel bütçeden herhangi bir 
pay alamamakta ve borçlanamamaktadır. Böyle bir durumda herhangi 
bir harcama analizinden söz etmek mümkün değildir. 

Keza il özel idareleri ise neredeyse merkezi yönetimin il 
kuruluşlarından bir tanesi görünümündedir. Belirgin bir mali güce 
kavuşacak gelir kaynaklarından yoksundurlar Yurt çapında 8000 
personeli bulunan bu idarelerin cari harcamalarının etkinliğinden 
söz edilemez. 

Harcamalar konusunda dikkat çekici olan yerel yönetim birimi 
belediyelerdir. Belediye gelirleri ile beraber belediye 
harcamaları da artma eğilimine girmiştir. Belediyelerin toplam 
harcamalarının GSMH'ya oranı, 1975 yılında % 1.3 iken, 1992 
yılında % 3.3'e yükselerek 25.3 trilyon TL.'sına ulaşmıştır. Bu 
arada belediye harcamalarının, kamu harcamaları içindeki payı da 
artmaktadır. 1982'de, kamu harcamalarının % 4.3'ü belediyeler 
tarafından gerçekleştirilmiş iken, 1992 yılında kamu 
harcamalarının % 7.7'si belediyelerce gerçekleştirilmiştir. 

Mali açıdan belediyelerin kamu kesimi içerisindeki yeri 
dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizde 
oldukça düşüktür. Bunun nedeni de yerel nitelikteki bazı 
hizmetlerin ülkemizde merkezi idarece yerine getiriliyor 
olmasıdır. Buna örnek olarak, eğitim ve sağlık hizmetleri 
verilebilir. 

Belediye harcamaları analiz edildiğinde en önemli kalemin 
personel harcamaları olduğu görülmektedir. Bu harcamaların payı 
artma eğilimindedir. 1982'de GSMH'nın % 0.54'ü seviyesinde 
bulunan persone harcamaları 1992'de % 1.71'e çıkmıştır. bu 
harcamaların toplam harcamalar içindeki payı ise 1982'de % 46 
iken 1992'de % 52'ye çıkmıştır. Belediye Kanununun personel 
harcamalarının bütçe gelirlerinin % 30'unu aşamayacağını ifade 
eden 117.maddesine uyulamamaktadır. 

Personel harcamalarındaki bu artış, yatırım harcamalarının 
aleyhine işlemektedir. 1982 yılında yatırım harcamalarının 2.1 
katı personel harcaması yapılırken, 1992 yılında yatırımların 3.5 
katı kadar personel harcaması yapılmıştır. 

1992 yılı itibariyle belediyelerin yaptığı toplam yatırım 
harcaması 3.7 trilyon TL.'dir. Bu miktarın toplam belediye 
harcamaları içindeki payı % 15'dir. Bunun GSMH içindeki payı % 
0.48 olmuştur. 

Yatırım harcamalarının bileşimine bakıldığında 1992 yılı 
itibariyle en büyük pay % 77 ile yapı-tesis büyük onarım 
giderlerine ayrılmıştır. Bunun % 20 ile makine-teçhizat ve taşıt 
alımları ve % 3 ile etüd proje giderleri izlemektedir. Bu paylar 
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yıllar itibariyle dalgalanma göstermektedir. Ancak Makine- 
Techizat ve taşıt alımı giderlerinin GSMH içinde payı çok fazla 
değişmemektedir. 

1992 yılındaki makine teçhizat alım giderlerinin yatırım 
harcamaları içindeki payı, belediye nüfusu küçüldükçe 
artmaktadır. 

Belediye yatırımlarına sektörler itibariyle bakıldığında, 
ulaştırma sektörünün en büyük paya sahip olduğu ve payının yıllar 
itibariyle yükseldiği görülmektedir. ikinci pay ise içme suyu, 
kanalizasyon, belediye hizmet binası gibi harcamalarının yer 
aldığı diğer sosyal hizmetler sektörüne aittir. 

Transfer harcamaları; kurumlara katılma payları, 
kamulaştırma giderleri, iktisadi ve mali transferler ve 
borç ödemelerinden oluşmakta ve hayli kabarık bir liste 
oluşturmaktadır. Transferler içerisinde en önemli harcama 
kalemini, iç ve dış borç anapara ve faiz ödemeleri teşkil 
etmektedir. Borç ödemeleri dışında tutulduğunda, 1992 yılı 
itibariyle transfer harcamaları 2.8 trilyon TL. GSMH içindeki 
payı ise % 0.36'dır. 1982'de ise bu oran % 0.09 idi. Bu artışta 
en büyük katkı, mali transferlerden gelmiştir. Borç ödemeleri 
toplamı ise 1992'de 2.345 milyar TL. olmuştur. Bunun GSMH 
içindeki payı % 0.30'dur. 

Belediyelerin görevleri, zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Belediyeler, gelirlerine göre 
sınıflandırılmış ve belirli görevlerin ancak belirli gelir 
dilimlerinde bulunan belediyeler için zorunlu, ötekiler için 
isteğe bağlı olduğu gösterilmiştir. 

Bilindiği gibi, 1580 sayılı Belediye Yasası'nm 
15.maddesinde belediyelerin görevleri 76 madde halinde 
sıralanmıştır. Bununla birlikte, yasanın 19.maddesi, yasanın 
kendilerine yüklediği görev ve hizmetleri yaptıktan sonra 
belediyelerin, o kentte oturanların ortak ve uygarca 
ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü girişimlerde 
bulunabileceklerini ifade etmektedir. Ne var ki,belediyeler, bu 
tür işlere, ancak yasanın kendilerine vermiş olduğu zorunlu ve 
isteğe bağlı görevleri yerine getirdikten sonra girişebilirler. 

Belediye görevlerini, belediyenin gelirine bağlı olarak 
"zorunlu" ve "zorunlu olmayan" görevler şeklinde ayırmanın en 
büyük sakıncası, para değerinin değişmesi karşısında, bu 
sınıflandırmanın anlamını yitirmesidir. Belediyeler için, yasada 
gösterilen çok büyük ve çok sayıdaki hizmet ve görevler, yerine 
getirilmesi zorunlu işler durumuna gelmiştir. Ama, uygulamada, 
çok az belediyenin, başarmak zorunda olduğu görevleri gereği gibi 
yerine getirdiği görülmektedir. Gelire göre bir tasnif yapılması 
uygulamasından vazgeçilmelidir. Bunun yerine daha gerçekçi bir 
yol bulunmalıdır. 
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Aslında belediyelerin harcamaları konusunda sağlıklı veri 
derlemek ve yargıya ulaşabilmek mümkün görülmemektedir. 

Sorunları ve nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür : 

1- Belediyelerin personel politikası mevcut değildir. Görev 
ve fonksiyonlara yönelik personel planlaması yoktur. 

2- Bunun sonucu olarak politik endişe ve nedenlerle personel 
sayısında fazlalık ve ücret artışları sözkonusu olabilmektedir. 
Bu nedenle personel harcamaları kontrolsüzdür. 

3- Ekonomik ölçekli bulunmayan bazı yerel birimler 
(beldeler) belediye haline dönüştürülmüştür. Bu uygulama mevcut 
kaynakların rasyonel olmayan dağılımını beraberinde getirmiştir. 

4- Belediyelerin yerel düzeyde plan ve programları mevcut 
değildir. Bu nedenle kalkınma plan ve programlarındaki hedef, 
ilke ve politikalar havada kalmakta, yatırım kaynakları ekonomik 
ve rasyonel olmayan bir tarzda kullanılarak israf edilmektedir. 

5- Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında 
yetki ve kaynak paylaşımına ilişkin sorunlar sürmekte ve 
kaynakların kullanımı yerinde ve zamanında 
gerçekleştirilememektedir. 

6- Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kaynak 
paylaşımı ve kullanımı, yetki görev ve sorumluluk konularındaki 
ihtilaflar ile plansızlık kaynak kullanımını olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

5.3. BELEDİYE İKTİSADİ KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kurulmak ya da katılınmak suretiyle sayıları 350 civarına 
ulaşan belediye şirketleri; belediyelerin idari ve mali özerkliğe 
sahip olmaması ve dolayısıyla görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmekte yetersiz kalması nedeniyle bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmış olmalarına karşın, belediyelerin içinde bulunduğu 
genel sorunlar bu şirketleri de yakından etkilemiştir. 

Şirketlerin mevcut ve yaratmakta oldukları sorunlarını şöyle 
sıralamak mümkündür; 

1- Çoğu şirkette sabit sermaye yatırımları tamamlanmakta 
ancak işletme sermayesi sıkıntısı çekildiğinden üretime 
geçilememektedir. 

2- Üretime geçilememesi, sermaye artırımına katılımı zor 
hale getirmektedir. 

3- Sermaye arttırımlarında gerek Türk Ticaret Kanununa ve 
gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca getirilen ve konulan 
kurallara uyulmamakta, sermaye arttırımına katılma kuruluşun o 
andaki nakit durumuna göre yapılmaktadır. 
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4- Özel şahısların hisse oranlarının düşük olması ve yörede 
büyük bir sermaye birikimi bulunmaması sebebiyle bu şirketlerin 
sermaye arttırımları sonucunda, kamu kurum ve kuruluşlarının 
hisse oranları sürekli artmaktadır. 

5- Şirket mevzuatını bilen personelin azlığı sebebiyle 
gelişmeler izlenememektedir. 

6- Kimliği yapabilirliği, tahsil durumu ile branşına 
bakılmaksızın çoğu belediye görevlilerine, danışma ve belediye 
meclisi üyelerine yönetim kurullarında, üye ve denetçi olarak 
görevler verilebilmektedir. 

7- Bazı belediye başkanları ve diğer belediye görevlileri 
çoğunlukla birden fazla şirkette yönetim kurulu üye ya da 
başkanlığını üstlenerek her birisinden ayrı ayrı ücret almakta, 
belediye şirketlerin "ücret ve gelir kapısı" gibi görünmesine 
neden olan bu durum çalışanlar arasında büyük gelir 
farklılıklarına ve huzursuzluklara neden olmaktadır. 

8- Bir düzenleme mevcut olmadığından belediye şirketlerinde 
görevlendirilenlere, çok değişik miktarlarda ödeme yapılmaktadır. 

9- Belediye başkanları tarafından yapılan ve şirket 
faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan bir kısım temsil-ağırlama ve 
tören giderleri şirket kasasından ödenebilmektedir. 

10- Faaliyet alanlarını belirleyen bir düzenleme mevcut 
olmadığından özel teşebbüsler gibi hemen her sektörde faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

11- Belediye şirketlerindeki hesaplarda mali tablolarda 
standartizasyon bulunmadığından mali yapıları hakkında gerçek 
bilgilere bazen ulaşılmakta güçlükler çekilmektedir. 

12- Türk Ticaret Kanununun şirket işlerinde gerekli özeni 
göstermeyen ilgililer hakkında uygulanacağına işaret ettiği 
Borçlar Kanununun 528.maddesi belediye şirketlerinde hemen hiç 
uygulanmamaktadır. 

13- Belediye şirketlerinden çoğu, her yıl artan oranlarda 
zarar etmekte, bu zararlar da ya şirketlere sermaye olarak 
konulan kamu fonlarından giderilmekte ya doğrudan belediye 
bütçesinden para aktarılmakta ya da araç gereç ve malzeme yardımı 
yapılmak suretiyle karşılanmaktadır. 

14- Şirket sermayesinin büyük kısmı hatta bazen tamamı 
karşılıksız kaldığı halde yasal gereklere uyulmadan şirket 
sürdürülmeye çalışılmaktadır. 
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5.4. İLLER BANKASI GÖREVLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

Dünyanın pek çok ülkesinde yerel yönetimlerin gelişmesine 
yardımcı olan yerel yönetim bankaları kurulmuştur. Bu bankaların 
çalışma biçimi yerel yönetimlerin içinde bulunduğu ihtiyaç ve 
koşullara göre oluşmaktadır. Yerel yönetim bankalarının kuruluş 
ve işleyiş biçimi ülkeden ülkeye önemli değişiklikler göstermekle 
beraber bunların temel fonksiyonu yerel yönetimlere kredi verme 
olarak kabul edilebilir. 

Türkiye'de ise ihtiyaçların ve şartların farklı olması İller 
Bankasının kuruluşuna Batıdaki örneklerinden farklı bir yaklaşım 
getirmiştir. 

Yerel yönetimlerin özellikle belediyelerin gelişmesi için 
finansman ve kredi ihtiyacı açıkça görülmekle beraber bunun 
sağlanması tek başına yeterli olmayacaktır. Yerel yönetimlerin 
temel fonksiyonları ile ilgili geniş bir teknik kadroya ve teknik 
imkanlara da ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu nedenle de İller Bankası1nm işleyişine ve kuruluşuna 
vücut veren mevzuat hazırlanırken kredi verme ile birlikte teknik 
uygulamada gözönünde bulundurulmuş, çalışma esasları bu temel 
görüşe göre oluşturulmuştur. 

Bu anlayışla çalışmalarını sürdüren İllar Bankası'nm yerel 
yönetimlerle ilgili görevleri arasında: 

- Yerel yönetimlere kredi sağlamak, 

- Yerel yönetimlerin harita, imar planı, içmesuyu, 
kanalizasyon, çeşitli yapı tesisleri ile bunların etüd ve 
projelerini yapmak veya yaptırmak, 

- Yapılan bu işlerin teknik kontrolörlüğünü yapmak, 

- Yerel yönetimlerin iş makinası, araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, 

sayılabilir. 

İller Bankası'nı, finansman müessesesi olmanın yanında yerel 
yönetimlerin gelişmesi için idari bir makam, teknik bir merci, 
genel bir planlama merkezi olarak görerek bugünkü yapısını 
savunmanın karşısında bankanın teknik uygulamayı bırakması ve 
yalnızca bir finansman bankası olarak çalışması ve bunun 
gereklerini yerine getirmesi şeklindeki görüş ayrılığı günümüzde 
de sürmektedir. 

Bankanın bugünkü yapısını terkederek yalnızca finansman 
kuruluşu haline gelmesi doğrultusundaki görüş, yerel yönetimlerin 
kendi yasaları, yürütme organları ve bütçeleri ile özerkliklerini 
korumaları, ihtiyaçlarını tesbit ile bunların planlanması ve 
giderilmesini kendi mali olanakları ölçüsünde kendileri 
yapmalıdır, gibi bir gerekçeye dayanmaktadır. 
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Demokratik bir yerel yönetim felsefesinin doğal sonucu olan 
bu doğru yaklaşım, ülke koşullarında değerlendirildiğinde bazı 
zaafları da beraberinde taşımaktadır. 

Bir kere bu temel yaklaşımı titizlikle savunan ve koruyan 
gelişmiş demokratik Batı ülkelerinde bile merkezi idareler, bu 
konularda Belediyeleri kendi belirledikleri önceliklere göre 
yönlendirmektedirler. Kuşkusuz şartları kabul edip etmemekte 
belediyeler serbesttirler. Merkezin ileri sürdüğü şartları kabul 
etmeyen belediye, merkezce temin edilen mali yardımlardan yoksun 
kalmakta, buna karşılık yatırım kararlarını özgürce kendisi 
vermekte ancak yatırımların uygulanışında yalnızca kendi mali 
gücüne dayanmaktadır. 

İkinci olarak temel yatırımları yapan İller Bankası'nm en 
önemli kaynağı, Belediyeler Fonu'dur. Bilindiği üzere halen Genel 
Bütçe vergi gelirlerinin yüzde 2.30'u ve Akaryakıt Tüketim 
Vergisi tahsilatının yüzde 1.2'si Belediyeler Fonu'na 
aktarılmaktadır. (94/5365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu 
oran 5.4.1984 tarihinden itibaren yüzde 0.40 indirilmiştir.) 

Ancak ayrılan fonlar, tüm belediyelerin yatırım ve alt yapı 
ihtiyaçlarına yetmemektedir. Bu durumda belediyelerin ve 
ihtiyaçların bir öncelik sırasına konması gerekmektedir. Bu 
durumda önceliğin merkezi idare tarafından saptanması kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Üçüncü olarak da, belediyelerin teknik personel gücü çok 
zayıftır. Bu durumdaki belediyelerin temel teknik hizmetlerinin 
sağlıklı bir biçimde yürütülmesi beklenemeyeceği gibi, 
girişilecek yatırımların ekonomik ölçeği yakalayacağı da 
söylenemez. 

Gerçekten her biri başlı başına bir ihtisas konusu olan 
çeşitli tesislerin etüdlerinin yapılması, ekonomik şekilde 
pprojelendirilmesi, keşif ve ihalelerinin yapılması, yapım 
esnasında kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin yerine 
getirilmesini sağlayacak teknik kadro, çok az sayıdaki 
belediyenin dışında mevcut değildir. 

Yerel yönetimlerin sermaye yatırımlarının finansmanında 
Devlet destekli ucuz kredilerin kullanılmasının kıt. bütçe 
kaynakları üzerinde sürekli bir yük teşkil etmesi 
eleştirilmektedir. 

Türkiye'nin görünen mevcut koşulları açısından bu eleştiri 
geçersizdir. Çünkü destekli kredilerin kaynağı yalnızca 
Belediyeler Fonu'dur. Belediyeler Fonu'nun kaynağı ibe 2380 
Sayılı Kanun'la belediyelere tahsis edilen genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatından ayrılan % 8.55'lik pay içinde bulunan % 
2.30'luk bir dilimdir. Bunu genel bütçeye bir yük olarak kabul 
etmek olanaksızdır. Zira Devletle yerel yönetimler arasında 
Anayasa'nm da gereği olarak paylaşılan görevlerle orantılı 
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biçimde bir gelir paylaşımı sözkonusudur.Ancak konuya kamu 
kaynakları, bu kaynakların merkezi yönetim ve yerel yönetimler 
arasında paylaşımı ve genel maliye politikaları açısından 
bakıldığında yeniden değerlendirme yapılması da kaçınılmaz 
görülmektedir. 

Diğer yandan küçük belediyelere özellikle alt yapı 
yatırımları için ucuz krediler verilmesi büyük kentlere nüfus 
akışını azaltacak büyük etkendir Büyük kentlere nüfus 
akışının önlenebilmesinde küçük cazibe kentleri kurmak, bu 
merkezlerde alt yapının destekli kredilerin de yardımıyla süratle 
yapılması ile mümkündür. 

İller Bankası Türkiye'de mevcut kamu bankaları içerisinde 
başta Ziraat Bankası olmak üzere, Emlak Bankası, Halk Bankası, 
Vakıflar Bankası ve diğer bankalarla taşra teşkilatında 
hizmetlerini yürüttüğü gibi Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinde 
kendisinin aştığı bir şube gibi herhangi bir ücret ödemeden iş ve 
işlemlerini yaptırabilmektedir. 

Bankanın şube açmak suretiyle bankacılık hizmetlerini 
yürütmede, siyasal baskılar ve diğer nedenlerle her yerel yönetim 
biriminin kendi yöresinde bir şube açma talebi olacağı, açılacak 
şubelerdeki istihdam ve ilk kuruluş masraflarının da büyük 
boyutlara ulaşacağını da gözardı etmemek gerekir. 

Belirtilen bu nedenlerle bankanın, yerel yönetimlerin 
sermaye yatırımları konusunda ortaya çıkmış Türkiye'ye özgü bir 
yatırım ve finansman modeli olduğunu savunanlar, bankanın ülke 
koşullarında doğduğunu, bu koşulların en azından bazı beldeler ve 
bölgeler açısından değişmediği sürece temel işlevlerini sürdürmek 
zorunda olduğunu, bu açıdan gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetim 
bankalarıyla karşılaştırmanın gereksiz olduğunu ifade 
etmektedirler. 
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6. YEREL YÖNETİM MÂLİYESİNİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ 
YÖNÜNDE İLKELER VE ÖNERİLER 

6.1. GENEL İLKELER 

Yerel yönetimler, bugün çok yönlü sıkıntılar ve problemlerle 
karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların aşılması, gerçek anlamda 
çağdaş ve demokratik nitelikli yerel yönetim yapılarına 
kavuşulması, bir dizi önlem alınmasını, yerel yönetimlerde 
yapısal reformun gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Mali 
yapı, idari yapıdan ve hukuki çerçeveden ayrı düşünülemeyeceğine 
göre, birlikte dikkate alınmalıdır. 

Yeniden şekillendirilmesi düşünülen yerel yönetimler için 
düşünülen yeni şekil ve bunu sağlayacak öneriler, bazı ilkeler 
altında toplanmalıdır. Bu ilkelerin en başında gelen, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda ortaya konulan; yönetsel 
vesayetin kaldırılması, yerel ağırlıklı gelir kaynakları, 
demokratiklik ve katılımcılık şeklinde özetlenebilir. Bu hedefin 
sağlanabilmesi için gerekli önerileri aşağıdaki ilkeler 
doğrultusunda bir kez daha yinelemek gerekirse : 

1- Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev ve 
yetki bölüşümü; demokratik katılımı arttıracak biçimde, 
"merkezden hükümet edilir, yerinden yönetilir." anlayışı ile 
yeniden gözden geçirilerek düzenli esaslara bağlanmalıdır. 

2- Mahalli idarelerin yeniden örgütlenmeleri yeni görev, 
yetki ve sorumluluk anlayışına paralel olarak 
gerçekleştirilmelidir. 

3- Merkez ile yerel yönetimler arasında kamu gelirinin 
bölüşümü, vergi koyma yetkilerinin kapsam ve sınırları bakımından 
yeniden "mali tevzin"e gidilmelidir. 

4- Yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet yanında mali 
vesayette gözden geçirilmelidir. 

5- Yerel yönetimler, belde halkının yaşam kalitesini 
arttıran hizmetler vermeli, bunu yaparken de ekonomik ölçek 
dışına çıkmamalıdırlar. Bunun için; 

a) Yerel yönetimler; nüfus, coğrafya, ekonomik ve toplumsal 
yapıları ile kültürel özellikleri ve gelişmişlik düzeyi dikkate 
alınmak suretiyle sınırlar çizilerek yeniden örgütlenmeli, 
yetkilendirilmeli ve gelir kaynağına kavuşturulmalıdır. 

b) Küçük yerleşim birimlerinin belediye olma istek ve 
taleplerini önleyici önlemler alınmalı, bu yolla oluşacak kaynak 
israfının önüne geçilmelidir. 

6- Bu kapsamda il özel idareleri yerel yönetim anlayışı 
çerçevesinde yeniden tanımlanmalıdır. 
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7- Bütçe uygulamaları, özellikle personel yönetimi, 
kaynakların kötü kullanımı ve istihdam politikasını olumsuz 
etkilenmesini önleyecek biçimde yeniden bir biçime 
kavuşturulmalıdır. 

8- Yerel yönetimler sadece kaynak yaratan, kullanan ve 
hizmet sunan birimler olarak algılanmamalı, demokratik toplum 
yapısının inşaasına önemli katkıları olabileceği gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

9- Yerel yönetim gelir kaynakları, kesintisiz kamu 
hizmetlerine ve gerekli mali planlamaya olanak verecek şekilde 
düzenli ve sürekli olmalı, merkezi yönetimin etki alanından 
mümkün olduğu ölçüde çıkarılmalıdır. 

10- Planlama ve özellikle yatırımlar yönünden alınacak 
kararlarda; merkezi yönetimin ilkeleri ile kalkınma planları ve 
yıllık programlarda yer alan hedeflere uygun yerel ve bölgesel 
planlar yapılmalıdır. 

11- Belde halkının; yerel hizmetlere ilişkin temel 
kararların alınmasına, kaynak temini ve kullanımına, önceliklerin 
saptanmasına, alınan kararların uygulanmasına ve denetlenmesine 
katılımını sağlayacak bir yapının oluşturulması sağlanmalıdır. 

12- Yerel yönetimlere yönelik bir finansman kuruluşu olan ve 
aynı zamanda altyapı yatırımları ile teknik hizmetler sunan İller 
Bankası, yapısal olarak tekrar ele alınmalıdır. 

13- Yerel yönetimlerin çeşitli ekonomik faaliyetlerini 
sürdürdükleri kuruluşların ekonomiye olan etkileri tekrar 
değerlendirilmelidir. 

6.2. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ : 

6.2.1. Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynaklarına İlişkin 
Öneriler : 

a- Mali Tevzin ; 

Mali tevzin merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında 
görev ve yetkilerin akılcı bölüşümü ile birlikte vergi koyma ve 
toplama yetkisinin de bu bölüşüme uygun olarak kapsam ve 
sınırlarının belirlenmesidir. Başka bir deyişle kamu gelirinin 
bölüşüm ilkelerinin belirlenmesidir. 

Yerel yönetimlerin, yukarda belirlenen ilkeler doğrultusunda 
etkinleştirilmelerinde kamu hizmetlerinin merkezi yönetim ile 
aralarında yeniden bölüştürülmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu 
bölüşüm yapılırken aşağıdaki hususlar gözönünde 
bulundurulmalıdır; 
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- Her kamusal hizmetin mutlaka bir sahibi bulunmalı, 
sahipsiz ortada kalmış bir hizmet bulunmamalı, ancak aynı hizmet 
birden çok idare ile de ilgilendirilmemeli ve hizmet onu en iyi 
yapacak birime verilmelidir. 

- Hizmetin kesin tanımı ve sınırı belirlenmeli, ölçütü 
ortaya konulmalıdır. Bazı hizmetler yerel ve merkezi yönetim 
tarafından ortaklaşa yürütülmek durumunda olabilir. Bunun da 
uygulama esasları belirtilmelidir. 

- Yönetimler arasında görev ve yetki çatışma ve çakışmasını 
önlemek bakımından görev alanı iyice sınırlanmalı ve 
tanımlanmalıdır. 

- Kamu düzeni ve yararı ön planda tutulmalı, kamusal 
verimlilik ve etkinlik gözetilmelidir. 

Mali açıdan görev bölüşümü, yapılacak hizmetleri, yetki 
bölüşümü ise bu hizmetleri gerçekleştirecek kaynakların 
paylaşımını ifade eder. Bu nedenle, hizmetten doğan gider merkezi 
ve yerel yönetim arasında bölüşüldüğüne göre, gelirin de 
bölüşülmesi gerekir. Bu bölüşüm sırasında aşağıdaki hususların ve 
ilkelerin gözönünde bulundurulmasında, yarar bulunmaktadır. 

- Her yerel yönetim birimi, kendisine verilen görevleri 
yerine getirecek yeterlikte gelir kaynağına sahip olmalıdır. 

- Yerel ve merkezi yönetimin gelir kaynağı tabanının aynı 
olduğu gözönünde tutularak mükerrer vergilemeden kaçınılmalı, 
ancak tüm kaynaklar vergilendirilmelidir. 

- Hizmet kalitesinde ve miktarında birlikteliği sağlamak 
üzere, ödeme gücü düşük bölgelere denkleştirme önlemleri 
alınmalıdır. 

Mali tevzin anlayışı ile yapılacak kaynak paylaşımında, 
yerel yönetimlerin vergilemede idari etkinliği daha kolay 
sağlıyacağı, vergi toplama maliyetinin düşeceği, takip ve 
denetimin kolay olacağı şeklindeki düşünce ile bunların tek 
merkezden yapılması halinde daha etkin olunacağı düşüncesi 
sürekli tartışmalıdır. Bu noktada gelir türleri açısından maliyet 
ve etkinlik hesabının yapılması daha uygun olacaktır. 

b- Kısa Vadeli Çözüm (Gelir Arttırıcı) Önerileri : 

Kısa vadeli çözüm önerileri, yerel yönetimlerin 
iyileştirilmeleri veya yeni bir anlayışla ele alınmaları halinde 
düşünülecek mali tevzin esasları ve gelir kompozisyonları 
bakımından ideal öneriler değillerdir. Bir ölçüde de koyulan 
ilkeler bağlamında onlarla çelişmektedirler. Ancak özellikle 
belediyelerle ilgili olarak koşulların aynı kaldığı (caterus- 
paribus) varsayıldığında kaçınılmaz sayılabilecek çözüm önerileri 
şöyle sıralanabilir: Diğer yerel yönetim birimleri ise bugünkü 
yapılarıyla kaynakları verimsiz kullanabileceklerinden kısa 
vadeli çözüm önerileri üzerinde durulmayacaktır. 
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ba- Bütçe kanunlarıyla uygulanmayacak hükümler arasına 
alınan ve belediyelere gelir sağlayacak olan hükümlerin serbest 
bırakılması gerekir.(Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'n 17.maddesi 
ile 2380 sayılı Kanun'n 1 ve geçici 3.maddesi) 

Bilindiği gibi 3239 sayılı Yasa ile Belediyeler Fonuna 
aktarılması gereken oran % 2.31 den % 3'e çıkarılmış, dolayısı ile 
yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak pay 
oranı 8.55'ten 9.25'e yükseltilmiştir. Ancak Bütçe Yasalarıyla 
2380 sayılı Yasa'nın geçici 3.maddesine göre 1986 yılından beri 
uygulanan oranlar muhafaza edilmiştir. 

Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 17.maddesi 
uyarınca mahalli idarelere pay verilmesi öngörülmüş olmasına 
rağmen yine bütçe yasaları ile bu hükmün uygulanması 
engellenmektedir. 

bb- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılacak 
değişikliklerle ilgili olarak hazırlanmış bulunan yeni tasarı 
süratle TBMM'ne sunulmalı ve yasalaşması sağlanmalıdır. 

bc- Maliye ve Gümrük, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlıkları 
bütçelerinde yer alan ödeneklerin mahalli idarelere yardım 
şeklinde kullanımı gözden geçirilmeli,bu ödeneklerin dengeli ve 
ilkeli dağılımı yönünden esaslar belinlenmeli; bakanlıklar 
arasında koordinasyon sağlanmalı ya da ödeneklerin tamamı Maliye 
Bakanlığı bütçesinde toplanmalıdır. 

bd- 1993 yılı Bütçe Kanunu ile genel bütçeye dahil edilmiş 
ve toplam olarak % 41 seviyesinde ödenek tahsis edilen 
belediyeler ve mahalli idareler fonlarının serbest bırakılması ya 
da Bütçe Yasası'nın 29.Maddesi doğrultusunda ödeneklerinin % 30 
oranında arttırılması veya fon yedek ödeneğinden aktarma 
yapılması sağlanabilir.(1994 yılı Bütçe Kanununda da aynı hüküm 
bulunmaktadır.) 

be- Belediye Gelirleri Yasası'nda yer alan maktu tarifeler 
92/3278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 10 kat arttırılmış 
bulunmaktadır. Ancak yasanın 96.maddesinin verdiği yetkiye 
dayanarak kanunun 21.maddesinde yer alan Eğlence Vergisi'ne 
ilişkin nisbetlerin bir katına kadar arttırılması mümkün 
bulunmaktadır. 

bf- Belediyelere ilişkin fonların harcama usullerine ilişkin 
yönetmelikler yeniden gözden geçirilip rasyonel kaynak kullanımı 
sağlanabilir ve mükerrerlik önlenebilir. 

bg- 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun'un 18.maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerine verilmesi 
öngörülen payın % 5'den, azami hat olan % 6'ya çıkarılması 
Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün bulunmaktadır. 

99 



bh- Akaryakıt Tüketim Vergisi'nden belediyelere ve 
belediyeler fonuna ayrılan paylar için iki önlem düşünülebilir: 

bha- Bu paylar yasanın verdiği yetkiye dayanılarak 
arttırılabilir. 

Ancak bu şekilde artış sağlanması, bu vergiden pay alan 
diğer kuruluşların ve bütçenin almakta olduğu payların azalmasına 
neden olacak. Fonların bağlı olduğu kuruluşların tepkisine yol 
açacaktır. Nitekim 5.4.1994 günü açıklanan istikrar paketi içinde 
bütçe açıklarının kapatılması amacı ile ATV'den belediyelere ve 
diğer fonlara ayrılan paylar düşürülmüştür. 

bhb- ATV'den belediyeler fonuna ayrılan % 1.2 pay dışında 
belediyelere ayrıca verilen ve kullanım esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
müştereken hazırlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
belirlenen % 1.2'lik payın ilgili yönetmelikte değişiklik 
yapılarak belediyelere doğrudan aktarımı sağlanabilir. 

bi- 2380 sayılı Yasa'ya göre Belediyeler Fonuna, Mahalli 
İdareler Fonuna ve doğrudan belediyelere aktarılan paylardan 
yapılmakta olan kesintilere (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Fonu, genel bütçe kesintisi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü 
kesintisi) son verilebilir. 

c- Orta ve Uzun Vadeli Çözüm Önerileri 

ca- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nı değiştiren yeni 
bir Belediye Gelirleri Yasası çıkarılmalıdır. 

caa- Nedenleri : 

Belediyelerin toplam gelir kaynakları içinde öz gelirleri 
payının giderek azalması, buna karşın başta personel giderleri 
olmak üzere harcamalarının artması ve harcamalarda rasyonel ve 
ilkeli davranılmaması sonucu, gelirlerinde zaman içinde önemli 
büyüklüklere ulaşılmasına rağmen belediyelerin merkezi yönetime 
olan mali bağımlılığını arttırmış, mali sıkıntıların çözümleri 
sürekli olarak merkezden aranılır olmuştur. 

Genel bütçe gelirlerinden alman paylarla birlikte, bazı 
bütçe ve fonlardan yapılan kaynak aktarmaları, belediyeleri yeni 
kaynak arayışından ve yasal öz kaynaklarını toplama becerisinden 
uzaklaştırmıştır. 

Öte yandan belediyelerin bütçe gelirlerinden aldıkları 
paylar yıllar itibariyle reel olarak artmakta, bu gidiş genel 
bütçeden verilen her ekstra payın bütçe açığını, borçlanmayı ve 
nihayet faizleri ve neflasyonu arttırmaktadır. 

Oysa seçimle iş başına gelen ve yerinden yönetim ilkeleriyle 
çalışmaları esas olması gereken yerel yönetimlerin kendi öz gelir 
kaynaklarını harekete geçirebilmeleri, bu yolla da ekonomik ve 
mali özerkliklerini sağlamaları asıl olmalıdır. 
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cab- İlkeleri 

Yukarıda belirtilen nedenler, aslında mevcut Belediye 
Gelirleri Yasası'nm yetersizlikleri ile ekonomik, teknik ve 
sosyal gelişmeler paralelinde oluşan çağdaş belediye gelirleri 
potansiyelini kavrayamamasının sonucudur. 

Belirlenen nedenlerden hareketle, hazırlanacak olan Belediye 
Gelirleri Yasa Tasarısı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde 
hazırlanmalıdır: 

- Belediyelerimiz kendi öz gelir kaynakları ile kendi 
kendine yeterli olabilmeyi sağlayabilecek yasal ortam 
bulmalıdırlar. 

- Hemşerilere sağlanan hizmetin karşılığı mutlaka alınmalı, 
bu anlamda nimet külfet ilişkisinde adalet sağlanmalı, 
vatandaşlar hemşeri olmanın bedelini ödemeli, kent yönetimine 
katılmalı ve katkıda bulunmalıdır. 

- Belediye gelirleri; kolay toplanabilir nitelikte ve 
düzenlemelerle ortaya konulmalı,gereksiz bürokrasiden kaçınılarak 
gelirin tahsil kabiliyeti yakalanmalıdır. 

- Belediyeler gelir örgütleri bakımından revize edilmeli, 
güçlendirilmelidir. 

- Yasada yer alacak gelir çeşitlerinin özellikle bunlara 
bağlı maktu tarifelerin zaman içinde değer yönünden aşınmalarını 
önleyici düzenlemelere gidilmelidir. 

- Vergi ve harçlarda mümkün olabilecek en az ölçüde istisna 
ve muafiyete yer verilmelidir. Cezalarda ise caydırıcılık 
niteliği ön plana çıkarılmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bakımından belediye 
meclislerinin konumunda fonksiyonel değişikliklere gidilmeli, bu 
meclislere, yasa ile tanınan ölçülerde ve alanlarda vergi, 
resim, harç ve katılma payı ihdası yönünden düzenleme yetkileri 
tanınmalıdır. 

cac- Tasarının İçeriği : 

Belirtilen ilkelerden hareketle hazırlanacak olan yasa 
tasarısı; öncelikle mevcut yasanın uygulanan hükümlerinin bu 
ilkeler gözönünde bulundurularak gözden geçirilmesi suretiyle 
şekillenmeli, ayrıca günün koşullarına uygun vergi ve harçlara bu 
tasarıda yer verilmelidir. Bu nedenle : 

- Maktu tarifeye bağlanmış vergi ve harçlarda mümkün olduğu 
ölçüde advalorem (oransal yapı) sisteme geçilmelidir. 

- Mevcut vergiler, konusu, mükellefi, matrahı, istisna 
muafiyetleri bakımından gözden geçirilmeli, günün koşullarına 
uyarlanmalıdır. 
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- Ekonomik, teknik ve sosyal gelişmelerin belediye gelirleri 
şeklinde değerlendirilmesini gerektiren faaliyetler ya mevcut 
vergiler kapsamına alınmalı ya da yeni vergi olarak ihdas 
edilmelidir. 9001lü telefonların, özel radyo ve TV'lerin ilan ve 
reklam faaliyetlerinin izlenmesi, turistik tesislerde 
konaklayanlara vergi konulması bunlara örnektir. 

- Keza eğlence vergisinin kapsamı günün koşulları 
doğrultusunda genişletilmeli, elektrik ve havagazı tüketim 
vergisi kapsamına doğalgaz da eklenmelidir. 

- Göçü ve gecekondulaşmayı önlemek bakımından ve ayrıca 
oluşan kent rantının belediyelere intikalini sağlamak bakımından 
değer artış harcı ya da şerefiye ihdas edilmelidir. 

- Kent yaşamının gerektirdiği çağdaş altyapı hizmetlerine 
katılım payları (su-kanalizasyon-yol) gözden geçirilerek yeniden 
düzenlenmeli, kent trafiğinin yollara ve çevreye olan olumsuz 
etkileri karşılığı katılım payı şeklinde değerlendirilmelidir. 

- Yerel hizmetlerin genişliği oranında yerel vergiler de 
genişletilmelidir. Bu genişleme merkezi idare ile yerel 
yönetimler arasında yapılacak görev ve yetki paylaşımına uyumlu 
olmalıdır. 

- Katı atıklar (çöp) altyapı tesisleri ile atık sular için 
alt yapı tesisleri maliyetine vatandaşların katılımı 
sağlanmalıdır. 

- Yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılabilmesi için, 
kanun ve Bakanlar Kurulu kararları ile sınırları çizilecek 
konularda yerel meclislere düzenleme yetkileri verilmelidir. Bu 
bağlamda; ikinci konutlara verilen hizmetler, turizm 
faaliyetlerine belediyelerin katkısı, göç hareketleri ile hemşeri 
olmanın maliyetini niteleyen olaylarda veya kent içinde 
beslenilen hayvanlar için, vergi, resim ve harç koymak bu 
meclislerin karar alacağı konular olarak belirlenmelidir. 

- Özellikle tarifeye dayanan ve maktu olarak belirlenen 
gelirlerin zaman içinde değer olarak aşınmalarını önlemek 
açısından V.U.K.'da yer alan yeniden değerleme katsayısı oranında 
her yıl düzenlenmesi esası getirilmelidir. 

- Bazı gelir unsurlarının yıllara göre ayarlanması ve 
kanunda çizilen limitleri içinde değiştirilebilmesi için Bakanlar 
Kurulu'na bazıları için ise yerel meclislere yetki verilmelidir. 

- Mahalli idare gelirlerinden bazılarının takip ve tahsili 
genel bütçe vergi gelirlerinin usullerine bağlamalı özellikle 
vergi olarak düzenlenecek bazı yerel gelirlerin takip ve 
tahsilinde Maliye Bakanlığı Gelir Teşkilatı devreye sokulmalı 
uygulama birliği de bu şekilde sağlanmış olmalıdır. 
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cb- Emlak Vergisi İslah Edilmelidir : 

Emlak Vergisi'nin güçlüğü, genel beyan dönemleri itibariyle 
vergi matrahları ve tutarlarının donmuş olmasıdır. Bu sakıncanın 
giderilebilmesi açısından muhtelif çözümler sözkonusu olabilir; 

- Beyanname (genel beyan) verilen yerlerde rayiç bedel 
tesbit edildikten sonra takip eden her yıl vergi matrahı yeniden 
değerleme katsayısı oranında arttırılabilir veya bu artış 
tüketici fiyat endeksi oranında olabilir. 

- Kira gelirleri dikkate alınmak suretiyle matrah tesbiti 
yapılabilir. 

- Taşınmaz mallar zorunlu sigorta kapsamına alınmak 
suretiyle, bildirim değerleri vergi matrahı olarak alınabilir. 

Ayrıca kent rantını üzerinde toplayan spekülatif arsa 
stokunu önlemek bakımından bunlar için vergi oranı yüksek olarak 
düşünülebilir. 

- Binalar kodlanmak suretiyle vergi izlenmesini 
kolaylaştırabilir. 

cc- Belediyelere Kaynak Aktarımı Dağınıklığına Son 
Verilmelidir : 

Çeşitli fonlardan belediyelere kaynak aktarılması sistemi 
terk edilerek, aynı konuda farklı fonlardan para alınması 
şeklindeki mükerrerlikler önlenmelidir.Genel bütçe vergi 
gelirlerinden belirli bir ilke çerçevesinde kaynak 
aktarılmalıdır. 

cd- Kaynak Dağılımı Kriterleri Gözden Geçirilmelidir : 

Genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere pay 
aktarılmasında, bütçe kanunlarında yer alan nüfus kriterlerinin 
yanı sıra yerel yönetimlerin turizm potansiyeli, mali 
kaynaklarının cesameti, kalkınmışlık dereceleri gibi ölçütler de 
mevcuttur. Bu kriterlerin gözden geçirilmesi ve dengesizliklerin 
giderilmesi amacıyla mali denkleştirme sisteminin getirilmesi 
gerekmektedir. 

ce- Belediye Gelirlerinden Kesinti Yapılmamalıdır : 

Belediyeler, yasalardan doğan yükümlülüklerle çeşitli 
merkezi idarelere (Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü'ne... vb.) ve bu arada il özel idarelerine pay 
vermek durumundadırlar. Bu uygulama bir taraftan belediye 
gelirlerini azaltmakta diğer taraftan da gelirlerin tahsilatında 
belediyeleri isteksiz davranmaya itmektedir. Yerinde bir harcama 
ve kaynak planlaması bütün bu sorunları ortadan kaldıracaktır. 
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cf- Belediye Borçlanmaları Disiplin Altına Alınmalıdır : 

Görevleriyle orantılı gelire kavuşturulamamış belediyelerin 
zaman zaman kimi yasalarla borçlarını ertelemek, ya da tümüyle 
üzerine alarak ortadan kaldırmak yolunu seçmiştir. 1965, 1971, 
1975 ve 1992 yıllarında tahkim ve terkin yoluna gidilerek bir 
rahatlama sağlanmıştır. Ancak bu tür bir uygulamanın bir takım 
sakıncaları da mevcuttur. Bir kez, bu yasaların sağladıkları 
olanaklardan, alacaklısı farklı belediyeler farklı oranlarda 
yararlanmışlardır. Bir bölümün borçları bağışlanırken, ötekilerin 
borçları ertelenmiştir. İkinci olarak, çok borçlanmış belediyeler 
ile az borçlanmış belediyeler arasında da dengesizlik ortaya 
çıkmıştır. Bu dengesizlik, aynı zamanda, borçlanmış belediyelerin 
daha çok büyük, az borçlanmışların ise küçük belediyeler olması 
biçimde görülmektedir. Dolayısıyla, borçlanmalardan gelişmiş 
bölge belediyelerinin daha çok yararlanmaları sonucu doğmaktadır. 
Son olarak, borçlanma ve sonra da borçtan kurtulma olanağı, 
belediyeleri, gelir yaratma çabasına girmeksizin, kaynaklarını 
daha ussal kullanma gereği duymaksızın, sorumsuzluğa 
itebilmektedir. Asıl yapılması gereken, borçları ortadan 
kaldırmak değil, belediyelere, ağır borç yükü altına girmelerini 
önleyecek, kendilerine ait gelir kaynaklarının sağlanması 
yoluyla, böyle olağanüstü ve eşitsizliklere yol açabilen 
uygulamaları önlemektir. Ayrıca borçlanma konusunda belli ilkeler 
konmak suretiyle uygulama disiplin altına alınmalıdır. 

6.2.2. Yerel Yönetimlerin Harcamalarına İlişkin Öneriler : 

Belediyelerin gerek personel, gerekse yatırım 
harcamalarındaki ilkesizlik ve politik baskılar sorunun esasını 
oluşturmaktadır. Bu arada harcama usul ve esasları ile ilgili 
olarak, ayrıca belediyelerle büyükşehir belediyeleri ve merkezi 
yönetim arasındaki yetki kargaşasını da gözönünde bulundurmak 
gerekmektedir. 

a- Kısa Vadeli Çözüm Önerileri : 

aa- Geçici İşçi Alımına Disiplin Getirilmelidir : 

Belirli iş veya iş grubunu oluşturan hizmetlerin yerine 
getirilmesini temin için geçici olarak alınan, ancak uygulamada 
adeta sürekli işçi (istihdam) statüsüne dönüşen ve belediyeleri 
büyük mali yük altına sokan geçici işçi uygulamasının disipline 
edilmesi gereklidir. 

ab- İstihdam Politikası ve Yatırım Programları Öngören Yasal 
Düzenlemelere Gidilmelidir : 

Belediyelerin geçici işçi sorunu dışında, fonksiyonlarına 
uygun personel kadrosu normları konulmalı ve mali yapılarına 
uygun istihdam politikaları uygulamalarının sağlanması yönünde 
düzenlemelere gidilmeli, böylece kaynakların etkin kullanımı 
sağlanmalıdır. Öte yandan yatırım harcamalarında verimlilik ve 
optimal büyüklük sağlanması ve kaynak israfının önüne geçilmesini 
teminen; belediyelerin plan, program, sağlıklı bütçe ve mali 
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analiz yapabilmelerine imkan sağlayacak teknikleri kazanmaları 
konusunda gerekli teşkilatlanmaya gidilmelidir. 

ac- Belediye İktisadi Teşekküllerine Sınırlama 
Getirilmelidir. 

Son yıllarda belediyelerin muhtelif hizmetlerini kurdukları 
şirketlere gördürdükleri hatta, ticaretle uğraştıkları 
görülmektedir. Kaynak israfına neden olan ve ekonomik 
politikalarla çelişen bu uygulamaya sınırlamalar getirilmeli, 
özerk yerel yönetim modeline geçilmelidir. 

ad- Bazı Belediye Hizmetleri Özel Sektöre Verilmelidir : 

Sağlıklı istihdam politikasını temin ve hizmetlerin sağlıklı 
maliyetlerle yürütülmesi yönünde bazı hizmetlerin, 
ihale yöntemiyle özel sektöre yaptırılması uygulaması, kamu 
yararı ilkeleri doğrultusunda denenmelidir. 

ae- Yeni Belediye Kurulması Ölçülere Bağlanmalıdır : 

Optimal koşulları taşımayan ,hizmet vereceği topluluk ve 
potansiyel mali kaynakları yönünden ölçek ekonomisine uymayan 
yerleşim birimlerinin, politik baskılarla belediye haline 
dönüştürülmesi uygulamasına son verilmeli, devlet kaynaklarının 
bu yolla israfı önlenmelidir. 

b- Orta ve Uzun Vadeli Çözüm Önerileri : 

ba- Muhasebe Sistemlerinin İslahı ve Örgütleme Çalışmaları 
Yapılmalıdır : 

Bütçe ve muhasebe sistemlerinin hizmet ölçmeye, 
değerlendirmeye, alternatif maliyetleri saptamaya, ekonomik ve 
mali analiz yapmaya elverişli hale getirilmesi yönünde standart 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Belediyelerde hesap işleri birimi çerçevesinde yoğunlaşan ve 
gelirin toplanmasına, mal varlığının yönetimene ve tüm bunların 
planlanması ve değerlendirilmesine ilişkin etkinliklerin bütünü 
anlamına gelen mali yönetim ilke, kurum ve süreçleri de 
yetersizlikler içinde bulunmaktadır. Mevcut mali yönetim sistemi, 
son yapılan değişikliklere rağemen, doğru ve etkili yönetsel 
kararlar alınmasına yardımcı olabilmek durumunda değildir. Mali 
yönetimin güçlendirilmesi için yapılması gereken eylemler 
şunlardır : 

- Muhasebe sistemi gözden geçirilmeli ve maliyet muhasebeci 
sistemi geliştirilmelidir. 

- Bilanço ve kar/zarar hesabı gibi mali yönetim yöntemleri 
geliştirilmelidir. 

- Hizmet üretiminde birim maliyet kavramı ön plana 
çıkarılmalıdır. 
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- Hizmet üretiminde maliyet merkezleri oluşturulmalıdır. 

- Birim maliyetin azaltılmasını özendirici önlemler 
alınmalıdır. 

- Stok yönetimi kavram, ilke ve teknikleri 
geliştirilmelidir. 

- Bütçe tekniği ile ilgili süreçler köktenci bir biçimde 
yeniden düzenlenmelidir. 

- Nitelikli personel de mali yönetimin önemli 
unsurlarındandır. 

bb- İller Bankası Daha Kullanışlı Hale Getirilmelidir. 

Belediyelerin bazı hizmetlerin görülmesine aracılık eden, 
genel bütçe vergi gelirlerinden payların dağılımını düzenleyen 
iller Bankası, büyük belediyeler için bir finans ve kalkınma 
bankası haline dönüştürülmelidir. 
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7. SONUÇ 

Yerine getirilmeleri gerekli hizmetleri yapabilecek şekilde 
vergileme güçleri bulunmayan yerel yönetimler, gittikçe artan 
mali vesayet ve zorluklar altında kalmışlardır. Bunun sonucunda 
da merkezi yönetimden sürekli mali destek talep eder duruma 
düşmüşlerdir. 

Yerel yönetim gelirlerini düzenleyen yasaların, gerek gelir 
unsurları arasında ilişki kurmadaki yetersizlikleri, gerekse 
kavramsal açıdan karışıklıklarla dolu oluşu, yerel gelirler 
sorununu oluşturan nedenlerden sadece bir tanesidir. Daha önemli 
olan nokta, yerel yönetim gelirlerinin verimsiz, fiyat gelir ve 
hareketlerine duyarlılığı az matrahlardan oluşmasıdır. Bu da 
yerel gelirlerin esnekliğinin düşük ve merkezi yönetimin 
esnekliği daha yüksek olan gelir kaynaklarını kendisine ayırmış 
olduğunu gösterir. 

Yerel yönetimlerin gelir ve gider rakamlarına bakıldığında, 
giderlerin hep gelirlerin üstünde seyrettiği görülmektedir. Öte 
yandan giderlerin bazen merkezi yönetimin aldığı kararlar sonucu 
artması da söz konusu olmaktadır. 

Yerel yönetimlerin gelir sorununu ve dolayısıyla mali 
sorunlarını çözmeye yönelik en anlamlı önlem, bu birimlerin mali 
özerkliği kavuşturulmalarıdır. Burada kastedilen, mutlak bir 
özerklik değil, belirli gelir kaynaklarının saptanması ve 
hizmetlerin üretilebilmesi için gerekli bu kaynakları özerk 
kullanım olanağının tanınmasıdır. Aynı zamanda, yerel birimlerin 
belirli sınırlar içinde, alınacak vergiyi uygulama yetkilerinin 
olması ve hatta bazı tür yükümlülükleri getirmeğe yönelik 
yetkilerinin artırılmasıdır. 

Yerel yönetimlerin kaynak sorunu ve mali yapısı, idari yapı 
ile birlikte bir reform mantığı içinde ele alınmalıdır. Bu 
anlamda yerel yönetimlerin etkinleştirilmesi, Türk kamu mâliyesi 
yönetiminin revizyonu ile birlikte değerlendirilmelidir. Öneri ve 
çözümlerin sadece yerel yönetimlerle sınırlı bir bakış açısından 
ele alınmaması gerekir; tam tersine toplumsal ve ekonomik süreç 
bir bütün olarak gözönünde bulundurulmalıdır. Bu sürecin içinde 
oluştuğu tüm ekonomi, merkezi ve yerel her yönetim kademesi 
açısından ve sektörler olarak incelenmelidir. 

Yerel yönetimlerin kendi içlerinde ve aralarında ortaya 
çıkan dengesizlikler ve farklılıklar da giderilmelidir. Özellikle 
büyük kentlerde oluşan ve ülkenin diğer bölgelerinden bu kentlere 
akan rantların sadece o kentlerde kalmasını sağlayacak bir mali 
yapının savunusunu yapmak zordur. Aksine kırsal alanlardan 
kentsel alanlara doğru olan rant akımı tersine çevrilmelidir. Bu 
durum hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler açısından uzun 
dönemli pozitif sonuçlar doğuracaktır. Ancak bu yolladır ki, 
yerel yönetimler arası dengesizlikler giderilecek ve merkez ile 
yerel arasında kaynakların yeniden dağılımı mümkün olabilecektir. 
Bu da mevcut yapıyı konsolide eden idari ve hukuki düzenlemelerin 
yeniden gözden geçirilmesini ve yeni bir idari ve hukuki yapının 
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oluşturulmasını gerektirir. Bu yapıda merkezi yönetimle yerel 
yönetimler arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımı da ortaya konulacaktır. Ondan sonradırki yerel 
yönetimlerin, toplam kaynaklardan hisselerine düşen paylar 
üzerindeki idari ve ekonomik tasarruf haklarını ve özerkliklerini 
kabul etmek, idari ve ekonomik kıstaslar açısından daha gerçekçi 
olacaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

VII. BÜYÜK ŞEHİR YÖNETİMİ 

Türkiye'de belediye ve büyükşehir yönetimi 1984 yılında yeni 
düzenlemelere kavuşmuştur. Bu düzenlemelerle, ülkenin üç temel 
metropol alanını oluşturan İstanbul, Ankara ve İzmir 
Belediyelerinin mevcut siyasal, kurumsal ve mali yapıları köklü 
bir değişikliğe uğratılmıştır. Sonraki dönemde Adana, Konya, 
Kayseri, Bursa, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun'da büyük şehir yönetimleri 
kurulmuştur.(Tablo-4) 

Büyükşehir Belediye yönetimleri dayanağını 1982 
Anayasası'nm "büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimi 
getirilebileceği" hükmünü içeren 127 nci maddesinden almaktadır. 

Mahalli İdareler Seçimi Hakkmdaki Kanun (18,11.1984/2972), 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (23.3.1984/195) ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun (9.7.1984/3030) bu yeni sistemin temel düzenleyici 
kurallarını getirmiştir. 

Bu yeni yönetim modeli, büyük şehirlerde "büyük şehir" ve 
"ilçe" belediyelerinden oluşan iki-kademeli bir yönetim sistemi 
getirmektedir. 

Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, (504 Sayılı ve 02.09.1993 tarihli) Antalya, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun için 
"Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri" ayırımından farklı 
bir statü içermekte, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde 
ilçe Belediyeleri yerine "alt kademe belediyeleri" kurulmasını 
öngörmekte ve alt kademe belediyelerinin adlarının sınırlarının 
ve nüfus ölçülerinin Bakanlar Kurulunca belirleneceği kuralını 
getirmektedir. 

Büyükşehir Belediye yönetimi, büyük şehirler ölçeğinde 
"hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içinde 
yürütülmesini" kendisine temel amaç olarak almaktadır. 

1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİM ORGANLARI 

Büyükşehir Belediye yönetiminin temel organları; Büyükşehir 
Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı' nmdan oluşmaktadır. 

- Büyükşehir belediye Meclisi : 

Temel karar organı olan Büyükşehir Belediye Meclisi, 
Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ve 
İlçe Belediye Meclis Üyeleri'nin beşte birinden oluşmaktadır. Beş 
yıl için seçilen Meclisin Kasım, Mart ve Temmuz ayları başlarında 
üç olağan toplantı dönemi vardır. 
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- Büyükşehir Belediye Encümeni : 

Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir Belediye Başkanı 
veya görevlendireceği şahsın başkanlığında, Genel Sekreter, 
Büyükşehir Belediyesinin İmar, Fen, Hukuk, Hesap ve Yazı İşlerini 
yürüten birim başkanlarmdan oluşur. 

Encümen kısmen karar kısmen yürütme organı niteliğine 
sahiptir. 

- Büyükşehir Belediye Başkanı : 

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye sınırları 
içindeki seçmenler tarafından beş yıl süre ile seçilir. 

Başkan, belediye başkanlarına verilen kanuni görevler 
yanında, ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde 
temel yürütme, koordinasyon, temsil ve denetim makamıdır. 

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir ve İlçe Belediye 
Meclislerinde alman tüm kararların bu mecliserde tekrar 
görüşülmesini isteyebilir. Meclisler kararlarında ancak 2/3 
çoğunlukla İsrar edebilirler ve bu hallerde meclis kararı 
kesinleşmiş olur. 

Büyükşehir Belediye Başkanı gerektiğinde görev ve 
yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe belediye başkanlarına 
devredeb i1i r. 

2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNİN İDARİ YAPISI 

Büyükşehir Belediye yönetiminde hizmetlerin başkan adına, 
onun yönlendirmesi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak 
üzere bir Genel Sekreter ve en çok dört genel sekreter yardımcısı 
bulunur. 

Genel Sekreter, Büyükşehir belediye Başkanınm teklifi, 
İçişleri Bakanının onayı ile; Genel Sekreter Yardımcıları ise 
Büyükşehir Belediye Başkanı'nca atanır. 

Büyükşehir Belediyelerinin teşkilatı, genel sekreterin 
yönetiminde, daire başkanlığı, müdürlük, şeflik ve memurlardan 
oluşur. Birimler, İçişleri Bakanlığı1nın onayı ile kurulur. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, koordinasyon 
merkezlerinde ikinci görev verilmek suretiyle çalıştırılabilir. 

Büyükşehir Belediye yönetiminin hizmet alanlarına giren 
konularda, Büyükşehir Başkanlığına istişari nitelikte görüş 
bildirmek üzere Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu kurulabilir. 
Bu kurulun üye sayısı on'u geçmez. 
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3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ, 
GENEL TANITIMI 

Büyükşehir Belediye yönetiminin temel yetki ve görevleri 
şöyle özetlenebilir. 

A. Büyükşehir Belediyelerine ait görevler : 

a) Büyükşehir yatırım plan ve programlarını yapmak, 

b) Büyükşehir nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve 
onaylayarak uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun 
olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak ve 
uygulamasını denetlemek, 

c) Büyükşehir dahilindeki meydan, bulvar, cadde ve 
anayollarını yapmak, yaptırmak bakım ve onarımı sağlamak ve 
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 
gerektirdiği bütün işleri yürütmek, 

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

e) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak. 1. 2. ve 3 ncü 
sınıf gayri sıhhi müesseselerin açılış ve çalışmalarına ruhsat 
vermek, 

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

g) Büyükşehir dahilindeki su, kanalizasyon, her nevi gaz, 
merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçta 
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 

h) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere 
laboratuvarlar kurmak ve işletmek, 

i) Mezarlık alanlarını tespit ve tesisetmek ve işlemek, 

j) Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yerlerini 
belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 

k) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve numaraları 
ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemini 
gerçekleştirmek, 

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

m) İtfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı 
maddeler üreten ve depolayan yerleri tespit etmek, fabrikalar ve 
sanayi kuruluşlarının bulundurmaları zorunlu olan yangın söndürme 
ve çevre sağlığına ilişkin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek 
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ve bu kuruluşları denetlemek, 
n) İlçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, zabıta veya 

diğer belediye hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 

o) Büyükşehir çapında ortak finansman ve yatırım gerektiren 
hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

p) Büyükşehir belediyesince işletilen alanlarda zabıta 
hizmeti ile diğer belediye hizmetleri ve ruhsat verme işlemlerini 
yürütmek. 

B) İlçe Belediyesine Ait Görevler : 

(A) fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla 
belediyelere verilen bütün görevler ilçe belediyelerince 
yürütülür. 

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

Büyükşehir Belediyeleri hizmetlerini mali ve teknik 
imkanları ile nüfus ve hizmet alanını dikkate alarak, bu 
hizmetlerden istifade edecek ilçe belediyeleri arasında dengeli 
olarak yürütmek zorundadır. 

İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya bir kaçı, mali 
külfeti kendilerince karşılanması ve talepte bulunmaları 
kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak 
ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesince yapılabilir. 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, görevli oldukları 
konularda, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleri ile belediyelere tanınan hak, yetki, imtiyaz ve 
muafiyetlere sahiptir. 

Büyükşehir dahilindeki tüm hizmetler, Devlet Kalkınma 
Planının ilke, hedef ve sürelerine uygun olarak yapılacak plan ve 
programlara göre yürütülür. 

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri bütçelerinin 
hazırlanması ve uygulanmasında 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Büyükşehir Belediye bütçeleri doğrudan, ilçe belediye 
bütçeleri ise Büyükşehir belediye Meclisince yatırım ve hizmetler 
arasında bütünlük sağlayacak şekilde aynen veya tadilen kabul 
edildikten sonra ilgili vali tarafından onaylanır. 

Mali durumu yetersiz ilçe belediyelerine, Büyükşehir 
Belediyesince mali yardımda bulunulabilir. 
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4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ KOORDİNASYONU 

Büyükşehir dahilindeki "alt yapı hizmetleri" ile "kara ve 
deniz taşımacılığı" hizmetlerinin bir koordinasyon içinde 
yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 
başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve 
kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir "Alt Yapı 
Koordinasyon Merkezi" ile bir "Ulaşım koordinasyon Merkezi" 
kurulur. İlçe belediye başkanları kendi görev sahalarını 
ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine 
üye sıfatıyla katılırlar. 

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi kamu kurum ve kuruluşlarınca 
büyükşehir dahilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma 
planı ve Beş Yıllık Programlara uygun olarak yapılacak taslak 
programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu kesin 
programlarda birden fazla kurum ve kuruluşça aynı anda yapılması 
gerekenler "Ortak programa" alınır. Ortak programa alman alt 
yapı hizmetleri için Devlet, belediyeler ve diğer kamu 
kuruluşları Alt Yapı Koordinasyon Merkezince tespit edilen 
programa göre harcamalarını kendi bütçesinden yaparlar. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için her Bakanlık ile 
ilgili büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları Alt Yapı Koordinasyon Merkezince tespit edilen 
programa göre harcamalarını kendi bütçesinde yaparlar. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi şehrin ulaşım planına göre toplu 
taşıma araçlarının güzergahı, zaman ve bilet tarifelerini yapmaya 
ve bu tarifeleri uygulamaya yetkilidir. Bu işlemler yapılırken il 
trafik komisyonları ile gerekli koordinasyon sağlanır. 

Koordinasyon Merkezlerince alınan ortak yatırım ve toplu 
taşımla ilgili kararlar bütün belediyeler ile kamu kurum ve 
kuruluşları için bağlayıcıdır. 

5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

İlçe belediyelerinin kendi aralarında veya Büyükşehir 
Belediyesi ile aralarında ihtilaf çıkması veya ilçe belediyeleri 
arasında farklı uygulamalar bulunması halinde, farklı 
uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla Büyükşehir Belediye 
Meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbirler almaya yetkilidir. 

Büyükşehir Belediye Meclisi veya Büyükşehir Belediye 
Encümenince alınan kararlar ilgili belediye veya belediyelerce 
derhal uygulanır. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin (veya encümeninin) kararına 
karşı ilgililer 10 gün içinde o ilin valisine itiraz edebilirler. 
Vali itirazı 10 gün içinde karara bağlar,- Valinin kararı 
kesindir. 
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6- MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMLERİ AÇISINDAN ÖNERİ 
SEÇENEKLERİ 

6.1. Hizmetin gerekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içinde yeni belediyeler kurulmasını ya da belediye sınırları 
dışındaki köy ve belediyelerin belediye sınırları içine 
alınmasını gerektiriyorsa; bu husus ilgili seçmenlerin çoğunlukla 
vereceği kararın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından uygun 
görülmesi ile gerçekleştirilebilmen, yeni bir ilçe kurulması 
koşulu kaldırılmalıdır. 

6.2. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Planlama yetkisini 
zedeleyen yetki kargaşası ortadan kaldırılmalıdır. 

6.3. Trafik, elektrik, eğitim ve sağlık ile ilgili yetkiler 
yeniden düzenlenmelidir. 

6.4. Büyükşehir Belediyeleri ile alt kademe belediyeleri 
görevlerinde ve yetki kullanımında tam bir netlik sağlanmalıdır. 

Büyükşehir Belediyelerine verilen görevleri alt kademe 
belediyeleri, Alt Kademe Belediyelerine verilen görevleri 
Büyükşehir Belediyeleri yapmamalı, yetkiler de bu ilkeye göre 
belirlenmelidir. 

Büyükşehir Belediyesi Projelerinde imar .ile ilgili 
yetkilerin tümü Büyükşehir Belediyeleri tarafından 
kullanılmalıdır. 

Alt Kademe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerin gereği 
gibi yerine getirilmemesi durumlarında, Büyükşehir Belediye 
Meclisi Kararı ile görev ya da yetki büyükşehir yönetimi 
tarafından üstlenilebilmelidir. 

6.5. İmar Planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, 
otopark, temizlik tesisleri gibi umumi hizmetlere ayrılan 
alanlarda ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan 
kentsel yenileme projelerinde imar uygulamaları sırasında olmak 
koşulu ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkuller görev 
alanları itibariyle belediyelere bedelsiz olarak terkedilmeli ve 
bu konuda belediye başkanlığı'nm Tapu Sicil Muhafızlığına 
gerekli bildirimi işlemin yapılması için yeterli olmalıdır. 

6.6. AYKOME ve UKOME tarafından alman kararların tüm kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından bağlayıcı olması mutlaka 
sağlanmalıdır. 

6.7. Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin seçimi, alt 
kademe belediye meclis üyelerinden ayrık olarak yapılmalıdır. 

6.8. Alt Kademe Belediyelerinin kendi aralarında ve 
büyükşehir belediyesi ile çıkacak uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararlarının etkinliği ve 
uygulanabilirliği sağlanmalıdır. 
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7- MEVCUT BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ MODELİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIM 

Ülkemizde, 1984 yılından bu yana uygulanan büyükşehir 
belediye sistemi geçtiğimiz yıllar içinde oldukça çok 
tartışılmıştır. Ayrıca uygulamada görülen aksaklıklar ve 
nedenleri konusunda yeterince veri de toplanmıştır. 

Hantal, inisiyatifsiz, yetkisiz idari yapılarla sorunlar 
çözülmeye çalışılmaktadır. Merkezi idare yapısında da yerel 
yönetim yapısında da bu aksaklıklar görülmesine karşın, yeterince 
köktenci çözümler üretilememiş olunmasından dolayı sorunlar 
ağırlaşarak devam etmektedir. 1920'.li yılların sosyo-ekonomik ve 
teknolojik koşullarında oluşturulan il ve ilçe yapıları toplumun 
bugünkü ihtiyaçlarını karşılamaktan nasıl uzaksa, aynı şekilde 
bugünkü büyükşehir belediye sistemi gereği oluşturulan anakent ve 
bağlı belediye yapıları da şehirlerin sorunlarını çözmekten uzak 
kalmıştır. 

Metropol ve büyük şehir özelliği taşımayan yerleşim yerleri 
büyükşehir belediyesi haline getirilmiştir. Bu gelişimin 
sonucunda çıkarılan 504 Sayılı KHK ile de yeni şehirler, 
büyükşehir belediyesi haline getirilmiş ve büyükşehir-ilçe 
belediyesi yaklaşımı terk edilerek büyükşehir-alt kademe 
belediyesi yaklaşımı getirilmiştir. 

Birçok kentin büyükşehir belediyesi haline dönüştürülmesinin 
ve bu konudaki yoğun taleplerin tek nedeni, merkezi yönetimden 
büyük şehirlere verilen artı gelirdir. Gelir bölüşümünden fazla 
pay alarak kentine daha fazla hizmet sunmayı planlayan il 
belediyeleri, büyükşehir olmak üzere sıraya girmişlerdir. 

Ülkemizde il ve ilçe oluşumunda görülen çarpık anlayış, 
büyükşehir oluşumunda da aynen devam etmektedir. 
İdari yapılarımızı tamamen oy kaygısı ile ve siyasilerin 
topluluklara verdiği anlık sözlerle geliştirmemizin ve sayısını 
arttırmamızın uygun bir davranış olmadığının kavranması 
gerekmektedir. 

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan 
sorunların kaynağı 3030 Sayılı Yasa'dır. Görev ve yetkilerin 
paylaşımında var olan karışıklık, hizmetlerin yeterince hızlı ve 
verimli yapılmasının önünde de engeldir. 

Dar, yetkisiz ve sınırlı görevlere sahip ilçe belediyeleri 
ile devasa sınırlara sahip, tüm yetkileri elinde tutan ve ilçe 
belediyeleri üzerinde vesayet sahibi büyükşehir belediyesi 
yapıları söz konusudur. Mali bakımdan güçlü merkez belediye ile 
mali yapıdan güçsüz ilçe ve alt kademe belediye yapılarıyla büyük 
şehirlerin sorunlarının çözümü mümkün olamamıştır. Benzetme 
yapılırsa gelişmiş, güçlü bir vücut ve ufacık, güçsüz kollar 
yaratılmıştır. 

Uyumlu, dengeli ve verimli hizmet üretecek bir yapı 
oluşturulmalıdır. Ülkemizde büyükşehirleri irdelediğimizde 
birkaçı hariç büyükşehir özelliğini taşımadıkları görülmektedir. 
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O nedenle bu şehirlerde bugünkü yapılar yerine tek il belediye 
yapılarına dönülmesi daha uygun olacaktır. Buralarda il 
belediyeleri ve şube sistemi ile daha radikal politikalar 
uygulanabilir. 

Bazı sınırlı sayıdaki şehirlerimizin metropol kentler haline 
gelmesi nedeniyle var olan büyükşehir sistemine devam edilmek 
isteniyorsa, hangi görevlerin metropol, hangi görevlerin de yerel 
özellikte olduğunun kesin çizgilerle belirlenmesi gerekir. Nasıl 
merkezi ve yerel nitelikteki hizmetlerin ayrılması, yerel 
yönetimlerinin verimliliği için bir ön koşulsa, metropol ve yerel 
özellikte hizmetlerin ayrılması da, büyükşehir belediye sistemi 
bakımından bir ön koşuldur. 

Metropol ve yerel nitelikte görev ayırımında, yerel 
nitelikte bir hizmetin en ucuz ve en verimli yapılması ve halkın 
katılımının ve denetiminin en yüksek şekilde sağlanması ilkesi 
göz önünde tutulur. Büyükşehir belediyesi metropol ölçeğinde 
planlama yapan, metropol ölçeğinde ortak yatırım ve finansmanları 
sağlayan bu yerel yönetim birimi olması gerekir. İlçe 
belediyeleri ise yerel nitelikteki tüm hizmetleri veren 
belediyeler haline getirilmelidir. 

Büyükşehir belediye meclisi tek dereceli seçimle 
belirlenmelidir. Büyükşehir belediye meclis üyeleri seçiminde 
seçim bölgesi ilçe olmalıdır. İlçe belediye başkanlarınm ve ilçe 
belediye meclislerinin temsilcilerinin de büyükşehir belediye 
meclisinde yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca büyükşehir belediye 
meclisine ilçe seçim bölgesinden gelenler dışında, siyasi 
partilerin kent düzeyinde aldıkları oya göre daha önce tayin 
edilecek kontenjan gereğince kent düzeyinde üye belirlemesi 
ilkesi de getirilmelidir. 

Büyükşehir belediyesinin ilçe veya alt kademe belediyeler 
üzerindeki idari ve mali vesayeti sona ermelidir. Yerel yönetim 
birimi olan büyükşehir ve ilçe belediyeleri karşılıklı etkileşim 
ve eşgüdüm içinde yeni bir ilişkiler ağına kavuşturulmalıdır. 
Aralarındaki ilişkinin vesayet, alt-üst şeklinde çözümü yerine, 
eşgüdüm mekanizmasının sağlanmasına yönelik sistemin kurulmasına 
çalışmak demokratik bir yaklaşım olacaktır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

VIII.ALTYAPI HİZMETLERİ VE YEREL YÖNETİMLER 

Altyapı hizmetleri konusunda Ülkenin gelişme potansiyelinin 
belirlenmesine, yönlendirilmesine ve Plan1a ilişkin ilke ve 
politikaların tespitine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Alt 
Yapı Çalışma Grubunda gerek Ülkenin altyapı kuruluşlarının görev 
yetki ve sorumlulukları ile görevini yaparken karşılaştığı 
zorlukları ve dar boğazları, gerekse altyapıya ilişkin teknik, 
idari ve ekonomik yapı değerlendirmeye alınmıştır. 

Altyapı hizmetlerinde kurumların kendi yapılarından 
kaynaklanan sorunlar ve darboğazlar olmasına rağmen temelde tüm 
altyapı kuruluşlarının sorun ve çözüm yollarının ülke genelinde 
ortak olduğu görülmüştür. 

Devletin merkezi yapıdan kurtarılarak yerleştirilmesi, yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi ve halen devletin elindeki bir takım 
güç ve imkanların yerel yönetimlere aktarılması şeklinde 
özetlenebilecek bir yeniden yapılaşmada altyapı hizmetleri de 
daha hızlı daha ekonomik ve daha rasyonel bir yapıya kavuşmuş 
olacaktır. 

Bilindiği gibi halen Ülkenin altyapı hizmetleri merkezde 
örgütlenen ve bölge teşkilatları olan Genel Müdürlükler 
tarafından yürütülmektedir ve bu hizmetler merkezden 
planlanmaktadır. 

Bazı altyapı hizmetleri (P.T.T.Elektrik) tek elden 
yürütülmekte, bazı altyapı hizmetleri ise (su, yol, kanal) birden 
fazla kuruluşlarca yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum 
birbirinden kopuk, uyumsuz ve ekonomik olmayan bir yapı ortaya 
koymakta, kaynaklar rasyonel kullanılamamaktadır. 

Kuruluşların artan nüfus ve ihtiyaçlara karşın merkezi yapı 
ve örgütlemelerini devam ettirmeye çalışmaları, zaman içinde esas 
amacını aşan ve yerel imkanlarla çok daha kolay aşılabilecek 
ayrıntı ve detayla uğraşan hantal bir yapıyada dönüştürmüştür. 

Özetle bugünkü yapıları ile altyapı kuruluşları gerektiği 
gibi hizmet götüremez durumdadırlar. 

Bu durumda tüm altyapı sorunları "İdarenin yeniden 
yapılanması" içerisinde teknik, idari, ekonomik, sosyal ve 
siyasal açılardan ele alınarak Ülke koşullarına en uygun ekonomik 
çözümlere süratle gidilmelidir. 

117 



1. TEKNİK ÖNERİLER 

a. Ülke genelinde tüm sektörlerde (enerji, ulaşım, 
haberleşme, su, çevre vs.) makro düzeyde ana master planları 
yapılmalı ve tüm bölgesel ve yerel planlamalar bu ana plana uygun 
olarak yaptırılmalıdır. 

b. Ülke genelinde ve bölgesel olarak arazi kullanım ana 
planı yapılmalı ve yerleşim alanları, tarım alanları, sanayi 
alanları, orman alanları belirlemeli; kadastro çalışmaları bir an 
evvel tamamlanarak olmayan yerlerin İmar ve Nazım imar Planları 
bitirilmelidir. 

c. Ülke üretim, tüketim kaynaklarının ve teknik iş gücünün 
altyapı planlamasına esas olmak üzere envanterleri 
çıkartılmalıdır. 

d. Altyapı planlamasına esas olmak üzere üretim ve tüketim 
standartları belirlenmeli , ülke genelinde bölgesel bazda 
standartizasyona gidilmelidir. Üretim ve uygulamada kesin 
yaptırımlar uygulanmalıdır. 

e. Nüfus artışı ve nüfus hareketlerinin denetlenmesi ve 
kontrol altına alınması için politikalar oluşturulmalı ve 
uygulamaya sokulmalıdır. 

2. ÖRGÜTLENMEYE YÖNELİK ÖNERİLER 
» 

a. Alt yapıyı ilgilendiren tüm hizmetler (telekominikasyon 
hariç) il bazında yerel otoriteye bağlı olarak tek elden 
yürütülmeli, olanak ve kaynakların ortak kullanımı amacı ile 
bölgesel yerel yönetim birlikleri oluşturulmalıdır. 

b. Merkezdeki altyapı kuruluşlarının genel müdürlükleri 
ulusal bazda planlamalar hazırlamalı ulusal ölçekte büyük 
yatırımları yapmalıdır. 

Bölge ve il bazında, planlama, yatırım ve işletme, yerel 
yönetimler ve yerel yönetim birliklerince yapılmalıdır. 

c. Yerel yönetimler ve birlikler yetki ve ekonomik açıdan 
güçlendirilmeli, kaynak yaratma ve personel istihdamı konusunda 
yetkili kılınmalıdır. 

d. Su, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve çevre konularında 
havza bazında çözüm getirmek için bölgesel ve yerel işbirliğine 
gidilmelidir. 
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3. ALTYAPI KURULUŞLARI RAPORLARI 

3.1. KARAYOLLARI 

Karayolları Genel Müdürlüğünün kentiçi geçişlerde yerel 
yönetimlerden beklentileri; 

a- İnşaat ruhsatları hususunda gereken kolaylığın 
gösterilmesi, 

b- Yolun fiziki ve geometrik standardının ve kapasitesinin 
korunabilmesi için Karayolları dışında da gereken önemin 
gösterilmesi, 

(Karayolları ağında bulunan yollarda enine geçişlerde Yerel 
Yönetimler "Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, 
Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak 
Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarında Veya Üzerindeki Diğer 
Levhalar, Işıklar Ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik" gereği 
T.C.K.Gn.Md.ile yapacağı protokol veya bu Genel Müdürlükten 
alacağı izin belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak 
çalışmalarını yapabilmektedir. 

Ancak, yerel yönetimlere boyuna geçişlere yolun geometrik 
standardının bozulması, yeni yol yapımı maliyeti kadar harcama 
gerektirmesi ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı izin 
verilememektedir.) 

c- İmar planlarının hazırlanması sırasında kent geçişleri 
için belirlenecek koridorlarda yeterli alanın bırakılması, yolda 
enine ve boyuna geçiş gerektirmeyecek şekilde hizmet kanalları 
için yeterli alanın bırakılması, 

d- Karayolları Genel Müdürlüğü genelde yeni yapılacak kent 
geçişlerini yerleşim dışında kalacak şekilde projelendirmektedir. 
Ancak, zorunlu hallerde kentiçinden geçildiği durumlarda, yola 
gereksiz kavşak bağlantıların yapılmaması ve yol kenarındaki 
yapılaşmalara azami ölçüde dikkat edilmesi,şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. 

3.2. KÖY HİZMETLERİ 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü1 nün görevleri genelde yerele 
yöneliktir. Bu görevler içinde merkezi planlama ile yapılması 
gerekenler bir yana bırakılırsa, yerele yönelik görevlerin yerel 
yönetimlerin hizmet alanlarına göre ve bölgelere göre planlanması 
ve gerçekleştirilmesi hem verimliliği hem de kaynak etkinliğini 
sağlayacaktır. 

3.3. PTT 

a- Binaların ankastra tesislerinin yeterli olmaması 
nedeniyle telefon tellerinin bina duvarlarında gayri-estetik bir 
biçimde şehir güzelliğini bozacak bir şekilde durması; 
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b- Ayrıca binalar yapılırken kaldırım kenarlarına kadar boru 
tesisi yapılmadığından tesis edilen ,-mozayik, beton, asvalt veya 
karo simon gibi kaplamaların telefon tesisi sırasında kırılması 
mecburiyetinin hasıl olması; 

somut sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve altyapı tesislerinin 
estetik bir şekide tesis edilerek vatandaşlarımızın bu konudaki 
şikayet ve dileklerinin yerine getirilebilmesini teminen yeni 
yapılacak olan tüm inşaatlarda ruhsat verilmesinde binanın 
telefon ve kablo TV ankastresinin bina içlerinde olması ve 
buradan cadde veya sokak çıkışma kadar boru irtibatının 
sağlanması mecburiyetinin tutulması çözüm olarak önerilebilir. Bu 
işlem ruhsat verilmeden önce projenin PTT'ce de onaylanması veya 
bu konuda Yerel PTT birimlerinin vereceği teknik kriterlerin 
projenin onaylanması sırasında Yerel Yönetimlerce gözetilmesi 
suretiyle sağlanabilir. 

Öte yandan, PTT alt yapıları imar uygulamalarının 
gerçekleştirilmesine çok bağlıdır. İmarsız olan bölgelerde 
sürekli olarak tesis değişikliğine gerek duyulmaktadır. Öncelikle 
imar plan çalışmaları ve uygulama programı belirlenirse kalıcı ve 
ihtiyaca daha uzun süre cevap verebilecek orta vadeli çözümler 
üretilebilecektir. 

Şehir merkezinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının 
disipline edilebilmesi için tüm altyapı kuruluşlarının alt. 
yapılarının imar uygulamasına paralel olarak tek elden ihale 
edilmesi ve bir müteahhit veya kuruluş tarafından yapılması alt 
yapı kuruluşlarının proje, planlama ve fizibilite konularındaki 
deneyimle elemanların bir çatı altında toplanarak alt yapıların 
tek proje hale getirilmesi sorunun köklü çözümünde önemli temel 
düzenleme olarak görülmektedir. 

a- Diğer alt yapı kuruluşlarının çalışmaları esnasında 
mevcut PTT güzergahlarına zarar verilmeyecek şekilde tedbirlerin 
alınması, PTT ile direkt koordineye geçilmesi, zorunlu olarak 
verilen hasarlarda yeraltı tesisin eski durumuna getirilmesi 
ilgili birimlere anında bilgi verilmesi ve bu uygulamanın 
disipline edilmesi tahrip edilen güzergahın hasarlı vaziyette 
üzerinin örtülmesi durumunda ilgili kuruluşların sorumlu 
tutulması, 

b- Asfalt ve tretuar çalışmaları esnasında mevcut menhol ve 
ekodası kapaklarının üzerlerinin kapatılmamasına özen 
gösterilmesi bu konuda da PTT ile koordinenin sağlanması, 

c- Karayolları ağı içerisinde yapılması gereken PTT alt 
yapıları için Kamulaştırma sahası içerisinde Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından uygun görülecek yerlerden müsaade verilmesi, 

d- Yeni yapılacak olan tüm inşaatlara ruhsat verilmesinde 
binanın en yakın PTT alt yapı ana veya tali güzergahına boru ile 
irtibatının sağlanması mecburi tutulması gerekli görülmektedir. 
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e- Yeni oluşacak konut veya işyeri alanlarında PTT ile de 
koordine sağlanarak PTT santral yerlerinin ayrılması, telefon 
hizmetlerinin vatandaşlara kısa sürede ulaştırılabilmesi 
açısından faydalı olacaktır. 

f- Bina projelerinin Yerel yönetimlerce onaylanması 
safhasında, Elektrik projelerinde olduğu gibi Telefon ve Kablo-TV 
Ankastra tesisatınmda PTT'ce onaylanma şartının getirilmesi 
halinde PTT'ce daha sağlıklı altyapı hizmeti verilebilecektir. 

3.4. İLLER BANKASI 

3.4.1.MEVCUT DURUM : 

İller Bankası Genel Müdürlüğü, ortakları olan yerel 
yönetimlerin, özellikle belediyelerin 

- Harita ve imar planı_ 
- İçmesuyu Etüd-Proje-İnşaat 
- Kanalizasyon gibi 

önemli altyapı işleri ile yapı işleri sektörlerinde teknik ve 
mali yönden yardımcı olan bir kuruluştur. 

Ülkemizde nüfus artışının % 2,5'un kentleşme hızının % 5'in 
üzerinde olması ve yerel yönetimlere verilen özel önem sonucu, bu 
idarelerin görev yetki ve sorumlulukları alabildiğine artmış, 
ihtiyaçları fazlalaşmıştır. Bununla ilgili olarak İller Bankasına 
düşen görevlerde artmış, Bankanın hizmetleri ve katkıları da ayrı 
bir ağırlık kazanmıştır. Kentsel nüfus arttıkça altyapı 
ihtiyaçları artmakta ve daha yoğun bir şekilde kendisini 
hissettirmektedir. 

Zira bugün kentlerde oturan nüfus Türkiye nüfusunun % 55'i 
olup, bu değer 2000'li yıllarda % 65 - 70 mertebesini bulacak, 
böylece kentlerde çözüm bekleyen ilave yeni nüfus oluşacak, 
oluşan nüfusa hizmet götürme görevi Belediyelere ve Bankaya 
düşecektir. 2301 sayılı Yasa ile 1933 yılında kurulan Belediyeler 
Bankasının yerine 4759 sayılı Yasaya dayalı olarak 1945 yılında 
kurulan İller Bankasının görev alanı nüfusu 3000-100000 
arasındaki Belediyelerin içmesuyu teminine yönelik iken 24.5.1963 
tarihinde yürürlüğe giren 2824 sayılı Yasa ile Belediye teşkilatı 
olup nüfusu 3000'nin altında kalan kasabalarla, Belediye 
Meclisinin yetkilendirmesi koşulu ile 100000'nin üzeri şehir ve 
kasabalarda da içmesuyu görev alanına alınmaktadır. 

Önceleri, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını menba veya 
yeraltı suyundan karşılayan, evsel atıklarını fosseptiklerle 
uzaklaştıran Türkiyemizde, artan nüfus ve sanayileşme sonucu 
özellikle büyük kentlerde menba ve yeraltı sularının yetersizliği 
dolayısiyle içme ve kullanma suyu, yüzeysel suların (Baraj, göl 
dere vs.) arıtılması suretiyle evsel atıklar ise fenni 
kanalizasyon sistemi gibi ilk yatırımı fazla sistemlerle 
çözümlenmekte, yapı sektöründe ise çeşit ve kalite bakımından çok 
daha üstün standartlarda inşaatlar yapılmaktadır. 
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Yatırım bankası statüsünde olan Bankanın yatırımlarının 
belediye katkıları hariç 1993 yılı 70 Milyar TL.sı Çukurova 
Kentsel Gelişim Projesine aittir. Geri kalan 3 Trilyon 438 Milyar 
TL.sı ise Banka yatırımıdır. Bu miktar yatırımın 1 Trilyon 699 
Milyar 974 Milyon TL.sı içmesuyu (yüzde 49.4), 1 Trilyon 325 
Milyar 58 Milyon Tl.sı kanalizasyon (yüzde 38.5) 297 Milyar 968 
Milyon Tl.sı Yapı İşleri (yüzde 8.6), 100 Milyar TL.sı Harita 
(yüzde 2.9) ve 15 Milyar Tl.sı İmar Planı (yüzde 0.43)dür. 
Karşılaştırmadan da görüleceği üzere Banka yatırımlarının 
yaklaşık yarısı içmesuyu sektörüne ayrılmıştır. 

Banka 1993 yılında 28.8 Trilyon TL. proje tutarlı 1858 adet 
iş üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 1858 adet işin 860 
adedi içmesuyu, 177 adedi kanalizasyon, 184 adedi Yapı İşleri, 
516 adedi Harita, 111 adedi imar planı ve 10 adedi Çukurova 
Kentsel Gelişim Projesine ait bulunmaktadır. 

1993 programında içmesuyu sektöründe 32.5 adet (150 adedi 
nüfusu 3000'den küçük),kanalizasyon sektöründe 53 adet yapı 
işleri sektöründe 72 adet ve Harita Sektöründe 
179 adet olmak üzere 629 adet yeni iş girmiş bulunmaktadır. 

Belediyelerin kuruluşu ile birlikte öncelikle harita işleri 
ele alınmaktadır. Çünkü şehir ve kasabalara ait halihazır 
haritaları, diğer sektörlerde yapılacak yatırımların altyapısı 
teşkil etmektedir. Planlı kalkınma dönemin başlangıcı olan 1963 
yılıdan 1992 yılı sonuna kadar yapılan harita çalışmaları toplamı 
2.000.000 hektar alana tekabül etmektedir; bu dönemde 3911 adet 
harita işi bitirilmiştir. 

Nüfusun artması, kentleşme, gelişen şehirlerde barınma 
eğitim sağlık kültüre ilişkin sorunlar yeralmakta ve bunların 
çözümüne yönelik bir şehir planlaması da zorunlu hale 
gelmektedir. 1963-1992 döneminde Bankaca yapılan imar planı 
çalışması 1.539.237 hektar olup, bu dönem zarfında 2563 adet imar 
planı işi tamamlanmıştır. 

Belediyelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması 
amacıyla 1963-1992 döneminde tüketilen boru miktarı 100.000 
km.dir. 

Bankanın kuruluş tarihine kadar (1945) 49 içmesuyu tesisi 
yapılmıştır. 1945-1963 arasında 458 içmesuyu tesisi yapılmıştır. 
l.Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 176 adet, 2. de 235 , 3.de 
195 , 4.de 287 , 5. de 571 adet olmak üzere planlı dönem sonucu 
1992 yılında tamamlanan 115 içmesuyu tesisi dahil 2029 adet 
belediye içmesu tesisi işi bitirilmiştir. 

Nüfus artışları, teknolojik gelişmeler ve endüstrileşme 
çabaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal su 
kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır. Bugüne değin altyapı 
yatırımları üzerinde önemle duran İller Bankası, son yıllarda 
içmesuyu tasfiye ve atıksu arıtma işleri,proje ve tesis 
inşaatlarının yapımına başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da 
tasfiye arıtma tesisleri yapımına devam edilecektir. 
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Kentsel nüfus arttıkça Bankaya düşen görevler de artmakta ve 
büyümektedir. Yukarıda da açıklandığı üzere kentsel nüfus 
arttıkça Harita İmar Planı, İçmesuyu ve Kanalizasyon gibi altyapı 
ihtiyaçları da yoğun olarak kendisini hissettirmektedir. 1990 
yılında 56 Milyon olan nüfusumuzun 31 Milyonu yani yaklaşık yüzde 
55'i kentlerde yaşarken 2000 yılının muhtemel 70 Milyon nüfuslu 
Türkiye'sinin 46 Milyonu yani yaklaşık yüzde 65-70 lik kısmının 
kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. 

Bugün bile, kaynak yetersizliği nedeniyle kentsel 
nüfusumuzun altyapı sorunları tam olarak çözülmemiş iken 2000 
yılına kadar kentlerde oluşacak 14 Milyon kişinin yerleştiği 
alanların altyapı sorunlarını da çözmek zorunda bulunulmaktadır. 

Planlı dönemde ikmal edilen içmesuyu tesisi işlerinde 
tüketilen toplam boru miktarı 100.000 km. olup; bu miktarın 35 
bin km.si. 1963-1982 yılları arasında tüketilirken; 1983-1992 
yılları arasında tüketim miktarının 65 bin km.ye ulaştığı 
görülmektedir. 

1983 yılında yasa değişikliği ve yıllara göre Belediye 
sayısındaki artış nedeni ile iş hacminde meydana gelen artışın 
yanısıra; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1981-1990 yılları 
arasında kalan 10 yıllık sürenin "Uluslararası İçmesuyu ve 
Sanitasyon On Yılı" olarak ilan edilmesi ve bu kararın 1983 
yılından itibaren ülkemizde de uygulamaya konularak Kalkınma 
Planlarında yer verilmesi özellikle 1983-1990 yılları arasında 
projelendirilen, ele alınan ve tamamlanan tesis sayısında ve bu 
sektördeki yatırımlarda artış meydana getirilmiştir. 

Hızlı nüfus artışı (% 2,5) hızlı kentleşme (% 5,14) ve 
sanayileşme sonucu kişi başına alman günlük su tüketimlerinin 
artması, ayrıca yeraltı su rezervlerinin azalması nedeniyle son 
yıllarda içmesuyu temininde yüzeysel su kaynakları olan dere, 
göl, gölet ve barajlardan yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu 
yüzeysel suların kullanımı ise içmesuyu arıtma tesislerinin 
yapımını gündeme getirmiş bulunmaktadır.iller Bankası, önceleri 
bir yabancı firmayla ortaklık ve ekipmanların yabancı ortak 
tarafından karşılanması şartıyla yaptırdığı arıtma tesislerini, 
bugün için tamamen yerli firmalar tarafından gerçekleştirilecek 
duruma getirmiş bulunmaktadır. Yerli firmalar sadece gerek 
gördükleri konularda yabancı müşavirlerden istifade 
etmektedirler. Proje ve inşaatının tamamen yerli olanaklarla 
yapılabilmesine karşın gerekli malzemelerden bir kısmını tamamen 
yerli, bir kısmı montaj sanayii şeklinde bir kısmı da tamamen 
ithal olarak karşılanabilmektedir. 

Bugüne kadar 7'si İl 89 adet arıtma tesis projesi 
yapılmıştır. 

Bankaca 1983 yılma değin 10 tesis yaptırılmasına karşın 
1983 den sonra 79 proje üzerinde çalışılmıştır. 
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Bu projelerden 25 adet tesisin yapımı tamamlanarak işletmeye 
açılmış bulunmaktadır. 46 tesisin tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Banka tarafından ele alınan arıtma tesislerinin 
kapasitelerine bakıldığında, nüfusu 3000 in altındaki 
Belediyelere de hizmet verilmesi nedeniyle, tesislerin 10 l/sn. 
ile 4.5 m3/sn. arasında değiştiği görülmektedir. 

Türkiye'de modern kanalizasyon tesislerinin yapımına 1960 lı 
yılların sonunda İller Bankasının öncülüğünde başlanmıştır. 
Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, beldelere daha 
fazla içmesuyu sağlanması sonucu üretilen atık su miktarının 
artması kentlerimizde kanalizasyon tesislerinin yapılmasını 
zorunlu hale getirmiştir. 

Kanalizasyon tesisleri; kentin gelecek 30-35 yıllık gelişimi 
gözönüne alınarak ayrık sistemde projelendirilmektedir. 200 
mm.den 3000 mm. çap'a kadar beton veya betonarme boruların 
kullanıldığı kanalizasyon sistemlerinde, yüksek yatırım 
giderlerinden dolayı yağmur suyu sistemi sadece kentin su 
baskınına maruz kalabilecek bölgelerinde uygulanabilmektedir. 

Bugüne kadar Bankaca ele alınan kanalizasyon tesislerinden 
103 adedi tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Halen 158 adet 
kanalizasyon tesisi inşaatı devam etmektedir. Projesi tamamlanan 
212 belde ise kanalizasyon tesisine kavuşabilmek için Banka 
yatırım programına girmeyi beklemektedir. 

Bankaca kanalizasyon işlerine başlanmasını takiben. 1970-1980 
yılları arasında 11 adet, 1981-1990 da 67 , 1990-1993 arasında 25 
adet olmak üzere toplam 103 adet (6231516 kişi ihtiyacı) 
belediyenin kanalizasyon tesisi bitirilerek işletmeye açılmıştır. 
Kanalizasyon tesislerine başlanmasını takiben parsel bağlantıları 
hariç 16.101 km. pis su şebekesi döşenmiştir. 

Kanalizasyon tesisleri tamamlanıp işletmeye alındıktan 
sonra, toplanan atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde 
bertaraf edilmesi gündeme gelmiştir. Bu kapsamda 1980 yılından 
sonra pis su arıtma ve deniz deşarjı tesislerinin yapımına 
geçilmiştir. Ülkemizde, evsel ve endüstriyel atık suların alıcı 
ortama deşarjında aranılacak nitelikler ve yeraltı sularının 
korunmasına ilişkin esaslar 4 Eylül 1988 tarihinde yürürlüğe 
giren "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nde belirlenmiştir. Bu 
esaslar doğrultusunda; belediyelerin pis su arıtma tesisleri 
yatırım programları imkanları ölçüsünde gerçekleştirilmektedir. 

En basit pis su arıtma yöntemi olan Stabilizasyon Havuzları, 
işletme ve bakımının kolay oluşu ve çok az enerjiye ihtiyaç 
göstermesi dolayısıyla özellikle küçük nüfuslu arazinin kıymetli 
olmadığı ve iklim özelliklerinin müsait olduğu beldelerde tercih 
edilmektedir. Stabilizasyon havuzlarının bir modifikasyonu olan 
havalandırmalı havuzlar da basit işletme özellikleri dolayısıyla 
Bankamızca birçok yerde uygulanmaktadır. Damlatmalı filtre ve 
aktif çamur gibi dünya'da yaygın kullanım alanı bulmuş 
konvansiyonel biyolojik arıtma sistemleri; yüksek işletme 
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giderleri ve kalifiye işletme personeline ihtiyaç göstermesi gibi 
mahzurlarına karşı, arıtma verimlerinin yüksek olması, iklim 
koşullarından fazla etkilenmemesi ve az yer işgal etmesi gibi 
nedenlerle, özellikle büyük nüfuslu yerleşimlerde tercih 
edilmektedir. Pis su arıtma tesisleri kademeli olarak 
projelendirilmekte ve ilk kademede kentin yaklaşık 10-15 yıllık 
ihtiyacını karşılayacak tesis inşaa edilmektedir. 

Bankaca bugüne kadar tamamlanarak işletmeye alınan pis su 
arıtma tesisi sayısı 20'dir(1219034 kişilik). Halen 18 adet pis 
su arıtma tesisi inşaatı devam etmektedir. Projesi tamamlanan 147 
beldenin pis su arıtma tesisi inşaatları ise program olanakları 
ölçüsünde planlanmıştır. (7,5 Milyon kişi). 

Deniz kenarında yer alan beldelerin, kanalizasyon sistemi 
ile toplanan atık sularının, derin deniz deşarjı yöntemi ile 
zararsız hale getirilmesi yoluna gidilmektedir. İzmit Körfezi 
gibi su sirkülasyonunun yeterli olmadığı ve kirlenmiş yarı kapalı 
koy ve körfezlerde ise deniz deşarjı öncesinde biyolojik arıtma 
yapılmaktadır. 

Atık suların deniz deşarjı ile bertaraf edilmesi yönteminde; 
oşinografik, batimetrik ve geoteknik araştırma sonuçlarına göre 
ve yapılan seyrelme hesapları neticesinde atık sular yeterli 
uzaklık ve derinliğe deşarj edilmektedir. Halen Dünya1nm bir çok 
gelişmiş ülkesinde de yaygın olarak kullanılan bu yöntemle atık 
suyun deniz ortamında seyrelmesi sonucu yapacağı zararlı etkiler 
en aza indirgenmiş olmaktadır. Deniz deşarjı projeleri Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yüzme 
bölgesinde 1000 koliform/100 mİ. standardı aşılmayacak şekilde 
düzenlenmektedir. 

Bugüne kadar toplam 16 adet deniz deşarjı tesisi 
tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 16 adet deniz deşarjı tesisi 
inşaatı ise halen devam etmektedir. 

3.4.2.SORUNLAR, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER : 

1) Tesislerin zamanında bitirilip hizmete girmesi ve 
yenilerinin ele alınabilmesi için içmesuyu ve kanalizasyon 
tesisleri için İller Bankası Kaynaklarının arttırılması, gerek 
programdaki tesislerin bitmesinde, gerekse ihtiyaç olan yeni 
tesislerin programa alınarak tamamlanması yönünden yararlı 
görülmektedir. 

2) İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinde isale hatları ve 
kollektörler zaman zaman karayollarından veya istimlak 
sınırlarından karayolları güzergahlarına paralel geçmek 
mecburiyetinde kalınmaktadır. 
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3) İçme ve kullanma suyu tüketimini doğrudan etkileyen 
faktörlerden biri nüfus büyüklüğüdür. Kentleşme yüzdesinin 
fazlalığı beraberinde yeni altyapı tesislerinin yapımı, eski 
tesislerin tevsi gerekliliğini getirmekle, mevcut altyapı 
tesislerinin zamanla yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

4) İçmesuyu temin ve dağıtım sistemlerine esas teşkil eden 
kent imar planlarının uygulanmasındaki aksaklıklar, beklenmeyen 
ve yönlendirilmeyen gelişme ve yeni yerleşim alanları açılması 
mevcut sistemlerin kısa zaman içinde yetersiz kalmasına neden 
olmaktadır. İmar planlarında karara bağlanan kat adetleri de 
dikkate alınarak belirlenen şebeke yoğunlukları ve dizayn 
kriterleri, plan tadilatları sonucu yoğunluk artırımı 
gerçekleştiğinde tesis kapasiteleri yetersiz kalmakta ilave 
şebeke borusu döşenmesini gerektirmektedir, bu da o beldenin 
yıllık programlarda bulunmadığı dönemlerde işin yapımını problem 
haline getirmektedir. 

5) Özellikle son yıllarda (1993 den sonra) içmesuyu temin 
sistemi enerjiye dayalı belediyelerin cazibeli kaynak iletimine 
olan talepleri "Çift tesisli" belediye sayısının artmasına ve 
yeni yatırımların gündeme gelmesine neden olmaktadır. Gelirleri 
kısıtlı ve yetersiz belediyeler enerji giderlerini 
karşılayamamaktadırlar. İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerine 
uygulanacak ucuz tarifeli enerji bu konuda büyük rahatlık 
sağlayacaktır. 

6) Yukarıda söz edilen sorunun bir nedeni de su satış 
tarifelerinin çok cüz'i düzeyde olması yanısıra kademeli tarife 
uygulaması yapılmaması veya kademeli fiyat uygulamasının 
tüketilebilecek miktarın çok üzerinde değerden başlatılmasıdır. 
Tesbit edilecek kademe tarifesi çok su kullanımını caydırıcı 
yönde olmalıdır. 

İçmesuyu tüketimini etkileyen faktörlerden biri olan su 
satış bedelinin belediyelere ait tesislerin işletme, bakım ve 
onarım giderlerini karşılayaycak düzeyde olmaması, belirtilen 
işlevlerin yerine getirilmemesi ve tüketiciyi ihtiyacın üzerinde 
su tüketimine yöneltmesi sonucunu getirmektedir. 

7) Türkiye genelinde, içmesuyu dağıtım şebekelerinde 
rastlanan en önemli sorunlardan biri şebeke kayıpları konusudur. 
Kayıp oranını % 50 değerlerine ulaştığı dikkate alındığında, 
kayıpların en aza indirilerek makul düzeyde tutulması ( % 15-20) 
yeni kaynakların devreye sokulması ile eşdeğerli olabilecektir. 

Şebekelerde sayaçsız su kullanımının önlenememesi, 
sayaçların periyodik kontrollarının yapılmaması, şebeke 
borularında kaçak kontrolünün etkin bir şekilde yapılmaması bu 
amaçla geliştirilmiş teknolojilerin yaygın kullanımına geçilmemiş 
olması tesbit edilen arıza ve kaçak noktalarının öncelikli olarak 
onarım ve değişiminin gerçekleştirilmemesi kayıp oranını 
arttırmaktadır. 
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Kayıpları azaltmak için şebeke iyileştirme çalışmalarına 
ağırlık verilmeli, Belediyelerce bakım ve onarım çalışmalarına 
gereken önem gösterilmelidir. 

Diğer taraftan su şebekelerinde kayıp yüzdesini makul 
değerlerde tutabilmek için kaçak kontrolunda mevcut 
teknolojilerden yararlanılmalı ve ülke koşullarına uygun 
teknoloj iler geliştirilmelidir. 

8) Söz konusu dar boğazları yaratan diğer bir sorun ise, 
belediyelerde işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi için gerekli olan nitelikli ve yetişmiş teknik eleman 
sayısının yeterli düzeyde olmamasıdır. Tesislerin kalifiye 
personel tarafından işletilmemesi ise, ekonomik ömürlerinden önce 
yetersiz ve randımansız kalmaları sonucunu getirmektedir. 

S) Gerek içmesuyu ve gerekse kanalizasyon şebeke ve arıtma 
tesisleri ile ilgili olarak irtifak ve istimlak bedellerinin 
ödenmesinde belediyeler yetersiz kalmakta ve bu yüzden alt yapı 
projelerinde büyük gecikmeler meydana gelebilmektedir. 

Ufak çaptaki bir irtifak ve istimlak sorunun, tesisin 
işletmeye açılarak vatandaşın istifadesine sunulmasını olumsuz 
yönde etkilediği sıkça karşılaştığımız olaylardandır. 

10) İçmesuyu ve kanalizasyon projelerinin tanzimi sırasında 
diğer kamu kuruluşları ve belediyelerden, içmesuyu kanalizasyon 
PTT ve Elektrik tesisleri gibi mevcut alt-yapı tesisleri ile 
ilgili yeterli ve sağlıklı bilgi alınamamaktadır. 0 zaman işin 
inşaatı sırasında büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. 

11) İçmesuyu sektöründe en önemli sorunlardan birini 
kaynakların kirletici unsurlara karşı korunması teşkil 
etmektedir. 

Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının plansız veya imar planı 
öngörülerine aykırı kentleşme,sanayileşme ve yoğun tarımsal 
ilaçlamaların kirletici etkilerine maruz kalması, su kalite 
kontrollarının etkin ve yeterli düzeyde olmaması sonucu gerek 
kullanıma verilmiş, gerekse planlama aşamasında olan bu 
kaynaklara dayalı içmesuyu tesislerinde; kalite, işletme ve 
yatırım maliyeti sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Kaynakların kirletildikten sonra, kullanım öncesinde 
arıtılması veya kirletici etkilerin önlenmesi için gerekli idari, 
mali ve teknik hususları; alternatif kaynakların korunması için 
başlangıç alınacak önlemlere kıyasla daha fazla yatırım zaman ve 
emek gerektirmektedir. 

Anayasanın 56.Maddesi gereği olarak hazırlanan ve Çevre 
Kanunu esaslarına dayanılarak düzenlenen "Su kalitesi Kontrol 
Yönetmeliği"nde (4.9.1988) kıta içi yüzeysel su kaynakları ve 
yeraltı sularının korunması esasları ile evsel ve endüstriyel 
atık suların alıcı ortama deşarjına ilişkin esasları belirlenmiş 
bulunmaktadır. Söz konusu esasların uygulama ve denetimine 
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ilişkin belirsizlikler kaynakların etkin bir şekilde korunması 
konusunda sorunları yaratmaktadır. 

12) Özellikle içmesuyu için olmak üzere içmesuyu ve 
kanalizasyon sektöründe havza çözümü önerilmektedir. Bu husus 
Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Ancak düşünce olarak uygun 
gibi gözükmekte ise de aşağıda belirtilen mahzurları nedeniyle 
ülkemizde tatbikatında zorluklar bulunmaktadır. 

a) Ülkemizde su kaynakları dağılımı üniform değildir. 

b) Ülkemiz insanının sosyal yapısı ortak çözümlerin 
yürütülmesini güçleştirmektedir. 

c) Su kaynakları konusunda mevzuat boşluklarıyla 
belirsizlikleri vardır. 

d) Oturmuş ve bilgi birikimi olmuş kurumlar hizmetleri 
yürütürken yeni bir sistemin kulup tecrübe kazanmasının alacağı 
zamanı kestirmek zordur. 

e) Belediyeler teknik eleman yönünden sıkıntıdadır. Bu 
sıkıntıyı alabildiğince İller Bankası ve diğer Kurumlar telafi 
etmektedir. Tüm Belediye imkanlarını Büyükşehir belediyelerininki 
gibi düşünmek sakıncalı olacaktır. 

f) Ülkemiz kaynakları dikkate alındığında tekil çözümler 
uygundur. 

3.4.3.PLANLAMA 

3194 sayılı İmar Kanunu ile yerel yönetimlere büyük yetkiler 
gerilmesi; merkeziyetçilikten uzaklaşma, yetkinin 
'yaygınlaştırılması, uygulamanın yerinde, ihtiyaca göre, kısa 
sürede yapılması ve demokrasi açısından ileri bir adım olarak ele 
alınabilir. 

Yetkilerin yerel yönetimlere verilmesi olumlu bir adım 
olmasına karşın, yeterli eleman ve örgütlenme olmaması uygulamayı 
güçleştirmektedir. İmar Yasası ile ilgili bir başka çıkmaz da 
yerel yönetimlere verilen yetkilere karşın, sorumlulukların 
netleştirilmemesi ile yerel yönetimleri bu konuda denetleyecek 
kuruluş ve örgütlenme modeline İmar Kanununda yer 
verilmemesidir. 

İmar Kanunu her ölçekte ve nitelikte yerleşme birimlerini 
birlikte yorumlayıp, aynı çözümleri getirmektedir. Hızlı gelişen 
yerleşmeler özellikle metropoliten alanlar ile durağan kentsel- 
kırsal yerleşmeler farklı gelişme potansiyelleri gözönüne 
alınarak farklı yasal çerçevelerde değerlendirilmeleri 
gereksinimi vardır. Bu görüşten hareketle gelişme potansiyeli 
yüksek olan kentsel alanlarda bölge planlama ve metropoliten 
ölçeği kapsayan hiyerarşik bir sistem içinde planlama 
stratejilerine yer verilmelidir. 

128 



Ülkemizde imar faaliyetleri ile ilgili işlemleri düzenleyen 
30'dan fazla kurumun devrede olduğu söylenebilir. Yerleşme, 
çevre, imar kent planlama gibi çerçevesi oldukça geniş olan 
konuların bir çok kurumun ilgi alanı içinde kalması doğaldır. 
Ancak kurumlar ve kararlar arası eşgüdümün nasıl kurulacağı ya da 
yasal düzenlemelerin birbirine üstünlükleri açıklanmadığı zaman 
uygulamada yasalar ve kurumlar arası belirsizlik, boşluk ya da 
yetki çatışması sözkonusu olmaktadır. 

Özetle; planlama süreci içinde kurumlar farklı 
ölçeklerde plan yapma,yaptırma, görüş bildirme, onama, 
düzenlemeler getirip önlem alma yetkisine sahip bulunmaktadır. 
Yasalar kurumlararası ilişkileri tanımlamadığı sürece onama merci 
karmaşası ve planlama sürecinin uzaması gibi sorunlar 
yaşanmaktadır. 

İmar planı onama mercii olarak 10'dan fazla kuruluş devrede 
olabilmektedir. Kimi zaman bir yörenin imar planı farklı 
kurumların yetki alanlarında kaldığı gerekçesiyle 4-5 idarenin 
ayrı ayrı onayına sunulmaktadır. (Büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri, Valilikler, Turizm Bakanlığı,Kültür Bakanlığı , 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Başkanlığı, GAP 
İdaresi Başkanlığı gibi) Kurumlararası bu dağınıklık yasal 
düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. İmar mevzuatını oluşturan 
yasal düzenlemede birbiriyle ilişki kurulmayan yada birbiri ile 
çakışmayan hükümler yer almaktadır. 

İmar ile ilgili mevzuat incelendiğinde, bugün gelinen 
noktada, yasal bir kargaşa ve yetki karmaşası ile 
karşılaşılmaktadır. Böyle durumda uygulayıcı yerel yönetimler 
açısından hangi kurumun hangi yasaya göre, neler yapmakla sorumlu 
olduğu belirsizleşmektedir. Bir yasa ve yönetmelikle getirilen 
hükümler bir başka yasa veya yönetmeliklerle aşılabilmektedir. Bu 
durum da planlama ve hukuk sisteminin saygınlığı açısından 
olumsuzluk anlamı taşır. 

3194 sayılı İmar Kanunu ile 1985 yılında imar planlarını 
onama yetkileri yerel yönetimlere verilmiştir. Ancak, 1982 
yılından bu yana yapılan düzenlemelerle merkezi yönetime fiziksel 
planlama bağlamında parça parça verilen yetkilerle bu esas 
değiştirilmiştir. Böylesi bir gelişme karşısında bu yazının 
başında açıklanmaya çalışılan yetki ve sorumluluk karmaşasıda 
ortaya çıkmaktadır. Bu yetki ve sorumluluk karmaşası kentsel üst 
yapı ve altyapının bütünleştirilmesi,ulaşım, arsa, konut vb. kent 
hizmetlerinin yönlendirilmesi, merkezi ve yerel yönetimler 
arasında ekonomik ve teknik koordinasyonunun sağlanması 
belirlenen ilke ve politikalar doğrultusunda parçacı ve sektörel 
değil, bütünlükcü bir planlama anlayışı ile yeni bir yasal ve 
kurumsal düzenleme üzerinde durulmalıdır. 

Anlatılan düzenlemelerin yapılmaması halinde mevcut yetki ve 
sorumluluk kargaşasının altyapı sistemlerini de olumsuz yönde 
etkilemeye devam edeceği açıktır. 
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Kentlerimizde uygulanmakta olan yatırım programının başarılı 
olması için; yasallaştırma, fiziki planlama, altyapı mühendislik 
projelerinin elde edilmesi gibi ön süreçleri takiben yatırımların 
programlanması ve uygulamaya geçilmesi, ayrıca tüm bu işler için 
gerekli organizasyonların tek elden yapılması zorunluluğunu 
getirmektedir. 

Yerel yönetimler geçici çözüm bulma niteliğindeki çabalar 
sonucu, belirli teknik bütünlükten yoksun, önceden tesbit edilmiş 
mühendislik tasarım ve standardı bulunmayan, diğer altyapı 
sistemleriyle arasında koordinasyon olmadan bir takım altyapı 
tesisleri inşa etmektedirler. Bu nedenle çoğu kez yapılan bu tür 
altyapı tesisleri hizmeti daha başında başarısızlığa mahkum 
olmaktadır. Örneğin yol yapımı projelendirmeleri sırasında su ve 
kanalizasyon şebekeleri veya PTT ve TEK tarafından döşenmesi 
gereken telli sistemler arasında herhangi bir birliktelik 
görülmemektedir. 

Bir başka husus da,yatırımların belirli bir programlama 
tekniği ve geleneği olmadan yapılmasıdır. Bu durumda ise 
yatırımlar için gerekli kaynak tahsisi yapılmadığından işin 
gerçekleşme süresi uzamakta veya hiçbir zaman öngörülen biçimde 
sonuçlandırılamamaktadır. 

Yerel yönetimlerin bir başka problemi düzensiz yerleşmeleri 
kontrol altına alacak,benzer türde yeni gelişmeleri önleyebilecek 
güçte herhangi bir etkin organizasyon kurulamamış olmasıdır.Yerel 
Yönetimler hızlı nüfus artışı ve kentsel gelişme baskısı altında 
gerekli önlemleri alamamakta ve yasal olmayan gelişmeler 
karşısında çaresiz kalmaktadır. 

Yukarda tanımlamaya çalışılan tüm olumsuzluklar nedeniyle, 
planlama ve uygulama kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak 
üzere; kent planlama altyapı entegrasyonu sağlanmalıdır. Bir 
başka deyişle planlamada hızlı değişim süreci dikkate alınarak 
öngörülen yatırımların yer seçimlerinin geciktirilmeden toplum 
yararına en etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için 
mevcut kentsel ve çevresel değerlerin korunması, düzenli ve 
dengeli bir gelişmenin sağlanması amacıyla alt ve üst yapı 
kararlarının birlikte oluşturulması gerekmektedir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

IX. SONUÇ 

Yedinci Beş Yıllık. Kalkınma Planı Mahalli İdareler ve Büyük 
Şehir Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu üyelerinin bireysel 
katkıları, genel toplantılar ve çalışma grupları toplantıları 
sonucunda dikkatler üç temel noktaya çekilmiştir. 

(i) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yerel 
yönetimlerin, özellikle de belediyelerin sorunları - ağırlıklı 
olarak mali sorunları - büyümüştür. 

(ii) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ve bu Plan 
doğrultusunda hazırlanan yıllık programların koyduğu hedef ve 
politikalar gerçekleştirilememiş, hatta mevzuat değişiklikleri 
için bile somut adımlar atılamamıştır. 

(iii) 1995-1999 yıllarını kapsayacak olan Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı dönemi, Türkiye'yi 2000'li yıllara 
taşıyacak önemli bir dönemdir; hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
zaman kaybına tahammül yoktur. 

Dikkat çekilen noktalardaki belirleyici temel unsurlar ise 
"Plan" ve "Kamu Yönetimi"dir. "Mahalli idareler ve Büyük Şehir 
Yönetimi Özel İhtisas Komisyonunu"nun görevi bu anlamda "Kamu 
Yönetimi" ile iç içedir. Plan hedeflerinin 
gerçekleştirilememesinin birinci görevlisi ve sorumlusu "Kamu 
Yönetimi" olduğuna ve Anayasa'nın 123. maddesine göre "idare" 
kuruluş ve görevleriyle bir bütün olarak "merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim esasına" dayandığına göre, aslında "Kamu 
Yönetimi"nin sorumluluğuna merkezi yönetim kadar yerel yönetimler 
de dahildir. İşte yerel yönetimlerin ve dolayısıyla da "Kamu 
Yönetimi"nin temel sorunu bu noktada kendisini göstermektedir : 
Türkiye'de yerel yönetimler "Kamu Yönetimi" içinde, merkezi 
yönetim ile birlikte ortak, eşit ağırlıklı işbölümüne dayanan bir 
yönetim şekli olarak görülmemektedir. Böyle olunca, Anayasa'nın 
getirdiği "idari vesayet" de yanlış anlaşılmakta, sonuçta yerel 
yönetimlerin yerine geçen bir merkezi yönetim ve "bağımlı" yerel 
yönetim modeli ortaya çıkmaktadır. 

Bu değerlendirmeler altında, Türkiye'de Plan hedeflerinin 
gerçekleştirilememesinin birinci ve tek sorumlusu olarak merkezi 
yönetim kalmaktadır. Yerel yönetimler plan hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, hiç olmazsa kendi görev, yetki 
ve sorumluluklarıyla ilgili olarak belirleyici ve etkileyici bir 
konumda değillerdir. Bu da "bağımlı" yerel yönetim modelinin bir 
başka göstergesidir. 

Oysa Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı, "vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine 
katılma hakkı"nm en doğrudan kullanım, alanının yerel düzeyde 
olduğunu belirterek "özerk yerel yönetim" modelini teyid etmiş ve 
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özerk yerel yönetim kavrammınm "kanunlarla belirlenen sınırlar 
çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi 
sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda 
düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanını" taşıyacağını ifade 
etmiştir. 

Özerk yerel yönetim modelinin (ya da daha farklı bir 
çağrışım getiren bağımlı olmayan yerel yönetim modelinin) 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bölgesel gelişmişlik 
farklarına ve sorunlarına uygun olmayacağı tezi ise, yerel 
yönetimlerin "Kamu Yönetimi"nin ve Devlet'in ayrılmaz bir parçası 
olması gerçeği ile ters düşmektedir. Aynı tezin "seçimle göreve 
gelme" noktasına dayanan uzantısı ise parlamenter sistemle karşı 
karşıya gelmek durumunda olabilir. Oysa kamu yönetiminin ve 
dolayısıyla da yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları 
anayasa ya da kanunla belirlenmekte, yasama yetkisi ise 
parlamentoda bulunmaktadır. Öte yandan merkezi yönetimin yerel 
yönetimleri "idarenin bütünlüğü" açısından denetleme yetkisi de 
vardır. 

Mahalli idareler ve Büyük Şehir Yönetimi Özel İhtisas 
Komisyonu çalışma hedefini bugünkü mevcut yerel yönetim modelinin 
mevcut sorunlarının çözümünden çok, plan ve gerçekleşme hedefi 
etrafındaki tartışmalarla birlikte, Türkiye'yi 2000'li yıllara 
taşıyacak olan özerk yerel yönetim modeli olarak koymuştur. 

Komisyon çalışmalarının sonucunda şu temel değerlendirmeler 
ortaya çıkmıştır: 

1. Yerel yönetimler merkezi yönetimle birlikte "kamu 
yönetimi"nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

2. Merkezi yönetim merkez ve taşra teşkilatları ile "yetki 
genişliği" esasına dayanarak kamu hizmetlerini yerine getirirken, 
yerel yönetimler "yerinden yönetim" esasına dayanırlar. 

3. Kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin temel ilkesi 
"hizmetlerin halka en yakın yönetim birimlerince yerine 
getirilmesi" ; yerinden yönetimin temel ilkesi ise "hizmetlerin 
seçimle gelen organlar tarafından,özerk kuruluşlarca" 
yürütülmesidir. Yerinden yönetimde halkın kamu işlerinin sevk ve 
idaresine katılma hakkı doğmaktadır. 

4. Türkiye bugün gelinen noktada görev, yetki, sorumluluk ve 
kaynak dağılımı açısından hem merkezi yönetimde hem de yerel 
yönetimlerde karmaşık bir yapıyı yaşamaktadır. Kamu hizmetlerinde 
etkinlik ve verimlilik kaybolmuş, herşeyin Ankara'dan çözümlenmek 
istenildiği katı merkezi bir yapı ortaya çıkmıştır. 

5. Kamu yönetiminin hem merkezde hem de yerinde yeniden 
yapılanması gerekmektedir. 

Bu yapılanma içinde merkezi yönetim ulusal politika ve 
standartları belirleyen, hizmet detayı ile boğulmayan bir yapıya 
kavuşturulmalı; yerel nitelikli görevler yerel yönetimlere 
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devredilirken, merkezde olan bazı görev ve yetkiler de yetki 
genişliği esasına göre vali ve kaymakamlara, bölge ve il 
müdürlüklerine kaydırılmalıdır. 

6. Köy, il özel idaresi ve belediye olmak üzere üç ayrı 
yapıda çalışan yerel yönetimler ise dönem dönem yapılan münferit 
değişikliklerle çalışmalarını sürdürmekte, ancak genel 
büyüklükler içinde sürekli kan kaybetmektedirler. Bu kan kaybı 
nicelik olarak tersine bir tablo çizmekte, büyük şehir 
belediyeleri dahil olmak üzere il, ilçe ve belediye sayıları 
plansız ve programsız olarak sürekli artmaktadır. 

7. Yerel yönetimler içinde hızlı nüfus artışı nedeniyle 
belediyeler öne çıkmış, köyler pasif hale getirilmiş, il özel 
idareleri ise merkezi yönetimin uzantısı haline gelmişlerdir. 

8. İl özel idareleri ile köylerin bir yerel yönetim birimi 
olmaktan uzaklaşmaları ve pasiflikleri, kent nüfusunun hızla 
artması ve bu artış içinde göçün ağırlığının nedenleri arasında 
görülmektedir. 

9. Yerel Yönetimlerin merkeze bağımlılığını ve sorunlarını 
yaratan nedenleri üç temel başlık altında toplamak mümkündür : 

a) Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev, 
yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımı yapılamaması, 

b) Yerel yönetimlerin yerine geçen bir idare vesayet 
anlayışı nedeniyle idari özerkliğin gerçekleştirilememesi, 

c) Merkeze bağımlılık nedeniyle mali özerkliğin 
gerçekleştirilememesi. 

10. Aynı yöredeki yerel yönetim birimlerinin birbirleriyle 
bağlantı kuramamaları yanında, yerel yönetimler yerel ihtiyaç ve 
sorunların planlamasına da katılmamaktadırlar. 

11. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejisi öncelikli 
olarak bir kararın verilmesi sonucu belirlenmelidir. 

a) Kamu yönetimi bugünkü merkeziyetçi, hemen her konuyu 
Ankara'ya getiren yapısını koruyacak ve yerel yönetimler de 
merkezin bir taşra örgütü gibi, işlevsiz olarak çalışmaya devam 
mı edecektir? 

b) Yoksa plan, politika ve standartları belirleyen esnek bir 
merkezi yapı ile birlikte yerel nitelikli kamu hizmetlerini 
yerine getiren, kaynak üreten, hedefi insan olan bir yerel 
yönetim modeli mi benimsenecektir? 

İkinci seçenek bir yerel yönetim reformu değil, bir kamu 
yönetimi reformunu gerektirmektedir. 
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12. Kamu yönetimi reformunun yapılması ve yerel yönetimlerin 
"özerk, kaynak ve yetkileri açısından güçlü" kuruluşlar haline 
getirilmesi için; 

a) Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında yeni bir 
görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımı yapılmalıdır. 

b) Yerel yönetimler bu paylaşıma uygun, " özerk idari ve 
mali yapı"ya kavuşturulmalıdır. 

c) Merkezi yönetimin (bakanlıkların, bağlı ve ilgili 
kuruluşların) kuruluş ve görevleri yeniden tanımlanmalıdır. 

13. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında da belirtilen, 
merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımının esas ve usulleri hakkmdaki 
çerçeve yasa yürürlüğe konulmalıdır. 

14. Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar bu çeçeveye 
uygun olarak belirli bir süre içinde kendi yasalarını 
değiştirmelidir. 

15. Yerel yönetimlerle ilgili yasalar, mevcut durumda olduğu 
gibi, birbirinden kopuk ayrı ayrı yasalar şeklinde değil, 
planlama ve kaynak kullanımında birbirleriyle uyumlu ve eşgüdüm 
içinde çalışacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

16. Köyden itibaren belediye, ilçe ve il bazında 
oluşturulacak yerel yönetim meclisleri arasında, temsil sistemi 
yoluyla eşgüdüm sağlanmalıdır. 

17. Yerel planlamada ve genel planın oluşumunda yerel 
meclislerin görüş ve önerileri aşağıdan yukarı doğru yürümeli, 
yerel yönetimler plan içinde kendilerine verilen hedef ve 
görevleri yıllık olarak programlayabilmelidirler. 

18. Mali yapıda temel esas, yerel yönetimlerin ağırlıklı 
olarak öz kaynaklarla ve özerk olarak bütçelerini yapabilmesi 
olmalı, ayrıca merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki 
görev bölüşümüne göre, merkezden yerele kaynak aktarılmalıdır. 
Yerel yönetimler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesi 
amacıyla "mali denkleştirme hesabı" kullanılmalıdır. 

19. Kalkınma planda yer alacak olan hedef ve tedbirlerin 
yıllık icra planlarıyla yerine getirilmesinde merkezi yönetim ile 
yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı her bir 
sektör için net olarak belirtilmeli, bu anlamda Kalkınma planları 
yeniden şekillendirilmelidir. 
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EK : 1 

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER 
ÖZERKLİK ŞARTI 

ÖNSÖZ 

(3 EKİM 1992 GÜN VE 21364 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
YAYINLANMIŞTIR.) 

İşbu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa 
Konseyi1nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan ideal 
ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir 
birlik sağlamak olduğunu düşünerek, Bu amacın 
gerçekleştirilmesinin yollarından birisinin idari alanda 
anlaşmalar yapmak olduğunu düşünerek, Yerel makamların her türlü 
demokratik rejimin temellerinden birisi olduğunu düşünerek, 
Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının 
Avrupa Konseyine üye Devletlerin tümünün paylaştığı demokratik 
ilkelerden biri olduğunu düşünerek, Bu hakkın en doğrudan 
kullanım alanının yerel düzeyde olduğuna kani olarak, Gerçek 
yetkilerle donatılmış yerel makamların varlığının hem etkili hem 
de vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlayacağına kani olarak, 
Değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel yönetimlerin korunması ve 
güçlendirilmesinin demokratik ilkelere ve idarede ademi 
merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa oluşturulmasında önemli bir 
katkı sağlayacağını düşünerek, Bunun demokratik bir şekilde 
oluşan karar organlarına ve sorumlulukları bakımından, bu 
sorumulukların kullanılmasındaki olanak ve yöntemler bakımından 
ve bu sorumlulukların karşılanması için gerekli kaynaklar 
bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel makamların varlığını 
gerektirdiğini teyid ederek, 

Madde 1 

Taraflar bu Şart'm 12. maddesinde belirtilen şekil ve 
ölçüde kendilerini aşağıdaki maddelerle bağlı kabul edeceklerini 
taahhüt ederler. 

I. BÖLÜM 

Madde 2 

Özerk Yerel Yönetimlerin Anayasal ve Hukuki Dayanağı 

Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun 
olduğu durumlarda anayasa ile tanınacaktır. 
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Madde 3 

Özerk Yerel Yönetim Kavramı 

1- Özerk Yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla 
belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir 
bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları 
doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır 

2- Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim 
sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine 
karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler veya 
kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, 
mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan 
meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına 
olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir şekilde 
etkilemeyecektir. 

Madde 4 

Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı 

1- Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa 
ya da kanun ile belirlenecektir. Bununla beraber, bu hüküm yerel 
yönetimlere kanuna uygun olarak belirli amaçlar için yetki ve 
sorumluluklar verilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

2- Yerel Yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar 
içerisinde, yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya 
başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm 
konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip 
olacaklardır. 

3- Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en 
yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir 
başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile 
yetkinlik ve ekonomi gerekleri gözönünde bulundurulmalıdır. 

4- Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve 
münhasırdır. Kanunda öngörülen durumların dışında, bu yetkiler 
öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz 
veya sınırlandırılamaz. 

5- Yerel makamların merkezi veya bölgesel bir makam 
tarafından yetkilendirildiği durumlarda, bu yetkilerin yerel 
koşullarla uyumlu olarak kullanılabilmesinde yerel makamlara 
olanaklar ölçüsünde takdir hakkı tanınacaktır. 

6- Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara 
ilişkin planlama ve karar alma süreçleri içinde, kendileriyle 
olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır. 
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Madde 5 

Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması 

Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği 
durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel 
topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz. 

Madde 6 

Yerel Makamların Görevleri için Gereken Uygun İdari 
Örgütlenme ve Kaynaklar 

1- Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel getirmemek 
koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, 
bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak 
amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir. 

2- Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat 
ve yeteneğe göre yüksek nitelikle eleman istihdamına imkan 
verecek ölçüde olmalıdır; bu amaçla yeterli eğitim olanaklarıyla 
ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanmalıdır. 

Madde 7 

Yerel Düzeydeki Sorumlulukların Kullanılma Koşulları 

1- Yerel düzeyde seçilmiş tesilcilerin görev koşulları 
görevlerin serbestçe yerine getirilmesi olanağını 
sağlayabilmelidir. 

2- Görev koşulları sözkonusu görevin yürütülmesi sırasında 
yapılacak masrafların uygun biçimde mali tazminiyle birlikte, 
uygunsa, kazanç kaybının tazminine veya yapılan işin karşılığında 
ücret ve buna tekabül eden sosyal sigorta primlerinin ödenmesine 
olanak sağlayacaktır. 

3- Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle 
bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler kanunla veya temel hukuki 
ilkelere göre belirlenir. 

Madde 8 

Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi 

1- Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla 
veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle 
gerçekleştirilebilir. 
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2- Yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi normal 
olarak sadece kanunla ve anayasal ilkelerle uygunluk sağlamak 
amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber, üst makamlar yerel 
makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğince göre yapılıp 
yapılmadığını idari denetime tabi tutabileceklerdir. 

3- Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın 
müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı 
olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır. 

Madde 9 

Yerel Makamların Mali Kaynakları 

1- Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara 
kendi yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri yeterli 
mali kaynaklar sağlanacaktır. 

2- Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla 
belirlenen sorumluluklarla orantılı olacaktır. 

3- Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü 
oranlarını kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar dahilinde 
belirleyebilecekleri yerel vergi ve harçlardan sağlanacaktır. 

4- Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali 
sistemler, görevin yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek 
artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya 
yetecek ölçüde çeşitlilik arzetmeli ve esneklik taşımalıdır. 

5- Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların korunması, 
potansiyel mali kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün 
eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mali 
eşitleme yöntemlerinin veya buna eş önlemlerin alınmasını 
gerektirir. Bu yöntemler ve önlemler yerel makamların kendi 
sorumluluk alanlarında kullanabilecekleri takdir hakkını 

azaltmayacaktır. 

6- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin 
nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde 
danışılacaktır. 

7- Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler 
belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu 
taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki 
alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı 
kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir. 

8- Yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için 
kanunla belirlenen sınırlar içerisinde ulusal sermaye piyasasına 
girebileceklerdir. 
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Madde 10 

Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı 

1- Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi 
alanlarındaki görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, başka 
yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve kanunlar 
çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir. 

2- Her Devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması 
ve geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel 
makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır. 

3- Yerel makamlar, kanunla muhtemelen öngörülen şartlar 
dahilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği 
yapabilirler. 

Madde 11 

Özerk Yerel Yönetimlerin Yasal Korunması 

Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile 
anayasa veya ulusal mevzuat tarafından belirlenmiş olan özerk 
yönetim ilkelerine riayetin sağlanması amacıyla yargı yoluna 
başvurma hakkına sahip olacaklardır. 

II. BÖLÜM 

Muhtelif Hükümler 

Madde 12 

Yükümlülükler 

1- Her Akit taraf, bu Şart'm I. Bölümündeki paragraflardan 
en az 10 tanesi aşağıdakilerin arasından seçilmek üzere en az 20 
paragrafı ile kendisine bağlı kabul etmeyi taahhüt edecektir : 

- Madde 2, 
- Madde 3, paragraf 1 ve 2, 
- Madde 4, paragraf 1, 2 ve 4, 
- Madde 5, 
- Madde 7, paragraf 1, 
- Madde 8, paragraf 2, 
- Madde 9, paragraf 1,2 ve 3, 
- Madde 10, paragraf 1, 
- Madde 11 
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2- Sözleşmeye taraf olan her Devlet onay, kabul veya tasvip 
belgesini tevdi ederken, bu Maddenin, 1.paragraf hükümlerine 
uygun olarak seçtiği paragrafları Avrupa FConseyi Genel 
Sekreterine bildirecektir. 

3- Herhangi bir taraf Devlet, bu Maddenin 1. paragrafı 
hükümlerine göre Sözleşmenin henüz kabul etmemiş olduğu herhangi 
bir paragrafıyla veya paragraflarıyla kendini bağlı addedeceğini 
daha sonraki herhangi bir tarihte Genel Sekretere bildirebilir. 
Sonradan kabul edilen bu tür yükümlülükler, böylece bildirimde 

bulunan Akit tarafın onay, kabul veya tasvip işleminin ayrılmaz 
bir parçası addedilecek ve Genel Sekreterin bildirimi aldığı 
tarihten sonra geçecek üç aylık süreyi izleyen ayın ilk gününden 
başlamak üzere aynı etkiyi taşıyacaktır. 

Madde 13 

Bu Şart'ın Kapsayacağı Makamlar 

İşbu Şart1 ta yer alan özerk yerel yönetim ilkeleri Akit 
tarafın ülkesinde mevcut bulunan yerel makamların tüm 
kategorileri için uygulanır. Bununla beraber herbir Akit Taraf, 
onay, kabul veya tasvip belgesini sunarken, bu Şart'm yerel veya 
bölgesel makamların sadece hangi kategorileri için uygulanmasını 
öngördüğünü veya uygulama dışında bırakmayı öngördüğü 
kategorileri belirleyebilir. Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
daha sonra yapabileceği bildirimlerle, yukarıdakilerden başka 
yerel veya bölgesel makam kategorilerini de Şart'm kapsamına 
dahil edebilir. 

Madde 14 

Bilgi Sağlanması 

Her Akit Taraf bu Şart'm hükümlerine uygunluk sağlamak 
amacıyla kabul ettiği mevzuat hükümleriyle aldığı öteki önlemler 
konusuna ilişkin tüm bilgiyi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
iletecektir. 

III. BÖLÜM 

Madde 15 

İmza, Onay ve Yürürlüğe Girme 

1- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkelerin imzasına açık 
olacaktır. Onay, kabul veya tasvip işlemine tabi olacaktır. Onay, 
kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
tevdi edilecektir. 
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2- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden dördünün bu 
Şart'la bağlı olmayı kabul ettiklerini yukarıdaki paragraf 
hükümlerine uygun olarak daha sonra bildirmelerinden itibaren 
geçecek üç aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe 
girecektir. 

3- Bu Şart'la bağlı olmayı kabul edeceğini daha sonra beyan 
eden herhangi bir üye Devlet bakımından, bu Şart onay, kabul veya 
tasvip belgesinin tevdi tarihinden sonra geçecek üç aylık bir 
süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde 16 

Topraklara İlişkin Hüküm 

1- Herhangi bir Devlet, imzalama sırasında veya onay, kabul 
veya tasvip belgesini tevdi ederken bu Şart1 m uygulanacağı 
toprak ya da toprakları belirleyebilir. 

2- Herhangi bir Devlet daha sonraki herhangi bir tarihte 
yapacağı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne muhatap bir 
beyanla, bu Şart'm uygulanma alanını beyanda belirleyeceği başka 
herhangi bir toprağı teşmil edebilir. Şart, bu tür topraklar 
için, bu beyanın Genel Sekreterin eline geçtiği tarihten sonra 
geçecek 3 aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe 
girecektir. 

3- Yukarıdaki iki paragraf çerçevesinde yapılan herhangi bir 
beyan, bu beyanda belirlenen herhangi bir toprak bakımından, 
Genel Sekretere hitaben yapılacak bir bildirim ile geri 
çekilebilir. Bu geri çekme, Genel Sekreterin bu bildirimi aldığı 
tarihten sonra geçecek altı aylık süreyi izleyen ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

Madde 17 

Çekilme 

1- Herhangi bir Taraf, kendisi bakımından bu Şart'm 
yürürlüğe girişini izleyen beş yıllık bir sürenin geçmesinden 
sonra, bu Şart'tan çekilebilir. Bu durumlarda, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine altı ay önce bildirimde bulunulacaktır. Bu tür 
çekilmeler, Taraf Devlet sayısının dörtten az olmaması koşuluyla 
diğer Taraf Devletler bakımından Şart'm geçerliliğini 
etkilemeyecektir. 

2- Yukarıda paragrafta belirlenen hükümler çerçevesinde 
herhangi bir Taraf Devlet, 12.maddenin 1.paragrafında öngörülen 
sayı ve tipteki paragraflarla bağlı olduğu sürece, Şart'ın 
1.Bölümünün herhangi bir paragrafından çekilebilir. Herhangi bir 
Taraf Devlet bir paragrafdan çekilerek 12.maddenin 1.paragrafinin 
gereğini karşılamayan bir duruma geliyorsa. Şart'm kendisinden 
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de çekilmiş sayılacaktır. 

Madde 18 

Bildirimler 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri : 

a) Her imzalamayı; 
b) Tüm onay, kabul veya tasvip belgelerinin tevdiini; 
c) Bu Şart'ın 15.madde hükümlerine göre her yürürlüğe giriş 

tarihini; 
d) 12.Maddenin 2. ve 3.paragraflarının hükümlerinin uygulanması 

çerçevesinde alınan her bildirimi; 
e) 13.Maddenin hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan 

her bildirimi; 
f) Bu Şart'a ilişkin diğer herhangi bir işlem, bildirim veya 

yazışmayı Avrupa Konseyi üyesi Devletlere bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili 
kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar işbu Şart'ı imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak işbu Sözleşme, 
İngilizce ve Fransızca olarak ve her iki metin de aynı derecede 
geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde 15 Ekim 1985 tarihinde 
Strasbourg'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin herbirine bu Şart'm aslına 
uygun suretlerini iletecektir. 
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EK : 2 

YEREL YÖNETİMLERİN YETKİ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN 
TASARISI TASLAĞI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ VE KAPSAM 

Amaç 

Madde 1 - Bu kanunun amacı, kamu hizmetlerinde etkinliğin 
sağlanması, rasyonel kaynak kullanımı, demokratik ve katılımcı 
yerinden yönetim ilkesine uygun olarak merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımının temel esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce yürütülecek 
hizmetlerin niteliklerinin belirlenmesi, merkezi yönetimce 
yürütülen yerel nitelikli görev ve yetkilerin yerel yönetimlere 
devri, yerel yönetimlerin idari ve mali yapıları ile 
denetimlerinin esas ve usulleri bu Kanun hükümlerine göre 
yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

Yerel Nitelikli Kamu Görevleri 

Madde 3 - Kamu görevlerinin, halka en yakın yönetim 
birimlerince yerine getirilmesi esastır. 

İdarenin bütünlüğünü, kamu görevlerinde birliği ve toplum 
yararının korunmasını sağlamak amacıyla, ülke genelinde politika 
ve standartlar, yerel yönetimlerin de katkısı sağlanarak, merkezi 
yönetimce belirlenir. 

Ulusal düzeyde bölünmeleri mümkün olmayan, adalet, genel 
güvenlik, milli savunma ve dış politika görevleri dışında kalıp, 
halkın ortak yerel ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetimlerce 
yürütülmesiyle etkinlik, hız ve verimlilik sağlanan görevler 
yerel nitelikli kamu görevleridir. 
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Genel Yetki 

Madde 4 - Yerel yönetimler kanunlarla kendilerine verilen 
görevleri yerine getirdikten sonra kanunların yasaklamadığı veya 
başka yönetimlere vermediği yerel nitelikli kamu görevlerinin 
yerine getirilmesi konusunda yetkiye sahiptirler. 

Yerel yönetimlerin sorumluluk alanı içinde bulunan bir 
görev, kamu görevlerinde birlik, ekonomik verimlilik, kaynak 
dengesi ya da idari etkinlik gibi nedenlerle merkezi yönetimce 
veya merkezi yönetim ile o yerel yönetim birimince ortak olarak 
yapılabilir. Bu takdirde ilgili yerel yönetim biriminin görüşü 
alınır. 

-Planlama Bölgeleri 

Madde 5 - Yerel yönetimler sorumluluk alanları içindeki 
kaynak ve gereksinmeleri göz önünde bulundurarak, ülke ve bölge 
planlarına uygun orta ve kısa vadeli plan ve progi'amlar 
hazırlarlar. 

Merkezi ve yerel kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesi, kamu mal ve hizmetlerinin ekonomik olarak 
üretilebilmesi ve sosyal, ekonomik ve fiziki planların anlamlı 
bir bütünlük ve kademelenme içerisinde hazırlanabilmesi ve 
uygulanabilmesi amacıyla planlama bölgeleri oluşturulur. 

Planlama bölgeleri ile yerel yönetimlerin sorumluluk 
alanları arasında ve bu bölgeler içindeki yerel yönetim organları 
arasında plan hiyerarşisine uygun olarak işbirliği ve eşgüdümün 
gerçekleştirilmesi esastır. 

Halkın Katılımı 

Madde 6 - Yerel yönetimlerce yerel nitelikli kamu 
görevleriyle ilgili kararların alınması, uygulaması ve 
denetlemesi süreçlerinde halkın katılımının sağlanması esastır. 

Halkın, halk oylaması dahil katılım şekil ve usulleri ile 
halk oylamasına götürülebilecek yerel nitelikli konular kanunla 
düzenlenir. 

Mali Yapı 

Madde 7 - Mali kaynaklar merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasında görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı ile 
orantılı olarak paylaşılır. 

Mali kaynaklar içinde öz kaynakların payının artırılması 
için yerel yönetimler kanunla belirlenen usul ve esaslara göre 
kendilerine tahsis edilen yerel nitelikli vergi, harç ve katılma 
paylarını toplama yetkisine sahiptirler. 
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Genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere kanunla 
belirlenen oranda ayrılan paydan yine kanunla belirlenen oranda 
ayrılan kısma "mali denkleştirme hesabı" adı altında ayrı bir 
hesapta tutularak mali güç ve gereksinmelerine göre yerel 
yönetimlere dağıtılır. 

Genel Bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay ile "mali 
denkleştirme hesabı"nm dağıtım esas ve usulleri ile denetimi 
kanunla düzenlenir. 

Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlerin giderlerini 
artıracak, kararlar alındığı takdirde, yerel yönetimlere genel ve 
katma bütçeden yeterli ödenek aktarılır. 

Yerel yönetimlerde mali özerklik ve tek bütçe sistemi 
esastır. Bu maddenin üçüncü fıkrasında sözü edilen paylar dışında 
yerel yönetimlerin mali özerkliğini bozan ve merkezi yönetime 
bağımlı hale getiren ödenek, fon, destek, yardım ve pay 
aktarılması gibi düzenlemeler yapılamaz. 

İdari Yapı 

Madde 8 - Yerel yönetimler "il" , "ilçe" , "belediye" ve 
"köy" yönetim birimleri şeklinde teşkilatlanırlar. 

İl ve ilçe yerel yönetimlerinin karar organları içinde o il 
ve ilçe sınırları içindeki ilçe, belediye ve köy organları ile 
mahalle muhtarlıklarının seçimle gelen üyelerinin temsili 
sağlanır. Yerel yönetimler ihtiyaçlarına uygun olarak, teşkilat 
yapılarını düzenleme, personel çalıştırma ve diğer yerel yönetim 
birimleriyle birlik kurma yetkisine sahiptirler. 

Denetim 

Madde 9 - A) Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin iş ve 
işlemleri üzerinde idarenin bütünlüğü, kamu görevlerinde birlik 
ve toplum yararı amacıyla hukuka uygunluk denetimi yapar. 

B) Yerel yönetimlerin, yerel yönetim birliklerinin, bağlı 
kuruluşlarının, sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına 
yerel yönetimlerin katılması suretiyle kurulan kurum, kuruluş, 
işletme ve teşebbüslerin gelir, gider ve malları Sayıştay 
tarafından denetlenir; sorumluların hesap ve işlemleri kesin 
hükme bağlanır. 

Yerel yönetimlerin merkezi yönetimce denetlenmesi sonucunda 
doğacak mali konulara ilişkin uyuşmazlıkların son çözüm yeri 
Sayıştay'dır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GÖREV VE YETKİ DEVRİ 

Görev ve Yetki Devri 

Madde 10 - a) Yerel yönetimlerin görevleri arasında olmakla 
birlikte aynı zamanda merkezi yönetimce de yürütülmekte olan, 

b) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların görevleri 
arasında olup,yerel yönetimlere devri uygun görülen,görev ve 
yetkilerin ilgili mevzuat değişiklikleri yapılarak bu Kanunun 
geçici 1. maddesindeki süre içerisinde yerel yönetimlere devri 
esastır. 

Merkezi yönetimce devredilen görevler yerel yönetimler 
arasında görev ve yetki alanları itibariyle paylaştırılır. Bir 
yerel yönetim birimi tarafından kaynak ve teknik yetersizlikler 
nedeniyle yerine getirilemeyene görevler, bir diğer yerel yönetim 
birimiyle birlikte, düzenlenecek protokol esaslarına göre 
yapılabilir. Bu durumda ilgili yerel yönetim karar organlarının 
olumlu kararı gereklidir. 

Hazine Arazilerinin Kullanımı 

Madde 11 - Devletin özel mülkiyetindeki veya hüküm ve 
tasarrufu altındaki arsa ve arazilerinden, Devlet ormanları, 
kıyılar ve kanunlardaki özel hükümlerle belirlenen yerler saklı 
olmak üzere; 

a) Belediye sınırları içinde ve belediyelerin mücavir 
alanında bulunanlar bu idarelere, 

b) Belediye sınırları ve belediyelerin mücavir alanları 
dışında kalıp, köy yerleşim ve gelişim alanlarıda bulunmayanlar 
il özel idarelerine, 

c) Köy yerleşim ve gelişim alanlarında bulunanlar köylere, 

Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilecek esas ve usullere göre 
ilgili Bakanlıklarca tahsis veya devredilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Kamu Çalışanların Seçilme Hakkı 

Madde 12 - Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki kuruluşlarda çalışanlar, görevlerinden 
ayrılmaksızm yerel yönetim meclislerine seçilebilirler ve 
görevlerini aksatmayacak ve görev hiyerarşisine halel 
getirmeyecek şekilde görev yapabilirler. 
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Kimlerin yerel yönetim meclislerine seçilemeyeceği ve görev 
yapamayacağı kanunla düzenlenir. 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre yerel 
yönetimlere devredilecek görev ve yetkilere ilişkin mevzuat 
değişiklikleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
ay içerisinde gerçekleştirilir. 

Geçici Madde 2 - Yerel yönetimlerin Bakan ve Bakanlık 
onayına tabi kılınmış iş ve işlemlerinin "onay" yetkilerinin 
valiliklere, merkezi yönetimin taşra teşkilatlarına veya yerel 
yönetimlere devri, ilgili onay makamı tarafından ya da ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılması suretiyle, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde gerçekleştirilir. 

Geçici Madde 3 - Mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda 
merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere fon, ödenek, pay, 
destek ve yardım altında yapılan her türlü ödeme bu kanunun 
7'nci maddesinde belirtilen Kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde yapılacak düzenlemelerle "mali denkleştirme 
hesabı"na aktarılır. 

Geçici Madde 4 - Bu Kanuna göre 6 aylık geçiş döneminde 
sektöre! bazda pilot uygulama yapmak amacıyla öncelikli görevleri 
belirlemeye ve bu önceliğe göre 6 aylık süreyi kısaltmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlülük 

Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 14 - Bu Kanun hükümlerine Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK: 3 

ÎL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN AYNI ZAMANDA (AĞIRLIKLI 
OLARAK) MERKEZİ YÖNETİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GÖREVLERİ 

IL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER 

HUKUKİ DAYANAK 

3360 sayılı II Özel idaresi 1580 sayılı Belediye Kanunu 
Kanunu Madde 78 Madde 15 

GENEL OLARAK SAYILAN GÖREVLER 

Mahalli müşterek nitelikte 
olan imar, bayındırlık, sağlık 
ve sosyal yardım,çevre sağlığı 
ve koruması, eğitim ve spor, 
tarım,ağaçlandırma,orman tesisi, 
ekonomi ve ticaret, haberleşme, 
kültür, turizm ile ilgili görevler 
ve bu Kanun dışında çeşitli 
mevzuatla verilen görevleri 
imkanları ve tesbit edeceği 
öncelik sırasına göre yapmak. 
(78 / 13) 

eğitime ilişkin görevleri 

1. Genel görevlerde sayılmıştır. 
2. Tarım okulları kurulması (78/4) 
3. Sanayi okulları açılması (78/7) 
4. ilköğretim sağlanması için genel 

ve gerektiğinde gezici ilkokullar, 
- öğretmen ilkokulları, 
- işçi ve fakirler için gece okulları, 
- ilçelerde orta dereceli okullar, 

açılması, yapılması ve bunların 
eğitimle ilgili yasalar uyarınca 
yönetilmesi ve gözetilmesi. (78/9) 

Belediye zabıta memurları, 
Belediye fen memuru,yapı kal¬ 
fası ve yapıcı ve çeşitli 
meslek ustaları gibi beldenin 
ve belediye idaresinin muhtaç 
olduğu meslekler erbabı 
yetiştirmek üzere kurslar, 
dersler,gece ve hafta tatili 
günü dershaneleri ve ikmal ve 
çırak,ev kadım mektepleri 
açmak ve idare etmek.(15/72) 
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ÎL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER 

KÜLTÜRE İLİŞKİN GÖREVLER 

-Genel görevlerde sayılmıştır. 1- Halk için kütüphane ve 
okuma salonları açmak. (15/33) 
2-Belediye tiyatrosu,sineması., 
halk müzeleri yapmak ve idame 
etmek ve yaptırıp işletmek. 
(15/59) 
3- San’at sergileri ve müzeleri 
kurmak ve işletmek.(15/63) 

SAĞLIĞA İLİŞKİN GÖREVLER 

1- Genel görevlerde sayılmıştır. 
2- 11 içinde; 

Yetimevleri, 
Hastahane, 
Akıl hastahanesi, 
Güçsüzler yurdu, 

gibi hayır kurumlan kurulması. (78/10) 

1- Salgın ve bulaşıcı insan 
hastalıklarının önüne geçmek, 
yayılmasına engel olmak için 
alınan tedbirlerde hükümet 
teşkilatıyla birlikte çalışmak 
(15/4). 
2- Yetimhane,düşkünler yurdu, 
doğum ve emzirme ve mecburi 
olarak parasız doğum evleri 
kurmak ve teşkilatı ve mahal¬ 
leleri Sağlık Bakanlığı’nca 
tayin ve tasdik edilmek şartı 
ile tımarhane,fenni buhar 
evleri,temizleme istasyonları 
vücuda getirmek ve işletmek 
(15/45). 
3- Sağlık yardım ve imdat 
merkezleri yapmak ve işlet¬ 
mek. (15/52) 
4- Plan ve tesisatı ve mahal¬ 
leri Sağlık Bakanlığınca onay¬ 
lanmak şartıyla .beldenin 
ihtiyacı ile mütenasip 
ücretli.ücretsiz belediye 
hastanesi tesis etmek ve iş¬ 
letmek. (15/53-A) 
5- Eczanesi olmayan yerlerde 
özel konumuna göre eczane 
açmak,fakirlere parasız veya 
ucuz ilaç vermek,ücretii-üc- 
retsiz muayenehane,dispanser 
vücuda getirmek,fakirler için 
parasız doğum yardımı temin 
etmek üzere ebe istihdam 
etmek.(15/57) 
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İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER 

spora ilişkin görevler 

1- Halk için ...spor yerleri 
Genel görevlerde sayılmıştır. yapmak. (15/33) 

2- Yarış yerleri yapmak ve 
işletmek. (15/46) 
3-Gençler için mahallin 
ihtiyacına uygun stadyumlar 
kurmak ve işletmek. (15/54) 

trafiğe ilişkin görevler 

1—T rafi ğ i düzenlemek için 
talimatnameler yapmak. (15/74) 
2-Nakliye araçlarının 
işlemesine engel olacak 
şeyleri kaldırmak, 
Nakliye araçlarının nev’i 
ve türüne göre belde dahilinde 
azami ve asgari süratini ve 
işleyeceği ve işlemeyeceği, 
duracağı, yavaş gideceği 
yerleri tayin ve seyrüsefer 
tarifelerini tanzim ve ilan 
ve umumi intizamı temin etmek 

ormana ilişkin görevler 

1-Genel görevlerde sayılmıştır. Belediye koruları yetiştir- 
2-0rman yetiştirmeye uygun mek,bunları korumak ve iş- 
mahallerde orman yetiştirilmesi. letmek.(15/33) 
(78/5) 

BANKACILIĞA İLİŞKİN GÖREVLER 

Vilayete ait yerli tasarruf ve Şehir bankaları açmak, 
kredi sandıkları (banka) 
kurulması veya kurulmasına izin 
verilmesi. (78/6) 
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ÎL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER 

TARIMA İLİŞKİN GÖREVLER 

1-Genel görevlerde sayılmıştır. 
2-örnek ve deneme çiftlikleri, 
fidanlıkları tarımsal ürün ve 

ehli hayvan sergileri   
hasılı tarımın gelişmesi için 
herşeyin yapılması. (78/4) 
3-Yabani ağaçların aşılanarak 
verimli hale getirilmesi.(78/5) 
4-Göl ve bataklıkların kurutulması 
  (78/2) 

1- Halk için fidanlıklar 
açmak,bun!arı korumak ve 
işletmek.(15/33) 
2- iktisat vekaletinin izni 
alındıktan sonra ürün,sergi 
ve panayır yerleri kurmak 
ve işletmek.(15/63) 
3- Bahçe,tarla ve bostanların 
ve umumi yerlerin su birikin¬ 
tilerini kurutturmak.(15/67) 
4- Borsa bulunmayan yerlerde 
zahire pazarları ve ardiyeler 
yapmak ve işletmek.(15/60) 

TİCARET VE SANAYİYE AİT GÖREVLER 

1-Genel görevlerde sayılmıştır. 
2-Gereken yerlerde ticaret odaları 
ve ticaret borsaları açılması, 
sergi, pazar ve panayırlar 
düzenlenmesi, özetle ticarete 
dönük işlerin geliştirilmesi ve 
yerel zenginliğin çoğaltılması 
için gereken önlemlerin alınması. (78/8) 
3-Uygun yerlerde sanayi odaları açılması.... 
mahalli sanayi ürünlerinin özendirilmesi 
için yarışmalar düzenlenmesi, sergiler 
açılması  (78/7) 

BAYINDIRLIK GÖREVLERİ 

1-Genel görevlerde sayılmıştır. 
2-11 dahilinde ilçe ve bucakları 
birbirine bağlayan yolların,geçit¬ 
lerin yapım ve onarımı yapmak.(78/1) 
3-11 yararına kurulacak bayındırlık 
kurumlarım idare etmek,gözetimini 
sağlamak.(78/12) 

1-831 sayılı Sular Kanunu 
gereğince su temin etmek, 
suları temiz tutmak. (15/25) 
2-Plan ve programlı şekilde 
ve ilgili kanunlara uygun 
olarak kanalizasyon ve 
foseptik çukurlarım inşa 
etmek ve onarımlarım 
yapmak. (15/32) 
3-Belediyelere ait suları, 
çeşmeleri, arkları.havuzları, 
su taksim yerlerini, depoları 
su kaynaklarını düzenlemek ve 
idame etmek. (15/35) 
4-Meydan ve pazar yerleri 
kurmak, 
5-Un ve inşaat malzemesi 
fabrikaları yapmak ve idare 
etmek.(15/65) 
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il özel idareleri belediyeler 

SOSYAL HİZMETLER 

1-Terkediİmiş çocukları, akıl 
hastalarım .dalanmış kimseleri, 
sokakta bayılanları.kazaya 
ya da afete uğrayanları koruyup 
gözetmek. (15/18) 
2-Halk için çocuk ve aile bahçe 
leri, oyun ve spor yerleri 
açmak. (15/33) 
3-Yersiz, yurtsuz olanlara iş 
bulmak, bunlardan garip olup 
çalışamayanları memleketine 
göndermek, kimsesiz kadın ve 
çocukları korumak. (15/48) 
4-Eğlence yerleri tesis etmek 
ve işletmek.(15/55) 
5-Tiyatro,sinema,otel.gazino, 
halk müzeleri, hayvanat 
bahçeleri, botanik bahçeleri 
yapmak,işletmek ve idare 
etmek. (15/59) 
6-Fakirler için yatı evleri 
yapmak ve idare etmek. (15/69) 
7-Muhtaçlar için yardım 
sandıkları kurmak. (15/71) 

HAYVANCILIK VE VETERİNERLİK GÖREVLERİ 

1-Salgın ve bulaşıcı insan ve 
hayvan hastalıklarının önüne 
geçmek ve yayılmasını önlemek 
için ilgili mevzuat gereği 
alınan tedbirlerle ilgili 
olarak hükümet temsilcileri 
ile birlikte çalışmak.(15/4) 
2-Başıboş hayvanları tutmak, 
muhafaza etmek, belde 
dahilinden geçecek hayvan 
sürülerinin gelip geçeceği 
yolları ve yaylıma gidecek 
hayvanların toplanacağı 
yerleri tayin ve tahdit 
etmek. (15/14) 

./.. 

1-Genel görevlerde sayılmıştır. 
2-11 dahilinde yetim evleri, 
güçsüzler yurdu vb. hayır kurumlan 
kurmak.(78/10) 
3-11 yararına kurulacak hayır 
kurumlarım idare etmek,gözet 
lemek.(78/12) 
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:l özel idareleri belediyeler 

3-Mevzuatın ya da belediye 
kararlarının bir gereği olarak 
veya kendiliğinden başvurularda 
insan,hayvan,eşya ve taşınmaz 
mal hakkında harçlı ya da 
harçsız tıbbi,fenni.kimyevi 
ve bakteriyolojik tahliller 
yapmak ve bunlarla ilgili 
rapor vermek. (15/29) 
4-Mezbahane, bağırsakhane vb. 
tesisleri yapmak ve işletmek. 
(15/40) 
5-Evcil hayvan hastalıklarının 
tedavisi için hayvan hastaneleri 
kurmak ve işletmek. (15/53—B) 

ULAŞIM HİZMETLERİ 

1-Deniz, göl ve nehirlerin 
belediye sınırları içinde 
kalan kısımlarında çalışan 
küçük deniz araçları, özel 
sandal ve kayıkların; 
belediye sınırları içinde 
umuma ait yerlerde çalışan 
yük ve binek arabaları ve 
hayvanları ile otomobil, 
otobüs ve benzeri araçların 
sağlamlığına, temizliğine 
dikkat etmek ve bunları 

sağlamak, taşıyabilecekleri 
en fazla insan veya yükün 
miktarım ve niteliklerini 
tesbit etmek, işletenlerin 
ehliyet ve sağlıklarını 
denetlemek,ücret tarifelerini 
tesbit ve uyulmasını sağlayacak 
tedbirleri almak, gerektiğinde 
bunları bizzat temin ve idare 

etmek, mevzuatları gereği 
çalışmalarını ruhsata 
bağlamak, belediye ile diğer 
belediyeler ve köyler arasında 
sefer yapan yük ve binek 
hayvanları ile otomobi1,otobüs 
ve kamyonların sağlamlığına, 
temizliğine dikkat etmek, 
istiap hadlerini belirlemek, 
işletenlerin ehliyet ve 
sıhhatlerini denetlemek. 
(15/9) 
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