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ONSOZ 

Ara~urmanm amac1, be§ yiidan beri yUrO.riilkte buiunan anakent y5neti

mi sisterninin ne Oi9ilde yeterH oidugunu degeriendirmeye ~ah$mak ve bundan 

bir ad1m daha 5teye giderek, TGrkiye'de genei oiarak yere'i yOnetimlerin yen!-

den dftzenienmesinde dikkate almmas1 gereken birtak:tm 5neriierde buh1nmay1 

Bu arastlrmada. Tilrkiye1de kent yonetimlerinin. hizh kentsei a<:eiisme-

nin soranlarm1 95zmeye ne ~H9Gde eiveri§ii oldugunu degeriendirmek ve iyiie~-

tirHmes! i9in zonmlu eniemierin neier oldugt:m.u g5stermek, yerel y~netim ya$a

mmm kaiitesini devam ettirii.J artt1rmasma yardtmc~ oiacak yontemJ.er C.zerinde 

Daha sonra, Turk toplumunur. demok:ratik rejim i9inde .en yfrksek kai

kmma h1zm1 saglayacak, devam ettirecek ve sosyai adaleti ger9ekie~tirecek, 

( 1963-1994/ y;.ilar1 aras:mda y;.ihk perspektif d~nemieri Kaikmma 

Pianlar1'nda beied.iye hizmetierinin k.apsa.mrn1 gOstermek ~ve hizmet etkiniiki-eri-

ni beHrtmek emaci. hedeflenmi§tir. 

Bu 9a.h§manm ger9ekie§tiriimesi s1rasmcia Hgi ve ya:rd1miarm1 esirgeme

yen dam§man hocam Say~n PTof ~Dr~Fuat C:ELEBiOGi.U~11a te§ekkUrierimi sun-

maktan k~van9 duyanm. 

Necati (EViRtR 
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i. GiRi~ 

Tlirkiye~ dilnyanin en h1zl1 kentle§en illkelerinden bi-

ridir. Ekonomisinde: 2. Dlinye Sava§i sonrasindaki geli§meler~. 

n:ilyonlarca koyli.iyli tar1m kesi:ninden koparmJ..§ Bat1. ve Ort_a 

Anadolu:nun bliyilk ~erkezlerine silrliklemi§tir. Kentle§me h1z1r 

2. Dlinya Sava§1n1 izleyen 35 y1l i~inde, yilda ortalama % 7 

olmu§tur. Ulke nlifusunun hemen hemen yar::..s1~ kentlerde, yani 

10.000 ve daha fazla nlifuslu yerle§im yerlerinde ya§amakta

dir: Yaln::..z, 1970: den scnra yillik kentle§me h1zinda hafif 

bir yava§lama ol~u§ ve ba hiz, 1965-1970:de % 7.2:den, 1970-

1975'de % 6.3 1 e ve 1975-1980'de % 4.3:e dti§mil§tlir. 1980-1985 

arasinda ise yeniden % 5'e ylikselmi§tir. 

Kentle§menin ba§lJ .. ca ozelliklerinden birisi, nlifusun 

a.rte.~ 
.. . oren.La:ro.a bliyilk ker!tleri or ta bliylikHi.kteki 

kentlere raAbet etmemesidir. Bir ba§kB deyi§ler nlifusun ana-

keGtlerde y::.gilma egilimir yerle~me yap1sinda kli~lik yerle§rae 

yerlerinin agirl1R:tn1n goreceli olarak azalmas1na yol a~mak-. 

ta<i1r. 

2 " "O - . I • - I 9 . - \ A . . ( "' 5 . ~ \ uv y::.J.::.naa stanou.L , :ni.tyon,: -. nKara ~. :n::..Lyon, 

ve izmir'e (4 milyon) ek olarak~ milyonluk kentler grubcna, 

birka~ kentin daha eklenmesi Bcnlarr Adana 

Bursa 

Kenya (1 milyon). En 

(2 railyon)r Gaziantep (1.3 :nilyon) ve 

bliylik 7 ken tin nt!fuslar::un:J. toplaml. r 

Tlirkiye e nin !<entli nlif usunun % 56: s1ni kapsayacak bi-;:imtle, 25 

H1zl1 kentle§menin ikinci Bzelligi, b81gelerarasindaki 

der..gesizligi artt1ric1 etkiler yap:nas::.d:::.r. Bliylik kentlerin 

~ogi..;.nlugu Bat::. bolgelerinde olduBu.ndan: btiyli:nenin: lilkenin 

do~usu lize:::-indeki yap.lma etkileri yok say1iabil_ecek kadar 

0nemsiz olraaktad:tr. Co~rafi bolgeler arasinda, b~ ytizden ~ok 

b~yilk~ gelir dilzeyi~ kentle~~e aerecesi~ 

ve ya~ame sta~dard::. farklar1 vard1r. 

U~li:icli ola:rak~ ken.tlerle ' -tC~ r sa.t alanla:r aras:tnda ve 

bilylik kentleri~ ~e~itli kesimleri aras:tnda~ bolgeler aras:tn-
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daki e§itsizlikler kadar onem ta§iyan dengesizlikler vard1r. 

Koyler, sadece, aile ba§i.na dli§en gelirin dil§lik oldu~u yerle

:;iim yerleri de~ildir. K:;.rsal alanlarna, kamu hizmetlerinin 

standartlar1 da: kentsel hizmetlere oranla dli:;iliktlir. 

Kentlerin i~ yap1s1ndaki ~eli:;ikiler, gecekondu bolge

lerintle s:ok a~1k bir bi~imde gorlilmektedir. 1960 y1l1nda, 

Tlirkiyeide 240.000 gecekonduda, 1,2 milyon ki§i ya§amaktaydi 

ve bunlar: lilkenin kentsel nlifusun % 16.4~tinli olu§turmaktay

di. Oysa, 1985 y1l1nda, liS milyon gecekonduda ya§layan insan 

say1si 7, 5 milyonu bulmu§ltur. Gecekondularda ya;;ayan insan 

sayisi <la, toplam kentli ntifusun % 29.5 1 ine yiikselmi§tir. 

Bugtin, Ankara nilfusunun % 70~i gecekonduda ya§amakta-

gizelge 1: Cografi Bolgelere Gore Kentle§ilie (1960-2000) 
(Ke~tli Ntifusun %~si) 

Bolgeler 1960 1985 2000 

Marmara 43.3 74.1 90 
Ege 30.3 54.8 58 
Akdeniz 31.6 52.7 60 
Orta. Anadol:.;. 24.8 53 .. 3 64 
Dogu Anadol~ 13.4 31.l 38 
Glineydog~ Anadolu 16.1 39.9 50 
'Ka.raO.eniz 25.2 29.2 34 
Tiirkiye 25.,2 50.3 10 

Ntifusun ve ekonomik etkinliklerin bilylik kentler<le y:::.-

g1l:nas1 ve bliyliyen bolgesel farkl::tl:tklar, nlifusun k:::.rlardan 

kentlere akinica ko§ut olarak, kentlerin yonetimini ~ok gli~-

le§ltirmi§tir. Bu gli~llik gelecekte de artacaktir. Plan.lama. ve 

imar, kent topraginir. kullan1lmas1, konut ve belediye hizmet-

leri, kentsel ula:;iim, bliyliyen ker.tsel yerle§imlerin al tyap:;.. 

gereksinmeleri ve ~evrenin korunmas1 1 hizli kentle§me ve ana-
.. ...,.. .. . .. ~ . 
U.tK.en::..n onem.i~ sosyo-ekonomik sorunlari 

haline gelmi~tir~ 

Michael N.Danielson ve Rc§en Kele§, The Politics of iapid Urbanization: 
• • • • ..... • •• ~ d M -:: - N. • v .... ~ ~ nsc; Goverment ana Growtn in moaern iur~ey~ hOimes an. 1e~eL, 1ew iOAK~ i~ J~ 
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ii. Ai~AKENTLERDE YEN"iDEN DuZENLEME GEREKSiNMESi 

Nlifusun ve ekonoraik etkinliklerin anakentlerde giderek 

daha IYOk ·y:igiimas:;.., ayni zamanda, Istanbul ve Izmir gibi 

kentlerin ~evresinde ~ck say1da kti~tik yerle§im ye:ri~in tilre-

mesine yol a~m1~tir. Bu yerle§im birimleri ile ozekte oulunan 

belediye aras1nda ~ok karma§ik toplumsal, ekonomik, yonetsel 

ve siyasal ili§kiler vardir. 

ne ozekteki belediyenin sundu~u 

hizmetlercier. yeter derecede yararlanabilir, ne de yararlana-

bildikleri hizmetlerin ka::-§1l:q~1r::1 odemeye zorlanabilirler. 

Bu nedenle ~ <iaha kil;:lik ol-.;.ilnlii hizmetle:rle yetinme~e sanki 

zorlanm1§ durumdadirlar. ~~nkti~ bir kez~ ekonomik a~idan, 

kent hizmetlerinin birden ~ok belediye ile ekonomik ve fizik-

sel yOnlerden ayril~az bir bi~imde bagl2 olan b~ yerle§meler-

de kay~~k savurganli~ina yol a~ar ve kamu hiz~e t lerinin bo-

lU~~ezligi ilkesiae ters bir durum ya~at1lm1§ cl~r~ 

Ikinci clarak~ her kamu hizweti 1 farkll yoneti~ kade-

melerinde, ele al~nd1g1 takdirde et~in bir bi~ i mde gOLtilebi-

lir. Kimi i~in yerel, kimi i~in bol~esel 1 
.,. . . .. . - ~ 

1:<.i:n:t i~in ~J.~J.sa.i 

dlizey daha ekono~ik ve elveri§lidir. Ula~im, kon~t, kanali-

zasyon gibi hizmetle:r 1 belli bir yonetim orglitlince~ ba~ka yo-

netihl kademelerince i~bi~li~i saglan~aksiz~n yerine getirile-

~ez. Elektrik e~erjisi ilretimi ve dag1t1m1, son y~llarda diln

yarn.n her yaninda m.erkezile:;;wii;; b;;l~nmektachr. Ote yandan 1 

alanla.r1, parklar~ sokaklarin bak1m1 ve ve 

benze:r hizmetler ~ yerel dtizeyde yete:rli ola.:rek gOrtilebilecek 

hizmetlerdi:r~ 

aneke~t alanlar2nda yerel yOnetimlerin 

gelir sistemlerine oyle hir esheklik verm~k gerekir ki, b~y~k 

kentler Ozeksel yOnetimce saglanan gelirlerde~, kli~tik yOneti~ 

birimlerinden daha btiyiik bir ~ ~ r .. . .. 
pay a1s1n.iar. ~unKu~ btiyilk bi-

ri~le~in gereksi~meleri kti~tik kentlerinkilerle kiyasianamiya-

cak ol~tide btiyliktlir. 

Son olarak~ enakentle~, b~ ~iteliklerini ker.di istek-
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leriyle de kaza:2ml.§I de~illerdir. Ulkede t:ygulanan ekoaomik 

ve toplumsal · ~olitikala:r~ onlara bu boyutlar1n1 kazand1rm1§-

Ozetle~ anakent i§levlerinin yeniden dilzenlenmesine 

gi:ri§ildi~inde~ etme;ile:r h.esaba ka t 1 l:nab. di r_: 

1- anakent i~levleri~ anakent ~apinda var clan kaynaklar1n1n 

kullan1lmas1n1 gerektirmelidir. 2- Bu hizmetler~ tek bir be-

lediye ~apinda de~il de~ anakent ol~e~inde daha etkin olarak 

yerine getirilmelidir. 3- Birden fazla sayida belediyeyi kap

sayan alanlar i~inde sunulabilmelidirler. 4- Topla~ etkenlik-

lerinin artmas1 i~in geni§ ol9ilde e:;:glidlime ge:reksinme goster

melidi:-ler. 5- One:nli da~i.t::..m san;nlari yaratacak ya da bi-

riml e:r arasinda a n la§mazl::..klara yol a~acak pozitif ve negatif 

di§sall::..klar yaratmamal::..d::..rla:r. 6- Tek bir bi rim tarafindan 

yerine getiri l dikleri duruma ora nla vatanda§ gereks i nmelerine 

ciaha i yi y a:ll. t verebi l meli v e onlar1n deneti mi ne naha a~ik 

olmal10 1 rlar. 

ill. Ai"'iAKENT YO~i::TIM MODELLERi 

Anakentlerin yaneti~ modelleri, ba§lica iki klimede 

toplanabilir. Biriaci kil~ede yer alanlar ge~ici, kli;tik ~apta 

ve gorev konula:ri goreceli olarak s1n1rl1 olanla:rdir. Yone-

timlerarasi hizmet sOzle~llieleri, ye=el yO~etim birlikleri ve 

ozel ama~l::.. anakent kurulu§lar1 bu kilmedeki modellerin ornek-

leridir ~ YOnetimle~ara.s:t hizmet sOzle~melerinin, kaynek sa-

na gereksinme birakmacak ve ye~el yBnetim birimlerinin tlizel 
•• 1' ~ • )!4 • • ozerK.ti. 5 in:;..n sakli tutGlmasina yard1mci 

gibi tisttinlilkleri va~dir~ 

A · •• 1 " ~ • ,.,... C' ~ ~ & G ,_ P - l\' p. v r.r:.. n.;nar::..e l:18UCK Wa.Lsn, lne na.Ltenge L.0 0ver:lmen.t., • ra~ge~ . n cW ~" ""~ 

1969; Ali Eke, Anakent Yonetimi ve Yonetimlerares::.. Ili~kiler, SBF, 
Ankara~ 1982. 
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!ki~ci ktimede yer alan mcdellerden biri~ yeTel yOneti~ 

aralarinda f e<leras-

yonlar kurmalar1dir. Yerel birimlerin yasa ile zorunlG olarak 

ya da kendi ozgilr istekleriyle birie,melerinin ba1l1ca Ustlin-

birle1me sonunda olu9an Yeni verel voneti~ birimlerinin ., ~ 

. 
s1n1rlarini daha ak1lc1 bir bi~imde s:izmeye olanak ver:nesi 

Ye boylece ka;nu hizmetlerinde etken.ligi artti.rmas1di.r. Ote 

yandan' ozellikle yasa ile kuruldaklar:i takdirde' bu yonte-

min~ yerel yoneti~lerin ozerkli~i- ilkesine ters dli,tli~li soy

lenebili:-. 

Son olarak: ~e9itli yerel yc~etim birimlerini bir fe-

derasyon ~at1s1 altinda biraraya getirmenin de birka~ avanta-

ji vardir: Bir · kez, boylece, ka•u hizmetleri daha etkin bir 

bi~icde gOrillebili=, denetimsiz ke~tle§~e~in ve dilze~si z ima-

r::..n OLU alinabilir ~ ak:r.ic1. ve e~ ~ygun bi:r bi9i:r.de yeniden 

~izilecek yerel yonetim sinirlari i~inde kamu hizmetleri ara-

sinda e:;;gildil:n saglar!abilir. Ote yandan • boyle bir dlizenle:r.e 

sonucunda, de~okrasinic yerel ozerklik v~ katil~a gibi ilke-

leri de gli~leaciiTilmi§ olur~ 

iV~ T ARiHSEL GEiJ~ME 

Osmanl1 TUrkiye~si. beleaiye kurumunu. Sulta:i. Abdlil-

mecid'in 20. yilzy1l1n ilk yar1sinda ger9ekle9tirin~i siyasal 

dlizel timlerin, y ani Taczimat ~ 1n ard1r..dan, Ba.ti tilkelerinden 
4 -4-~, • 4 d' ...... -4- b 1·. ~8'""" ...•• almi:;;tir. i~K oe~e iye orgutu ~stac u ·aa i . ~~ tar1n1nae KU-

rulmu§tur. aa,inda. ozeksel yo~etimin atadigi bir ki§if ~eh-

reme~i b~lunuvordu~ Ou beledive Or~litiln~n Mec~isi (~ehir Mee-
- - 0 

lisi) de, ozeksel yonetimin atamakta oldugu 12 Uyeden olu§

maktaydi.. Yerel yonetimler konusundaki se~ki nci yaKla§1~1n 

A.7 .Leerna:is. Changing Patterns of Local Governnent. TULA. The naqce. 1970. 
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bir sonucu olarakr belediye meclisinin liyelerini~r esnaf or-

glitlerinin tan1nm1§ ve saygi duyulan tiyeleri aras~ndan atan-

mas1 ongorlilliyordu. 

Ist~nbul~un h1zl1 bliylimesir Galata ve Beyo~lu semtle

rinde ker.t hizmetlerinin gorlilmesiyle ugra§acak bir ttir il~e 

belediyesi olu§turmayi gerekli k11ua§ti.r. Bunun adi. Al t:inci. 

Daire-i Belediye idi. Bu belediyeain ba§1nda, yine ozeksel 

yonetimin atadi.Si bir ba:;;kan (Daire Mlidlirli) bulun:naktaydi. 

Daire miidtirlialin yanisira, belediyenin ~al:i..§malari 7 ki:;;iden 

olu§an bir belediye meclisince ytiriltlilmekteydi (Daiie-i Bele

diye Meclisi). Bu 7 tiye de, ozeksel yonetime atan1rd1. Daire-i 

Belediye Meclisine Uye olarak atanabilmek i~in, bir kimsenin 

o yoreae ta§inmaz mall. bulunmas1 ve istanbul~da en az 10 y1l-

dan beri oturmasl gerekliydi. 

1869 tarihli. bir ttizilk (Dersaadet idare-i Beiediye 

Nizamnamesi), yukar1da Hzellikleri 6zetlenen modeli geli§tir-

mi§ ve btittin a~akent alan1~~ i9ine alacek bi~imde geni§let

mi~~ir #1 Bu yetli modele gOrer Istanhal'da iki dlizeyl~ federal 

bir yap1ya sahip bir yerel yonetim olu§turul~aktayd1. 

Bu yonetim :r..odelinde, alt _dtizeyde, -;e;;itli semtlerin 

yerel yOnetimden sor~mlu_l4 il~e belediyesi b~lunuyoTrl~#I Her-

birinin hirer meclisi (Daire Meclisi) ve birer ba1ken1 (Daire 

Reisi) vardi. Ancak~ belediye ~eclisi liyelerinin 2 y1ll1k bir 

stire i~in art1k se~ilerek gorev ba,ina gelmeleri gerekiyordu. 

Ama, ba9kan, yine de meclisin iiyeleri aras1ndan ozeksel yone-

tim.ce a ta.ne.ca.kt2 #I U st. d ilzeyde i se ~ bi r an.a.ken t mecli si yer 

almaktayd1 (Cemiyet-i Umamiye). 

1876 y1l1ndar anakent alan1 iyindeki il-;e beleaiyele-

rinin say1s1 14~de~ 20~ye yilkseltildi~ Bununla~ yO~etim yapi-

s1nin, kentle9menin ve biiylimenin yarattiRi yeni gereksinmele

re aydurulmasi efilaylan2yordu. 1912 y1l2ndar bir yasa ile se-

yilfili~ liyeleri olan belediye meclislerine sahip ilye beledi-

yeleri seyimle gelen ~ . . 
mecl:tS!. 

ve tlizel ki,iligi bulunmayan 9 Beleaiye ~ube Mildli~lligli kon-

mu~t~r~ Bu Ozek~i yep~, 1930 yil~nda~ Cumhuriyetin kur~lu~~n-
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nan sonra ilk Bele1iye yasas1n1n ~1kar1lmas1na de~in varl1~i-

B. CUMBilKiYET D5NEMi 

1930 tarih ve 1580 say1l1 Belediye yasasi, Istanbul 

i~in ozel bir yonetim bi~imi getirmi§tir. Kisaca~ bu yasa ile 

Istanb~l Belediyesit Istanbul Il Ozel Yonetimi ile birle~ti

rilrai§tir. Bu ortak yonetimin ba~inda, ayni zamanda Istanbul 

Belediye Ba~kan1 olarak da gorev yapan ve ozeksel yonetimce 

atanar:. bir ·lali bulunmaktaydi. Istanbul Ortak Yonetiminin 

halkin oyu ile se~ilen tiyelerden olu~an bir encli~eni bulun

maktayd1. Bu yo~etim yepisi 1956 y1l1na de~in varl1~1n1 koru-

m~§t~r~ 1956 yil~ndan itibaren ise, yenicien, bir yandan bele-

diyeye, bir yandan da il ozel yonetimine, lilkenin ba~ka kent

lerinde~i belediye orglitlerinde old ugu gibi, se~il~i~ ~eclis

lerine ayri ayri sahip ol~ak yet~isi verilrui§tir. 

2- 1960-1980 Done~i 

1961 Anayasasln1n 116. ~addesi~ yerel yonetimlerin ka-

ra::- ·orga.nlarin~L. se9imle i~ ba~:ina gelmesi gerektigini gOs-

termi,tir. fiernekadar, beletliye ba~kanlar1, belediyelerin ge-

:lel sedece yti:;:-iltm.e o:rga:ilari 
. ~ 

i se..ter 

de~ yani pekala ozeksel :roneti:nce atan.:nalarina tilzel olarak 

varsa da, ozeksel yonetimler b~ atama yetkilerini ender ola

rak kullanmi1lard1r. Ornegin~ 1stanbal 1 da yalniz 1960 ve 1964 

y1llari arasinde 3 yil i~in belediye ba1kan1 atanml§t1r. Ku

ral~ belediye ba§kaninln se~imle i§ ba1ina gelmesidir. Bele-

diye meclisi liyelerinin se~i~le gelmesi ise, Anayasa hlikmtiniln 

geregidir. 

1960tli y1llarin ba11ndan ba1layarak, Bakanlar Kurulu~ 

i~tanbul 1 Izmir ve ~nkara gibi kentlerde bu alanlarin nazim 

Rti§ten Kele~ ve FeP.~:ni Ya·v·1J.z, Yerel YOnetihller ~ T~rhan Kita.be··ri, Ankara~ 
1983. 



- 8 -

planlarinin hazirlanabil~esi i;in Metropoliten Planlama bliro-

l1~1na ba~l1 olarak kurulan bu bilrolarin sayisi, 1980 y1l1n

dan hemen once 10 7 a ula§m1§ b~lunuyordu. 

1972 y1l1nda ir:;ar Yasas:tnda yap1lan. bi:r de~i§iklik, 

valilere. belediye sinirlari d::..~p.ndaki yapJ.. etkinliklerir.-i 

ve ozellikle kiy1lardaki geli~meleri denetlemek yetkisini 

vermi§tir. Son olarak. 1972 tarihinde ;1kar1lan bir Bakanlar 

Kurulu Karar1 ds anakent alanlar1ndaki imar i§leriyle ilgili 

biitlin ;al1§malar arasinda e§gildlim ve bliylik k~ntlerin sorunla- _ 

rinin anakentlere cyguc y6ntemlerle ~oztilmesi ve g6revli bir 

BakanliklararasJ.. irnar ve Koordinasyon Kurulu kurmu§tu:::-. :Ou 

kurulun amaci, Istanbul, Ankara ve Izmir gibi kentlerin do~al 

ve tarihsel de~erlerinin kor~n~as1: yerle:;;me ve ula§J..m konu

larinda planlama: uyg:.ilama ve yat:tri;nlarla ilgili karar ve 

O~lemler aras~nda e~glidti~ sa~lanmasi ve anakent yO~etimleri-

Bakanliklararasi imar ve Kocrdinasyon Kurulu 7 nun hepsi 

de ilgili bakar:larda::i olu§an 8 liyesi vardir. Ba§ka:il::.~:un., 

Bay1nd1rl1k ve Iskan Bakani yapmaktadir. 
-

Btitlin bu g_i:ri~im.ler anakent yOn.etimle:-inin ku:rulwad.1~2 

bir dHc~mde anakent alanlar1nda fiziksel geli:;;melerin denetim 

al t:::..na al:;.nmasi ve dtizenli ke::ltle§menir. saglanmas:t amac:un 

gtidec ~abalar olarak degerlendirilebilir. 

3- 1930-1983 Don~~i 

1980-1983 yillari aresindaki il~ y1ll1k dO~em~ 

siyasal ya§am1nda bir askeri mildahslenin he~en ardindan, ana

kentlerde k6ktenci birtak1m degi§ikliklere tanik oldugumuz 

bir donemdir. Bu giri:;;imle:::- ~ Tlirkiye 7 de anakent alanla:::-::..nda 

Ozel yOnetim bi;imleri olt:!?turulma.sJ.. dog:r~ltusun<ia at:ilm::..~i 

5nemli a::..mlar niteli~i ta§1:r. 

ilk giri~irn, anaken.tlerdeki kuylik yerel •• A.. .. • yonet.im.ter::..n 

tilzel ki.'§liliklerin.in kald:;.rilmas1 olmu..:;;t~r. nunur. yan::..si::-a~ 

bu yerle1}im ye:rle:ri, yak1n.::..nda buli.rndukla:r::.. bilyiik belediye-
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lerle birle§tirilmi§lerdir. Bu dlizer.leme: Milli Gilvenlik Kon-

ve kli-;:lik yerel yH netim biriml~ri-

ni n say1s1nin azalt:;..lmasi amac:.yla ger~eklei;tirilmil?tir. Bu 

Kerarin uyg~lanmas1 sonuccntla! Ttirkiye~de belediyelerin sayi-

s:;.. 1980 yiliada 1 . 700'den~ 1981 y1l1nda 1.580:e dil.l?mil§tlir_. 

Ve ayn:;.. zamanda 150 kadar koylin de tilzel ki9ilikleri kaldi-

r1lmi~t1r. Bu kli~lik yerel yonetimlerden pek ~o~u anakent 

alanlar1n1n yak1n1nda bulunmaktaydilar. 

Bu Karar: askeri otoritelerce farkli bi~imlerde uygu-

lamaya konu yap1ld1~1ndan: uygulamada gortilen farkl1l1klar 

ylizlinden: 1981 yilin:;..n Aralik ayinda 2561 say1l1: birle~tirme 

yasas:;.. ~1kart1lm19t1r. Bu yasa ile anakent alanlar1nda yone-

tim yap1s:;.. yeniden dlizenlenmi§tir. 2561 say1l1 yasanin amac1 

da 1. maddesinde 9oyle ozetlenmi9 bulunmaktad1r . 

"Enerji, i ~me ve kullanma s u yu, kanalizasyon : ula91m, 

toplu ta,ima ve i ma r gibi temel belediye hiz met l eri~in bir-

birleri yl e a yu~lu ve blitlinle~tirici bir planlema i~inde ye

terli Hl~Ude ve verimli-bir bi~imde yerine getirilmesi ni saR

lai:<ak ~~. 

Gers:ekte ·, as::l a::::.a~, kli~U.k birimleri bliylikler:i.e -birle9tire-

re~, yerel ka~u hizmetlerinin daha etkin bi~ bi~icde gBrlile-
. · 1 . . o:r. m.es1.:ll saglamakti . 

sadece 8 kenti kapsemi,tir. Qtin-

kil: nlifusu 300.00C .ve daha yukari olan. kentleri ve onlan.n 

yak1n ~evresindeki yele9i~ yerlerir.i ilgilen.uiriyordu. Bu be-
~ a· 1 

.;. .... • .. A ' r· · .Le 1yeJ.er~ is .... anou..L.~ · ~Kara, z:r..irr Adana, Burse~ Gaziantep~ 

Korry a ve Eski9ehir idi. Ana.kent 

k;,;.llan:r.lan bu ni.if i.;.s olt;:litUniin bagla~ada aikkate 

al1nmas1 gereken etmenler A .. ... .,. .. • ""' . ue ~oy .Le oe..L_ir 1.enm_:;..9 hulun1.1yordu: 

1- Ba~lanacak yerle§menin anakente uzakl1~1~ 2- Ozekteki be-

lediyenin hiz:netlerinin. bu ye~lere getir-ilebilme kolaylig:t ~ 

3- Kli~lik yerle,im yerlerini bliyilk belediye ile f iziki anlaill-

Birle;;tirmeden sonra eski beleniyelerin ~ yani tilzel 

ki1?ili~i ka.i.d:in .. lacak o lan birimlerin: ya :~beled.iye 9 u besi :: 
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ya da 11 mahalle:' olmalar:t ilkesi benimsennli§tir. Eski koyler 

ise, ilke olarak, mahalle statilsii kazanm:::..§larcl:::..r. 

Birle,~ir~ede son yetki Bakanlar Kuruluna birak:::..lmi§

tir. Onerileri, belediyelerle yetkili organlariyla ve sikiyo

netim yetkilil.erine uani§arak valiler i~i§leri Baka_nli~i: n_a 

yapm1§lard1r. Valilerin yeni yerel yonetim birimlerinin tilzel 

statlisilne ili§kin onerileri e yani bunlar:::..n belediye :;;ubesi 

mi, yoksa ' ~ ~ .mana.t.le mi olacaklari, Beyindirlik ve fskan Bakan-

11g1n1n gorti§il ile birlikte, birim·lerin baglanmasinda dikkate 

al:::..nan ba§lica etmenler olmc§tcr. 

A~ TUZEL TAPI 

TU r k i ye tarihinde ilk kez, 1982 An ayasas:::.., 127. iliadde

sinde , !:Bil y lik yer l ei;dm yerleri i~ in oz el yonet i:i bi;:i mleri 

g eti rile bi 1 i :::- i i hlik i::i. linli ko ymu§ t u:r. Eu htiidim, son y i :::- mi iH~§ yi 1 

enakent:l.erde .. ... 
OZBJ. yo:J.etimler ol u.;itt1:rulizas:t yol:.rnda 

duyulan ge~eksin~eye bir yan1ttir~ Daha Once, bu yOnetimlerin 

olu§t~rulmas:tr yUrerl~kteki anayasalar engel bcl~nuyordu. 

1983 sonlar1nda ye::li htikU::ieti::i. kurul:nas:tndan scn:-a, 

2972 say1l1 (Ocak 1984) Yerel Ser.;.imlerle ilgili yasa, oze-

nan illerde, bi:::-er anake~t ~eclisi ve il9elerde . de birer il~e 

belediye meclisi olu§turulmas1~:::.. ongormil§tlir. Ayn2 yasa, hem 

anake~t i~in~ he~ de il~e beledlyeleri i~in ayr1 ayri beledi-

ye ba§kanlari ser.;.ilme ilkesini getirmi1ti:r. 1984 y:;.linda, bu 

ko.;iullara sahip il~ kent bulunuyordu: !sta3bUl~ Ankara ve 

Izmir. iie:::-birin<le si:ras:::..yla, 14, 5 ve 3 il~e b~ltinwaktaydi. 

Yasaya gore, s1n1ri.ar:::.. ir.;.inde bi:-den -;:ok il';-e bulu.:rnn 

kent anakent statilsti kazanmaya hak kazan~yordu4 iike clarak, 

a~akent yOneti~i, il Ozel yOneti=inin yerini almak ilzere dti-

~lin~l~il~ degildi~A Anakentlerde, il Ozel yOneti~leri va~lik-

ieT~ni slirdtireceklerdi~A 
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Yerel se~imlerle ilgili yasadan sonra, konu~ Mart 

1984~de, Yasa Gticlinde bir Kararname ile (No=l95) dlizeclen-

mi :;; ti r . Daha son r a d a , :0 ti y Uk Kent Be 1 e di y e 1 er i n i n yo::: e ti mine 

ili~kin 3030 say::tli Yasa 9::Lkan .. lm1:;;t:tr (Tem;nuz 1984). 3030 

sayil::L Yasanin uygulanraasina ili§ki:;, yonetmelik ise Aral:tk 

1984 tarihinde yiirlirlil~e girrai:;;tir. 

1- Anakentlerde Ierel Kemu Hizmetleri 

Anakentlerde yerel kamu h'izmetleri ~ bt: diizenlemeler 

son~cunda ikiye ayrilm1~t1r~ B~nlardan bir bOltimil~il~ a~akent 

belediyelerince, bir bollimlictin ise, il9e belediyelerince ye-

rine getirilwesi ongorlilmti§ttir. 

1 A k ,_··1·· 1 •• - na enL oe en~yeier1n1n gorevleri, yerel hizl:letler 

i9in yat1r1~ ve finar.sman sa~lamak, planlama, yollarin yap1~! 

bak:tm ve onar:unl., 9evreni:l korunmas::t, parklar ve ci.inlenme 

yerleri olu:;;turGl:r.asi r eko:10raik ve toplar.i.sal hizmetler sag~ 

lanruas1 ile ilgilidir. Anakentler dlizeyinde ele elinacak hiz

~etlerin ayr1nt1l1 bir listesi a:;;ag~dadir~ 

- An akent iyin yatirim plan ve izlenceleri haz2rlamak, 

anakent dlizeyinde finans~an ve yat::trim gerektiren hizmetlerin 

ger;ekle§tirilmesini saglamak~ 

- Anakentin nazim planlar1n:t hazirlamak, oneylamak ve 

uygulamak. 

Meydanlar~ bulvarlar, yollar ve sckaklar yapmak, 

bunlar2n bakim1n~ sa~lamakr trafikle ilgili yasalar1n beledi-

yelere ven::i:;; old~kle.ri yetkileri ku.llanmak, yolc:i ve yilk 

terminalleri, ~ok katli park yerleri yapmak ve i§letmek~ mey-

danlara~ yollara ve sokaklara ve lizerindeki yapilara isim ve 

numara 

ve ~ef a.h:t yararl1 - " o.iaP.. s:.:un. Ye ticari kur~lu~larin ku-

rulmas1na izin vermek~ 90plerin ve sa~ayi a=t1klar~nin topla-

ma yerlerini belirle~ek~ imha edilmeleri i9in gerekli tesis-

leri kurmak~ ~ezarl1klar1n yerini belirle~ek ve i~let~ek. 
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- Sur kanalizasyon' havagaz:i ozeksel J.Sl. trr:a. ve kamu 

ula§:tm1 gibi ,. . ~., . 
n1zrn.et...te:r1 ye:rine getirmek. 

- - Ye~il alanlarr parklarr bah~eler olu~turmak, toplum

sal ve ktiltlirel hiz~etler saglamak: spor: eglence ve dinlenme 

1 . k . yer er1 urrlaK~ 

- Toplanti halleri ve mezbahalar kurmak ve i~letmek. 

- Belediye kolluk hiz~etlerini yerine getirmek, yangin 

sHndilrme hizmetlerini saRlamakr patlay1c1 maddeler liretec te

sislerin ve depolarin kurulug yerlerini belirlemek. 

il~e belediyeleri arasindaki an1a§mazliklarin ~ozti-

mlinde araci olarak gHrev yapmak ve belediye kolluk gil~lerinin 

ve cteki hizmetlerin ~al1gmalar1 aras1naa egglidtim sa~lamak. 

2- Il~e belediyeleri ise, agagidaki gorevlerle gorev-

lendirilmi§ bclcnmaktadirlar. 

- Belediye yasasinda beletliyelerin gorevleri arasinda 

say1ld1g1 halde, ozel yasa ile anakent belediyesine birakil-

ma~i' gorevler ve ayn1 ~amanda ye,il alanlar, parklar, bah~e-

ler olu1tur~ak, toplumsal ve kliltlirel hizmetler yapmak, top-

tanci _ halleri kur:nak ve mezbahalar ya.ptJ..rmak gibi gorevler 

de, il';-e belediyeleri::1ce yerine getirilebilecek yerel ka:nu 

hizmetleridir. 

Ils:e belediyelerine b:;..:rekilm1:;; ola:l gO:revlerden bir 

boltimti, anakent belediyesince il~e belediyeleriyle i'birligi 

yapilarak ortakla§e gorlilebili:r. Yeter ki b~, il~e belediye-

since istensin, kar~1lig1 Odensin ve anakent belediye meclisi 

be konuda ol~~lu bir kerara varsin~ 

Anakent yoneti:nle:ri, iki .. ··~ .... orgut...unun hizmetle-

:::-in::ien yararlanmaktad:i..rla:-. Bu orgtitler, anakent ol<;eginde 

OZlem te!?~yan kimi hizm.etletin yerir..e getirilmesiyle ilgili-

di r. Bi.: o:r gli t ler in top lan ti la r:i.. na, a.naken t be le di ye bai;;kan.i 

ba~kanl1k ede:r. Bunlarda~ biri~cisir Altyapi E,glidli~ Orglitli-

dilrft GOrevi~ anakentteki altyapi yatir1m izlencelerini~ ulu-

sal sosyo-ekonomik kalkinma plan ve izlenceleri ~er~evesinde 

bireraya getirillektirft Iki~cisini~ ad1 ise~ _Ula§1m E~glidli~ Or-
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lari.ni belirlemek, terifelerini saptamak ve uygulamak oldugu 

gOr-iilmektedir. 

a) Anakent Beledive Meclisi 

Anakent Belediye Meclisi: anakent belediye ba:;.kani, 

il~e belediyelerinin ba§kanlari v~ i19e belediyelerinin mec

lis liyeleri sayi.sinin be~te birinden olu§~aktadir. Anakent 

belediye hleclisi 5 y1l i~in ol~:;>turulur. Anakent Meclisindeki 

liyeler, il-;re belediyesinin meclis ilyesi kimli~ini korurlar. 

Halk tarafinnan do~rudan dograya se~ilen meclis liyeleri, yal

niz ils;e belediye meclislerinin liyeleridir. Anakent meclisi 

y:r.lda lii;;. kez ~ Kas::.m, Mart ve Temmuz aylari.nda glindemindeki 

maddeleri~ gHrti:;.illmesine yetecek bir slire i;in toplanir. 

b) Anekent Bele<live Encti~e~i 

Anakent Beiediye Enctimeni~ anakent belediye ba§kan1nin 

ba9kanl:q~1nda toplani::-. Uyeleri • ~naken tin Genel Sekreteri 

ve ima.r, fen, hukuk, yazi_hesap, 

Mlidlirilnlin 

Enclimene kat~lmas~ni yasa OngOrmli§tlir~ 

c) Anakent Belediye Ba§kani 

Anakentin belediye ba§keni cia il9e belediye ba9kanlar1 

gibi' dog::-adan do~ruya nalk taraf::..ndan be~ y1lb.k bir sure 

i~in se-;.ilir. Ar:.akent belediye ba~kani • yalniz yasala.n .. r. ken-

disine vermi~ oldtigu g6revlerin g5rillmesinden deAil. ayni za-

manda il-;.e belediyelerinin hizmetleri arasinda e§glidUmlin sag~ 

lanraas1ndan da sorumludur. 

Anakent belediye ba~ka:u .. • anakentin tilzel ki9ili~in.i 

temsil eder, ~eclisin aldig1 kara::-lari uygular ve baz:i.. du-

rumiarda de Hzeksel yBnetimin temsilcisi olatak hareket eder. 

Anakent meclisi, ilk toplanti.sinda ilyeleri aras~nda~ bir 
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ba§kan vekili se~er. Ba§kan vekili: belediye ba§kan1n1n bu

ltinmad111 to~lantilara ba§kanlik eder. 

Anakent belediyelerinde, bir Genel Sek:::-eter bulunur. 

Genel sekreter, belediye ba§kanina yard1z eder ve onun adina 

ve onun sorumlulu~u alt1nda, belediye ba§kan1n1n gorevlerini 

yerine getirir. Genel Sekreter, ana.kent belediye ba§kan1n1n 

onerisi tizerine: i~i§leri Bakan1 tarafindan atanir. 

B. MALI YAPI 

Anakent belediyelerinin ba§lica gelir kaynaklari §Un-

lardir: 

1- Genel blit~e vergi gelirlerinden anakent i~indeki 

il;:e belediyelerine, oz el yaS&S1 gere~ince Yerilmekte Olan 

paylardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarcia . . ~ Kesi.ten 

paylar. Bakanlar Kurula, 1984 y1l1nda bu paylari saptami§ ve 

anakent belediyelerinin~ bunlardan 1984 ve 1985 yillar1 i~in 

% 30, 1986 ve 1987 y1llar1 i~in ise % 35 oraninda yararlanma-

s1n1 karara oa~larai§tir. Dolay1s1yla, il~e belediyelerir.e 

kalan miktarlar, 1984 ve 1985 i;:in % 70~e, 1986 ve 1987 yil-

lari i~in ise % 65'e indirilmi§ olmaktadir. 

2- Bliylik kent beled.iyesinin sirn.rlari. i~inde yap::lan 

genel btit~e vergi tahsilat1n1n~ gelir saymanliklarinca hesap-

laa:::..p, ertesi ay:i..n son~na de~in ilgili anakent belediyesine 

yat1r1lmas1 gereken % S'lik pay. 

3- Hizmetlerin anakent belediyesi tarafindan yap1lmas1 

ko1uluyla; Belediye Gelirleri Yasasinda (2464) yer alan oran 

ve esaslara gore tahsil ol~nacak Elektrik ve Ravagaz:: Tliketim 

Vergisi ile Temizleme ve Aydinlat~a iiarcinin % SO~si. 

4- iiizmetlerin anakent belediyesi tarafindan yap1lmas1 

ko1'-lluyla~ Be le di ye Ge 1 i rleri v • :..asas:.naa belirtilen o:ran ve 

eseslere g8re al1nacak yol, su Ye kanalizasyon harcamalar1ne 

katilma. payj__an .• 

5- Kamu ycnetim ve kurumlar1~1n yard:i..ola=i~ i~ ve di~ 

bor~lan~alar ve tahvil geli=leri~ bag~~lar~ ta~inir ve ta~in-
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maz ilial gelirleri, yap1lacak hizmetlere kar§1l1k al1nacak pa-

ralar, anakent belediyesi eko~omik gri§imlerinin safi has1la

t1ndan anakent belediye rnetlisince belirlenecek oranda al1na-

cak paylar~ 

Bu arada 1 3239 Say1l1 Yasa ile 1985 y1l1nda 1 anakent

lere t iki gelir kayna~inin daha sa~larrmi§ olduguna i§aret et

meliyiz: Bunlardan birincisi, rnlizelere giri~ licretinden al1-

nacak belediye pay1d1r. Buna gore Ttirkiye Bliylik Millet Mec

lisi 1 ne ba~l:;. Milli Saraylar dl.§J.:nda~ belediye s:::.n1rlar1 ve 

kom§u alanlar1n s1n1rlar1 iyersinde geryek ve tlizel ki§ilerce 

i§letilen her tlirlli mlizelerin giri§ licretlerinin % 40'1 bele

diye pay1 olarak al1n~aktad1r. 

ikincisi de, Emlak Vergisindec, anakentlere verilmesi 

gereken payd1:::-. Bilindigi gibi, 3239 sap.1::.. Yasa Emlak Ver

gisini ilke olarak belediyelere b1rakm1§t1r. Belediyeler~ b~ 

vergi hasilat:::.n:i..n % 15 ~ ini il Ozel Yonetimlerine verdikten. 

sonra geriye kalan k~smin % 20'sini de~ 3030 sayili Yasanin 

uyguland1g1 yerlerde anakent belediyesine v~rmek zo:::-Gndadir-

lar. 

Anakent ,.. ~ . . ~ . . oe.ieo:::..ye.terinin. btit~ele:ri, a.nakent belediye 

meclislerince kabul edildikten sonra, valinin onay::.. ile ke-

sinlik kazan::..:::-. Bunun gibi il~e belediyelerinin blit~eleri der 

a~akent belediye meclisincet anakent alan~ndaki hizmet ve ya-

tirimlarin bilttinle~ti~ilmesi yOn~nden gOzden ge~irilip kabul 

edilciikten sonra. r vali tarafindan o;::aylanarak yilrlirlilge gi-

CR YEKEL 5ZERKLfK VE YESAYET 

Tilr~iye~de ne anakent yOnetimleri~ ne de Oteki yerel 

yOnetim birimleri tam anlamiyla Ozerk sayilrn.a.zla:r- YOnetim 

b . • . 1 
aK~m1naan~ siyasa ve ma11 yonlerde~ ozeksel yonetirae ba~1m-

11 d~ruwdad1rlar~ Anayasan~n 127~ maddesi~e gOre~ yerel yOne-

timlerin se~imle i§bagina gelen organlar1n1n ilyelik s1fat1n1 

ka.zanmalar1na. ya da yitirmele:ri~e 
.... ,. . 
J....L1~i'C1.n an l a.~::r..az 11 k lar J.. n 



- 16 -

;Hzlimliniln yargi eliyle olmasi gerekli ise de ge;ici bir Hnlem 

olarak 1 i~i1leri Bakani, yerel yonetimleri bu tlir organlar1n1 

ya .da organlan.n iiyelerini 1 gore-.rleriyle ilgili bir su<;tan 

dolayi haklar::tnda kovt;:;turma ya da sora§turma bai;;lat:i.lm:t§ 

ise, kesin hliklim verilinceye kadar gorevden alabilmektedir. 

Boyle bir onlem, anakent belediyesinin organlari i<;in de soz 

konusudur ve ender olarak kullan1lsa bile, yerel ozerklik il-

kesinin a<;:tk~a zedelenmesi anlamina gelmektedir. 

Ote yandan~ anakent belediye ba§kanlarina tan1nm1§ bu-

lunan, meclisin kararlar1n1 yeniden gozden ge;irzesini iste-

yebilme hakki da yerel ozerklikle bagda:;1r nitelikte de~il-

di:r. Meclislerin, kendi ka.rarlar:u.1da 2/3 i;:ogu~lukla direne

bilmeleri hakk:::..~a sahip olmalar1 <la, bu durumu degi9tirmemek-

tedir. Anakent belediye meclislerininr il~e belediye meclis-

lar:::..n:::.. lizerinde sahip bulunduklar:::.. vasayet yetkileri de ozerk 

ye:::-el yonetirr:. a.nlay:::..~:::.na ':.lymayen yetkilerdir. B:.rnlara ~ ana-

kent e~climeninde halk tera.f:::..ndan se;ilmii;; liye bul~nmamas:::.. da 

eklenmelidir. Tlirkiye'de anakentler, ba~ka yerel yonetim bi-

rimleri gi bi~ ak-,;:al bakimdan gil);sliz ve gorevlerirli yeterli 

ol~:.!de yerine getirmelerine yetecek olana.klarden yoksundur-

lar. 

Kaynaklar:::..~ yasalar:::..n kendilerine vermi§ olduBu ve 

bir~o9u bCyUk yahr1mlar gerektiren gorevlerle orant1l1 deRil-

dir~ 

1#1.. YENl ANAKEi'ii MODELt.~1N Y AAAPJ.AAi VE MODEL! YAYGiNLA~MA 

i8':i.r.Gi 

1984 y1.lu:.da li~ bliylik kente getirilen Ye daha son:ra 

da~ Adana, Bursa~ Gaziantep ve Konya~ya yayg~nla~tlr~lan ana-

yeciler de~i§ik gorli§ler belirt~i~lerdir. 

Micha.el N.Danielson ve Rt:1?en Kele§. 
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~izelge 2: 'V • .Jle::.1 Sistemin Sa~ladi~:i.. Ya.rarlar 

Anakentler Kii<;:tik v ..,. . .., 
.i.er .te~l.m..Ler To2lam 

Sav1 % Sav1 % Sa Yi ~ 

Yan:i..ts:iz 4 L67 2 2.78 6 1.93 
Katih.m1 art1rdi 23 9.62 12 16.67 35 1L25 
Daha iyi hizmet 
sunuld-:.i 83 34.73 32 44.44 115 36.98 
Her ikisi de 93 38.91 11 15.28 104 33.44 
Iii~biri 34 14.23 6 8.33 40 12.86 
Bilmiyorum 2 0.84 9 12.50 11 3.54 
'f OFLAM 239 100~00 ·12 100~00 311 100.00 

Anakentlere getirilen ye~i sistemin demokratik katil1-

m:i..n artirilmas:i.. ve yerel karau hizmetlerinde etkinligin sag

lanmasJ.. gi bi ii<i an:.aca hizmet etmeyi amai;lad1~1 g enellikle 

kabul edilmektedir. 

Gerek anakentlerde, gerekse kil~tik belediyelerde, bele-

diyecilerin, yeni modelin,daha ~ck halkin kent y~netimine ko-

=~lmektedir,. Ote yendar,. ~ yeni siste:nin. r hem kat~l:.:n:l hem de 

etkin hizmet saglama ama~lar1n1 birlikte geri;ekle,tirmeye 

hizmet _ettiRi ~6ril1ilnde bulunan belediyeciler ~oRunluktadir. 

Bunlarin -oran1, anakentlerde aaha yliksektir. Dii<kati ~eke:i 

noktar orta bliyilkllikteki ve kli~ilk belediyelerde gorev yapan 

yerel yoneticilerin. hizraetlerde etkinlik sagiama amac1n1 on 

pla~da tutmakta olilialaridir. B~nun aa, bu gr~pta bulunan be-

led:!.yelerde, ye~el kamu hizmetlerinin standa.rtlar1n1n dli~tik 

olmasiyla yak~ndan ilgisi olsa gerektir~ 

Anakentlerde yeni siste:ni degerlenciiren gruplar ara

s:i..::ida r bir enakent belediye ba:;;kan1 ile lini versi te ogreti:u 

tiyelerinin ve eski belediye ba~kaclarin1n hemen hereen yarisi 

(% 41.66). sistemin, katilan yonBnden de, hizmet yonilncien de 

Belediyeciler, genel olarakr anakent modelinin yaygin-

la§t1rilmas1ndan yanadirlar. Belediyecilerin ortalama olarak 

% 34.08~i bu gorU~tedir. Ama % 45.01 oranindaki belediyeci~ 

modelin, geli,tiril~ek ko~uluyla ba,ka ker.tlerde . ~ ae uygu.tan-



- 18 -

r.rn.sir:.i onermektedirler. Bu da, bugilnkil siste:nde de~i:;iiklik-

ler gerektiren ozellikler bulundu~u dli§lincesinde olduklarini 

gosterir. Anakentlerde kil~lik belediyele::- arasinda bu yonden 

dikkati ~eken fark, k~~ilk belediyelerdeki yoneticilerin sis

tem hakkinda etrafh. bilgileri bulunmadi.~1 ger~e~idir. Ama, 
bu durum, % 80 oranindaki belediyecinin, sistemin ya oidugu 

gibi~ ya da geli§tirilerek yayg1nla§tir1lmasindan yana olduk

la::-1 ger~e~ini de~i§tirmemektedir. 

Anakentle~ Kti~ilk Yerle:;,dmler To2larr: 

Sav:t % Savi % Savi % 

Yam.ts:iz 3 1.26 3 4.17 6 1.93 
Yayginla~tirilmali 85 35.57 24 33.33 109 35.05 
Yayg~nla~t~r~lma:nal1 41 17.16 7 9.72 48 15.b,3 
Geli§tirilmek kC§Ul<:y-
la yayg1nla§t1r1lmali 108 l~S .19 32 !J,4 .44 ll:-0 45.02 
Bilmiyorun1 2 0.84 6 8.33 8 2.57 
TOP1.Ar'i 239 100.02 12 99 .. 99 311 100 .. 00 

3030 sayili Yasan::i.n kurdug:u anakent dilze~inde r as::i.1 

belediye olarak anakent belediyelerin dikkate al1nd1~1 kanisi 

yaygindir. B~ kan::i.~ gorevlerin~ yetkilerin ve gelirlerin bo-
lti§teriimesinde anakent belediyelerinin daha yOk pay ald::i.kla-

a.nakent bele-

diyelerinin gelirlerinden bilylik bir bollimli der il~e beledi-

yelerine gelir yasalar1 ile sa~lanan gelir kaynaklarindan 

gelrnektedir. Bu farkli g6rU§l~re kar§inr asil bel~diye olarak 

anake::1t belediyelerinin dikkate ai1nd1g1 goril§tinli payla§an

lar, belediyecilerin= ozellikle il~e belediyelerindeki gorev-

lilerin ~ogu~lt;~i.;.nu. olu§tUrl:!aktadir. Bu goril§li payla§maya.:-i-
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~izelge 4: Asil Belediye Anakent Eelediyesi ~i? 

.An akentler 

Savi % 

Yan1ts1z 4 1.67 
Ev et 137 57.32 
Hay:tr 87 36.40 
Ba§lka 6 2.51 
'!"l .. "'It • n1ir.tiyorum ::> 2.09 
TOP LAM 239 99 .. 99 

Bu goril§lte bulunan belediyecilerin _yarisi belediye 

meclis ilyeleridir. Bu yonden aralan.nda belirli bir parti 

farki yoktur. Il9e belediye enclimenlerinin atanmi§I liyelerinin 

de bu gorlis;li payla§ltiklari dikkati 9ekmektedi:t. Universite 

ogretim ilyeleriyle eski belediye ba§lkanlarinin yar1s1 da bu 

gorli§le kat i ld1klar1 - halde~ merkezi yonetimde gorevli blirok-

ratlar , t ers yonde dil§lilnc ektedi r ler. 

Tokyo, dlinyanin en bilylik ker.tlerinden biridir. Yoneti-

~i de 0 ol9tide karma§11k ve gli~ttir. 7okyo ke n tinin nlifus~ 12 

milyon dol2ylar1ndadir. Kent, 23 il~e ile bu il~eler d111nda 

kalan alandan ol~~~r~ 

Bu tarihte, Tokyo ili ile Tokyo beletliyesi, Tokyo adi elt2r.da 

birle,ti~ilmi§tir. Bu birle§tirmede, Tokyo kenti, 6zerkliAini 

genif? <H<;ilde yitirmi9tir. Tokyo Anakent yonetimi b<.lglin iki 

dUzeyli federatif bir yapiya sahiptir. Alt dilzeyder Bzel sta-

tlisil olan mahalleler, ya da il~e beleaiyeler~ yer alir. 

1974~de ~~kan Yerel Ozerklik Yasasi b~ hiriilileri, ozel 

statlisli ola::l mahalle ad1 belediyesi niteliginde 

Local Gover~ment in Japan~ Tokyo~ 1981~ 

- A~ Adillinistrative Perspective of Tokyo~ 1978. 
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ozel yerel yonetii:r.. biri:ilerine donii§ltlirrnli§tlir. Bt:.nlar, ger-

~.ekte ~ iki d lizeyl i bi::- f edera ti f anaken t yonetimi i~inde a 1 t 

dlizeyi olu§lturan, tlizel ki,ilige sahip il~e belediyeleridir. 

Hera mecli~lerinin liyelerinin ~ hem de oa:;;kanlar::tn:;..n se~imle 

i§ba§i.na. gelmeleri gerekiyordu. 1952 y1l:i..nda ~ ba§kanlarinin 

se~imle gelmesi yBntemine son verilrni§tir. 11lemleri ~e azal~ 
t1lmi1tir. Arna~, il~e belediyeleri dilzeyinde yonetimin btitiln

lliglinii sa~lamakti. 

Tokyo Anakentinin gorevleri §oyle ozetlenebilir; 

·Tokyo Anakent yonetimi, ~ck sayida belediyeyi i~ine 

alan geni§ bir bolgenin yonetiminden sorumlu bir birim ola-

rak genii; bir ala;:a ilgilendiren yerel hizmetleri ~ tek elden 

gorlilmesi gereken hizmetleri, belediyeler aras::..nda uyum ve 

e§glidlim gerektiren i§lerle, belediyelerin tek ba§larina gor-

meleri olana~1 bul~n~aya~ hizmetleri yerine getir~ektedir. 
~ 1 ' ~ . ~ . . 
.l 9e oe1ed1ye.ier1nin, yang2:i koruma ve sOndtirme ~ 90p 

toplar.:a. ve irahe etw"e~ su. ve kanalizasyon gib:i hiz:netleri, bu 

belediyelerin olu§turO.ugu geni§ kentsel alanda. blit.li~lilgli ve 

e§glidilmil sagla~ak lizere dogrudan do~ruya anakent 

gorlilmektedi:r. 

•• A. • • yo:-let..1m2nce 

Anakent yOnetimi~ ayrica~ Tokyo~n~~ ba9kent olarak 

yliklenmi§ bulu~dugu hizilletleri de yerine getirmektedir. Bun-

1 a~ ~ parlarn.entonun ~ hlikilm-etin :' diplomatik temsilciliklerin ve 

hizmetlerdir. 

Tokyo Anakent Yonetimini~ genel kerar organ1 olan Mec

lisi, halkin d6grudan dogrcya se~tiRi 126 Uyeden ola§ur. Bu 

ilyeler de, belediye meclisi liyeleri gibi 4 yil i~in se~ilir-

ler • .Meclis ke:ldi liyeleri a.ras1ndan 1 kendini temsil edecek 

ve toplantiiar1 yonetecek bir ba~kan se~er. Anake~t yonetimi-
.• 

nin yilriltme o:::-garn. ve ba~:i.. olar:. vali cie ~ dogrudan dogruya 

halk taraf1ndan ve ciOrt y1l i~in se;ilir~ 

Anakent yHnetirninin gelirlerinin % 60tin1n kaynagi ye-

rel vergilerdir~ Genelde til= yerel yOnetimlercie bu oran 
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netleni, anakent yonetimi~in hem il, hem de belediye vergile-

rin~ toplamaya yetkili olmasidir. Bunlar arasinda,.Kurumlar, 

Emlak l§letme ve Kent Planlamasi Vergileri de •ardir. K~rum

lar, Arsa ve Bin~ vergileri hasilatindan % 44 1 li 23 il~e bele

diyesine aktarilmaktadir. Tokyo anakent Yonetiminin devletten 

ald1~1 yard1mlarin genel gelirleri i~indeki oran1 ise, sadece 

% 10.9~dur. 5nemli bir nokta de, Tokyo Anakect YHnetim~nin, 

devlet vergilerinden yerel yonetimlere verilen paylardan pay 

almamasidir. Kendilerine ayr1lm1, bulunan gelirleri, anakent 

yonetimi ile il~e belediyeleri belirli bir f ormill geregince 

payla§irlar. Araa~, aralar1ndaki kapasite farkl1l1~1ndan dogan 

dengesizli~i gidermek ve il~e belediyelerine hizmetlerini 

belli bir diizeyde sunabilmek 9ans1n1 vermektedir. Bunan i~in 

her il~e belediyesinin standart gelirleriyle standart gider-

leri hesaplan1r ve gereksinmelerin gelirlerden daha 9ok olma-

Sl. ' ' naru::nunae.~ gelir:i..e:::-inin bir bollimlinli, 

a~1~1n kapatilmasi i;in ilgili il;e belediyesin~ aktarir. il-
~e belediyesi~in s~andart gelirlerinin stendart giderlerinden 

daha yliksek olmasi durumanda ise, bu kez il9e belediyesince 

belli miktar meblag Anakent YOnetimine Odenir~ 

olan belediye te§kilati sosyalist hliklimetin ikti<lar1 ile 1981 

y1l1nda giri,il~n reformlar sonuca deRi,ikliklere uAram1§t1r. 

Se;ilmi, belediye ba~kani ve meclisi bulunuyor. Fakat 2 Mart 

1982 tarihli Kanunla idari vesayet azaltiliyor. Ytirlitme gilcU 

masi kaldiriliyor. 7 Ocak 1983 terihli Kan~~la belediyelerin 

yetkile:ri geni;;letiliyor" YOnetilenlerin daha. iyi te:nsilini .. 

OngOren bir se~im sistemi geli~tiriliyor~ 
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'\j:imle i:;;ba:;;1na gelmektedir. 0 zamaz:.a kad.ar Paris Belediye 

Ba§lkanl1g1 Paris Valili~ince yilrlitlilliyordu. Paris~ Marsilya,· 

Lyc::i. gi bi _ biTs:ok il\'.-eleri olan bilylik §lehirler<le yaln1z bir 

belediye ba§lkaninin bulcnmasi sak1ncal1 gHrtilmil§tlir. Miljon

larca nlifusun ya9ad1g1 bliyilk §lehirlerde belediye ba§lkani ve 

meclis ilyeleri yonetilen halktan yok uzakla,mi§l bulunmakta

d1r. YHnetimi yHnetilenlere yaka§lt1rmak ve vatanda§llar1n ken-

dileri ile ilgili olan mahalli hizmetlerin yonetiraine daha 

etkin kat1lmalar1n1 sa~lamak a~ac1 gtidlilmil§tlir. Bunun is: in 

mahalli idarelere daha geni9 yetki ve sorumluluk vermekie ye-

tinilmemi:;i, bilytik §!ehir merkezlerincieki il~elerde de hirer 

belediye kurulmas1 yoluna gidilmi~tir. Qlinkli, btiylik §ehirler

de .;:iehirsel alarnn geni§ ligi burada ya~ayan halk:;.n degi~:;ik 

9evrelerden karma~1k tipde ki.;:iiler olmas1 bir9ok karma§1k so

runlar ortaya ~ikarmakta ve bunlarin uzak merkezi bir beledi-

ye yoneti:nince yapilmes2 gti9le§mektedir. Bu nedenle il9ele:r 

dlizeyiade kurulacak bir belediy~ yonetimi~in ve nisbi temsille 

ol~.;:iacak bir belediye ~eclisinin 9e§itli gor~§! ve egilimleri 

daha iyi yansitabileceRi kabul edilrai§tir. 

Faris'te ana belediyeye bagli her il9e ayr1 bir se9im 

9evresi olup ayr~ca belediye ba§kani~ belediye meclisi var

dir. Ana belediye adir.a hareket eder. Ana belediye weclisinin 

feshi halinde il9e beled.iye meclisi de kendili!5inden f esh

edil:r.i.;:i sayl.b.r. 

Il9e belediye ilieclisleri en az on~ en ~ok kirk ilyeden 

clu§ur. Il9e belediye 

meclis ilyesidir~ Yani il~ede ana belediye meclisi ilyesi var-

d~r. Uyeler genel oy ve iki t~rl~ nisbi temsil esas~na gore 

se~ilir. Ayni listede ba~ta ana belediyeye Cye olecaklar ol-

m.ak tizere diger il~e beleaiye meclisi liyeleri bulu.nur. 
.. 
nem 

~o~trnluk, hem :1isbi temsil esas1r:.i i~ere:l bir formtile gore 

kazanan ilyeler listedeki s1raya gCre belirle~ir~ 

il~e beled.iye meclisi ~ il9e belediye ba~karn ve ya:--
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belediye ba§kani Tlirkiye'de oldugu gibi dogrudan halk tara

findan se~ilmez. Belediye meclisleri kendi Uyeleri .aras1ndan 

se";e_r" 

X. HiZLi ~EHiRLE$ME VE SONli\;LARi 

Biittin dilnyada oldugu gibi Ttirkiye 7 de de §ehirsel nlifus 

giderek artmaktadir. 1970 nlifus say1m1 sonu~larina gore~ 

Ttirkiye:de nlifusu yirmi bini ge~en §ehirlerin sayisi 129 idi. 

On bin ile yirmi bin aras1:J.daki §ehirlerin sayis1 ise 134 

idi. 1985 yil:i.. sonlarinda yap1lan niifus say1m1 sonu~lan .. na 

gore nlif usu yirmi bini ge~en §ehirleri:J. sayisi 190 ve yliz bi-

ni ge~en ~ehir say1s1 35 olmu~tur~ Ellibi~ ile yliz bin are-

s1ndaki ,. . ~ . 
~en::r J..e:r1n seyis:t Niif uslar1 

bir iliilyon:i. ge~en §ehir say1s1 :Oak::i..rkoy Belediyesi ile l; ~ e 

Geli§~ekte olan illkelerde §ehirle§me orani daha f azla-

Sanayile§en ve geli§~i§ tilkelerde 

bo§almakta ve met:ropoliten bolgeler ile banliyo ~erkezlerinin 

niifusu ~ogal~aktad:tr. 

li1zl~ ~ehirle~me, §ehirlerde ;e§itli sik1ntilara neden 

olmaktadir. Ula9im gli~le9mekte~ hava kirliligi~ trafik s1k1-

§J..klig:t, gecekon.dula9ma, me:rkez buhranJ., tarihi ve artistik 

sa~et ese~lerinin yipranmasi~ su~lerin ertmasi gibi sorurrler 

ortaya ~1k~aktad1r. nu nedenle bazi kotlimser gorli9ler, gerek-

li Onleo-ler al1nma.d::.g1 takdirde yi:rmi bi:rinci a.sr1n ~ehirle:;;-

mesin.in NEKROPOLISE donU9eceRini ileri slirmektedirler. Bugli-

nlin sorumlu yoneticilerinin boyle bir geli9meye seyirci kal-

~alari beklenemez. 9ehirle9meye yon vermek ve olumsuz etkile-

rini gidermek odev ve soruml~lu~u vard1r. 9ehirlerin insan-

leri n r a.ha. t v e ht:z ur:in t:. sag lay acak, insanlari n hi z_m.et in de 

- 2561 say1l1 Kan~n, Resmi Gazete, 8 A~alik l981A 
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olacak .. . . "" 
oi.;~mo.e geli:;itirilmeleri zorunludur. i:isan-

lari sikmamal~ ve rahat bir ~al1§lraa ortami saRlamalidir. BHy
le bir ortam1n sa~lanmas1 planl1 ve programli bir ~ali§raaya 

ba~l:id:i..r. -

Bliytik §lehirlerin yak:inla:-inda, orta buyliklli~te elli 

bin veya yliz bin nilfuslu §ehirler geli§ltirilmekteair. noylece 

bliytik :;iehirlerdeki s1k1§1kl1k ve ciddi sorunlarla kar:;iila:;iil-

masi onlenmektedir. 

Farkli tip ve bliyliklilkte m~skenler bulunabilmektedir. 

9ehirsel merkezlerin yararli yonlerinden ola~ ticaret merkez-

leri~ ogretim kur~mlar1, killtlir ve sa~lik kuru~lar1 gibi yer

lere btiyilk §ehir merkezlerine yakin olan orta bliytikllikteki 

:;iehirlere de sahip olma imkanlar1 sa~lanmaktad:i..r. 

Ulkemizdeki biiylik §ehirlerimizde dige= lilkelerin kar§i 

Aakara ve Istanbul ba§ta olhlak lizere~ btiylik :;iehirlerimiz tra-

fik s1ki91kl1g1n1~ s1k1nt1s in1 ~ekmektedirler. ner geyea giln ' 

duruir. daha da ciddile:;;mektedir. Ankara 1 n::;_n baz1. semtleri son 

otuz y1li ~inde Uy defa §ekil degi§tirrai§tir. Vaktiyle bah~e

li olan iki liy katli evler y1k1l~rak - 6nce dort veya be§ katli 

evler yap1l~1§~ sonra tekrar y1k1larak~ sekiz veya daha faz

la katli binalar yapma yol~na gidilrni§tir. Dlinyada ot.uz yil 

iyir..d e bo yle §eki 1 deg i:;;tirmi§ ba;;ka §ehi:r yoktur. Al t.yap1 

yetersiz oldugu topluma aaha pahaliya mal ~ 

Ol.-

~aktadir. Bunun yerine eski az katli binalari olduSu gibi mu-

haf aza ederek yeni yerle§me yerleri geli§tirhlek daha sagl~kl1 

bir yontemdir. 

BUylik vehirlerimizin ye1il alanlar yHcUnden dilnya 

standartler1n1n <;ok altinda oldugc herkes taraf indan bilin

mektedir .Oyse ye§il alanlar :;iehirleri~ akciAerleridir. Sehir

ler b~ ye1ii alanlar sayesinde te~effus ederler. Plans1z §le-

hirle,me bu~u engellemekte&ir. 

den sonui;rlari i;ok OJ..umsuz ve yok pahal:::. tarnir edilebili:r 

- 9ehirlerimizin Sorunlar:::. ve QozUm Yollari~ Milliyet Gazetesi~ 29 :;iubat 
1984. 
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sak:incalari vardir. Ustilste y1g1lan ve plansi.z geli9en bolge

lerin trafik sorununu, kirliligici ve ~ diger alt yapi sorunla-

ri.ni ~ozli~lemenin maliyeti yeni §ehirler kurmaktan 9ok ylik

sektir ve hatta imkansizdi.r. 

$ehir yoneticili~i insanlara bliylik zevk vere'1 onurlu 

bir meslektir. Bliyi.ik fedakarl1k ister. Bitmeyen bir hizmet 

alani vardi.r. Vatanda9larin isteklerinin hepsinin kar§ilanma-

81. ozellikle paTasai. yon.den .. "" .. i.rrucans1za1r. Bununla birlikte ba-

zi. hizmetler ~ok az maddi f edakarlikla yap1labilecek hiz~et-

lerdir. 

Devletin ge~i§ si.nirlar i~i nde tlirlil gorevler i vard~r. 

Ge~i§ sinirlar i~inde, devletin gorevlerini yapabilmesi i~in, 

bi~.;ok ka.rarla:r almas1 g .e:reklidi:-" Bil tiln bu kararlar:tn bi:-

merkezden yonetilmesi saki.~cali<l1r. Merkezle yaz1§malar~ ka-

=a~ alinillas1 ve di~er ilgili ye=lere gOnderilmesi ~ok zaman 

l§lerin gecikmesine neden olur. nite-

likte bir~ok 
1' • ...... ~ • n1zme1-.I.e::-in onemicin ir:.erkezi idare taraf 1ndan 

de~erlendirilmesi ;:ok gli~ bir i~tir. Devlet veya ::ierkezci.en 

yonetim ad1na hareket edecek ve yerel nitelikte kurulu§lari 

temsil edecek orgtit ve ki9ilere gerek vardi.r. Bunun iki tUr 

~Ozil~ yolu vardirA Ya merkeztlen yOnetimin ta~~a temsilcileri-

ne geci§ yetkiler veril~r. Fakat hiz~etlerin istenilen bi~im-

de ylirlitlilmesi~e bu formill yete~li degildir~ I~inci yol ise~ 

tlizel ki9ilige sahip y~rel yHnetim kurulu§larina yani yerel 

ycnetimlere yer vermektir. Boylece merkezi idarenin ytikli na-

fifletil~i9 olmakta1r. 

Merkeze ba~l1 olan ·::a§ra.daki memurla::r, merkez ad1;:la 

i§ yepma ve karar alma yetkisinin ta~1nmas1 halinde~ yine tam 

anlam~ ile merkezden yonetim sistemi terkedil~i§ sayilamaz. 

Bunda da yine merkezden yHnetimin kat1 
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lari vardir. Merkeze bagl2 ~emurlar~ yetki geni§ligine sahip 

ol~alarina ragmenr yerel gereksiameleri anlama~ de~erlendir~e 

ve halka yakin olrna yonlinden yetersiz kali.rlar. Bu nedenle 

organlari halk taraf indan se~ilen yerinden yonetim kurulu§la-

rina gereksinme vardir. Se~ilerek i§ba§ina gelen teras~lciler~ 

memurlardan daha iyi yerel gereksinmeleri degerlendirebilir

ler. Yetki geni§ligine sahip merkez kurula§lar1, yerinden yc
netim kurulu§lari gibi dinamizm ve hareketlilik g6steremezler. 

Yerel yerinden yonetim kurulu§lar'i r yerel ~ikarlara r ekono-

mik ~ cografi Ye siyasal duruma gore degi§en ko§ullara d.aha 

iyi uyabilme olanagina sahiptir. 

Y..ii. YEREL YON'ETiMl.ERiN HEDEFLERi 

Yerel yonetimlerin ger~ekle§tirmeleri gereke~ ti~ temel 
' .. ,..~ nene:c .... en baC.setmek z:!limidindilr: l- Bireylerin tern.el hakla.ri:-ii 

ger~ekle§tirmeleri: 2- Kam~sal mal Ye hizmetlerin ilretiminde 

. verimli ve etkili olmalari ~- 3- Demokrasinin ger9ekle§mesine 

Bu • 'I! .c.., neaex.ter yerel yonetimi:i a::llam:t 

i~erai~i gortillir. Bunlardan ilki: yerel yonetimin kend.ini yo-

net en topluluk ( yani oz erk ol.:nas:..) ~ . ikii:lcisi o::.r yerel hiz-

metler orglitli olmas1 ve li~Unclisli oe hukilmetin bir alt birirni 

Yerel yonetimler yalnizca idari hizmetlerin yerine ge-

ti:rildi~i y6r;.etim birimleri olmakla kalmap.p, ayni zamanda 

demok:ra tikle§me silrecinde ka tk:l da b~l unan (ya d.a bul unmas:i 

' ) . -gereKen siyasal alt biriw niteli~i <le ta§imaktadirlar. _Ozel-

likle, karar organlar1nin se~imle i§ba91na gelmesi ve bu se-

~imlerde siyasal partilerin de rol almasi, yerel y6netimlerin 

~.L· •.L, h~... i°KeJ.. ~ :1Yerel Yone:-imlenie Detr.okrasi ve Tii:::-id ye' de Beleci.iyelerin 
hC...- - ""-I • - - • • 

Geli~imi). 

Hardy W ~ Wick·war ~ ~'The Political Theory of 1.ocal Government"~~ 
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siyasal konumu ' . a ar..a da ye:-el 

yoneti~ler hem halkin gtindelik ya9am1n1 ilgileadiren hizmet

leri yerine getiri9leri hem de se~ime dayali olu§lar1 nede-

niyle yerel ve ulusal yonetimlerin etkilili~i a;1s1ndan oldu

~u kadar, duyarl1klar1 ve halk1n kat1l1m1n1 sa~lamada da 

onemli bir rol oynamaktadirlar. Bu da onlar1n yerel toplulu

~un gereksinmelerini ger~ekle9tirebilecek bir kapasite ve du-

yarliRa sahip olmalarini, hizmetleri yetkin bir bi;imde sun-

malar1n1 ve etkileme kanallar1n1 ·a;:tk tutarak kendilerinden 

beklenen sortimlulugu yerine getirmelerini gerektir~ektedir~ 

Bu nedecle, yerel yHnetimleri yasal dtizenlemeler ;er-

;evesinde ele almak, i§lerifr ger~ekte nas1l yilrlidUgil, se;ilmi~ 

gorevlerin tluru~u ve politikanin i~eri~ini tayin eden gli;lere 

ili9kin ;ok genel bir ;er;eve ver~ekle birlikte, ozlinde daha 

~ok atan~19 gorevliler ve rutin i,lerin ylirlitilldU~il stire~ler-

kin kat1l1 m1~1. gerek y6netimin d u yarl1R1n1 ve de mokretikle,-

meyi saglaillak a~1s1nden pek yeterli gorli n~e ~ektedir. 

!erel yonetim yalnizce y6netimin ya da siyasal siste-

rain bir alt siste~i olarak alind1~1nda <lahi tistlen<li~i ama~ 

ve gorevleri ba~ari ile yerine getirebilmesi, onun yetkin bir 

bi;imde karar almas1 ve bunlari etkili bir bi~imde uygulama-

denge, hir uyum saglarnasina ba~li bulunmaktad1r. Bu ise~ 

rel yonetimin ilrettiRi politika ve hizmetlerle halk1n taiep-

dengenin sozkon~su alanlar1n herbirinde goreli olarak ko-

lay bir bi~imde sa~lanabilece~i dli§Cnillse bile, he~ bir yoae

tim alt birimi~ hem de bir siyasal elt birim olarak yerel yH-

netim.in bt: ikili niteli~inin ama;lar1 ve kendisine ,,.,.,. r,>r•, , ... 1 .. ~. 
} ~,["\,. - ·u...L . ..I-

gorevleri ba~ari ile gerekle~tirebilmesi her bir alenin kendi 

;evresi ile kaO.ar!I bu iki alan:i.n 

da bir uyam ve denge sa~lanmasini zoru~lu k:i.lmaktan1r. Bu ne-

tlenle yerel yonetimle:::: ~evresel ko§u.llara ~ bun.lardeki de~i-

':"\ d " A • "M · . , "" . 1 · R , t · ., .l.Jesmon L ~ naerscn ~ ··1 un1c2pa1. ruo ic e.Le 2ons' ~ 
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t?ii:r.lere ve bunlar-~:i. olas;turda~u etkiye en a9:;.k ~ en duyarl:;. 

yonetsel-siy_asal alt birimi olus;turmaktadir. Ba:J.un i9in de 

bir yandan ~evreler aras1 denge zorunlulu~u. ote yandan 9ev

renin etki.lilik a';;is:rndar:. ve bir sin:i.r olus;turmas:i nedeniyle 

yerel yor:.etimin ~evresinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Y.JiL YEREL YONETiiVitN \:EVRESi 

r!"',.·~~ ·o-;~ 0··~2:;t-:' •"· ->c-1~a·e ye- a 1 d~;;~ v 0 ·K· ~rar ··~rmoa·e ':>'-v.<:: -'-- •o"'~"" -'-•->. .i. -'- -'-6..L ~ C.. ~'.::: ' ~ 

dikkate al:triacak fiziki~ ekonomik ve davran::;.:;;sal etmer..lerden 

olu§an bir bUtiln olarak tanimlanrnaktad:tr. Bu tan:;.m 9er9eve-

sinde~ bir orgtitlenme bi9imi olarakr yerel yonetim tiy s:evre-

sel alanla sin1 rlanffiaktad~rA Bun l ardan birincisi, i9inde yer 

genel egitim dlizey i , yasal-politik s:eri;:eve 

ve sos yo-k li l tli rel kategori l erden ol u §an genel k li lt~ r e l yapi 

ve bun.l arJ.. n yerel yOr!eti m ilz .e r indeki etkile~ i ni if a. d e eden 

rnakro ';-ev::-edir. 

Ikincisi, makro -yevrede bul unan ~e§itli kurulu§lar ile 

dernekler !I siyasal partiler, ';ika:r gruplar1n:;.n ol:i~tu_rO.ug~ 

talep ~evresidir. 

U~linclisli ise, merkezi ve bolgesel kurulu;ilar1:l yerel 

y6cetirain ama~ SB?taoas1 ve gli~llik i§leyi§i ilzerindeki etki-

Bir yonetim alt birimi olarak 1 •. I.. • yere.1. yoneLl.m ile siya-

sal alt birim olarak yerel yonetimin ikili yap1si a~1s1ndan 

bakti.~1w1zda sa~lanacak dengenin olduk~e kar~a§1k ve i~ dina-

mikleri ~eli§ir gibi gozilke::i 01r ili§kiler ve etkile§imler 

bilttinli i~inae olu§~asi gerekmektedir. Ilk bak1§ta siyasal ve 

yonetsel ela~lar ger~ekle§tirecekleri ama~lar a~1s1ndan bir-

biri~G.en Bu ayr1ma gore siyasal alan e§it-

lik _ ve du.yarli.~e, yonetsel. alan ise ~ verir.:lil.ik ve etkili~e 

Osburn ve Hant~ Stephen M"'Shortell nThe Roie of En:1l'i:ro;:h?ent in a Confi
qurational Therory of O:rga:dzations~'. 
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yonelmi§ bv.lunrnaktadi.r. Bu du:::-umda yerel yonetimin siyasal 

ve yor.etsel ~lt birim olarak bu iki 9evrenin ger~eklerini ye-

rine getirmede belli bir ~eli,ki i~inde kalacag1 a~iktir. Bu 

iki alan aras1ndaki etkile~imin ~efitli yHcetim siste~lerine 

ve tilkelere gore ferkl1la,acag1 a91kt1r. Orne~in, Amerika 

Birle:;:ik Devletleri 1nde ozellikle ulusal hliktimete verildi~i 

a91k9a belirlenmerai§ clan yetkiler f edere devletlere ait bu

lunmaktadir. Zira bu illkede yerel yonetimlerin etkililikler~ 

kadar merkezi yonetim kar§1s1nda sahip olduklar1 ozglirltik ve 

bunun ger~ekle~me orani yerel yonetimlerin degerlendirilmele

rinde bir olc;:ilt olarak kullarn.lmaktadir. Ulkemizde ise~ bir 

yerel yonetire birimi olarak belediye meclislerinin siyasi so

r~nlar1 goril§meleri veya siyasi te~ennilerde bulunmalari ha-

linde Belediye Kanununa gore ,. ' .. ~ ""' . x: esnea1ime.ter1 gerekmektedir .. 

Anca.k . K . . y1ne ay n 1 an::n ·a gOre Belediye Meclisin.in gOrevleri 

aras i nda~ Belediyenin gorevleri i~inde ol~ak §art1yla ba§kan 

veya diger il yeler ta r afi n da n iste n en diger sorunl a :r 1 gorli§lip 

karar verece~ine ili§kin bir htikli m de 
4 ... • ..... • 

O l~.L unmatC\..a.a1r .. 

Ote yandan ~evrenin etkileri hizmetlerin yilrlitli l mesin-

de ve demokratikle§menin ger~ekle§mesinde davran i~ a~1s1ndan 

da yogunla:;:makta, ba§ka deyi§le ortaya ~ikan davranJ..§ yevre-

nin girdileri kadar b!l girdile:rin kurulu§ tiyelerince gorev 

olarak alg1lanmas1na da dayanmaktad1r. 

Eelediyelerde hizfilet etkinli~inin mi~ yoksa yerel 

ozerkli~inin ve demokrasi =~h~n~n korunmas1n1n w1 naha 
.. ., . onemi.::;. 

oldu~u konus~nda belediyecileri~ goril§leri one~ ta§1maktad1r. 

Bunlardan ha~gisine oncelik vermekte olduklari~ belediyecilik 

a~lay1§1n1~ niteli~ini belirtecek bir ol~lidtir. Belediyecile

rimiz~ bu ama9lardan her ikisini~ de ayn2 al~Ude o~em ta~1d1-

~1 gorli§linil payla~maktadirlar. Bununla birlikte, hizmetle=<le 
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etkinligin~ belediyecilikte on pla~da geldi~ini belirmi§ 

olanlarin or~ni da az degildir. 

~izelge s·: Ye rel Hizmetler mitt Yoksa ·fer el Oze:::-klik mi i)aha Onemli? 

Anakentler Kli:.tlik Yerle~imlez- Top lam 

Say:;.. % Savi % Sayi % 

Yan1ts1z 1 0.42 1 0.32 
Hizmetler 45 18.83 19 26.39 64 20.58 
Ozerklik ve demckrasi 21 8.79 9 12.50 30 9.65 
Her ikisi de 171 71.55 44 61.11 215 69.13 
Ba!}ka 1 O.l:.2 1 0.32 
TOPLM1 239 100.00 72 100.00 311 100.00 

Genellikle, hem hiz~etlerde etkinliRin, hem de yerel 

ozerklik ve de mokrasi rGhun~n koru nmasi gibi ideallerin onem-

li gO:rlilmesin.e ka.r:;; i n hizm.et etkinligine ktit;.ilk beled.iyelerd.e 

a~eke ntlerden da ha ~ck Hnemli olciu~ u gBrUl~ek t edi:::-. Anakent-

d1g1 ki mseler, ~erkezdeki blirokratlar , anake n tleroek i e n c~men 

tiyeleri v e il~e be l ediyelerini n atamayla gore ve gelmi§ encil-

me:J. liyeleri, -yani · daha -;:ok se-;im yontero.ine dayanmayan _gorev 

yerlerinde bulunanlard1r. Ozerklik kon~sunun ise, ilniversite 
-

mensuplar1 ve eski belediye ba:;;kanlari::i.ca ~ otekilere oranla 

daha fazla onemli bulunduRu dikkati ;ekmi§tir. Kili;:Uk beledi

yelerde ise, il merkezlerindeki belediye ba:;;kanlarinin hepsi, 

il~e belediye ba:;;kanlarinin yarisi ise, her iki faktoril e:;;it 

degerde gormektedirler. 

Yonet::ne sanati. ve bilimi, h1zl1 bir deRili;ir.eye sahne 

ola::i. gilnemlizde, daha i;:ok :;;eyi gerekli k::..l1yor ve de.ha bir 

karma~ikla~iyor. Mevcut yoneti~ ara~ ve yontemleri ~odern ku

rulu:;;larin ytiz yUze bulundu~~ degi~imlerin listesinden gelmeye 
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yetreiyor~ Bu scr~nu ele alabil~ek i~in~ en Onemli degi§meleri 

incelemek onem ta§1maktad1r. Alvin Toffler~ john Naisbitt ve 

Laurence Rutter gibi yazarlar~ karulu§lar::.. derinde~ etkileye

bilecek bir dizi de~i9imi sapta;n::..9lard1r. Bt:. de~i§i:r.ler 9u 

noktalar1 kapsamaktad::..r: 

- :i:i;;gliciiniln bile§limi ve kapsam::..: I9gi..iclinila bile§iminci.'e 

kadin i§gliclinlin say1si artm::..§1 ve (evin reisi ve ailedeki yega-

ne ~al :t§an ki9i clan erkeklerd.en ol u9an) "geleneksel:i i9glicli

nun say::..si azalm19t1r. 

- Em e ~ in nit e 1 i ~ i : G ii n ti m ii z k u r u 1 u i;; 1 a rJ..t"1 d a hizmet ve 

haberle9meyle ilgili i§lerin ytizdesinde art1§ olma9tcr. 

- Degi,en otorite ili§kileri: I§~iler geleneksel oto-

rite ili§kileri:ie daha yok kar9:::. ~:;_kmaya ba9lam19lard:tr. :'Ben 

boyle dedi~i~ i~ir. boyle olacak'" anlay::..9::.. artik yetersiz kal-

:naktad1r. 

- A:rtan karma92kl1k: Teknolo j i, orgli tse 1 y ap:t ve so

runlar1n ni teligi kcausu.nda geryekle§en degi9:neler yonetl:le 

.,, •• ho .. .. .. .. .,,. o~e t...lC~J.erin yeni gorevlerin .. ~ . .. ust..es:i.=io.en gelmesi::d 

seglayecak bir dizi yontem bu1';1nmakla birlikte, bu·yontemler 
.. ... . ..,. . . 

aresicaa. en onem.L1.Ler1~aen oiri ~ yHnetimi~ iyile§tirilmesi-

di:r~ 

Thomas J.Peters ve Robert ii.Waterman, yo~etimde ba9a-

r::yla (yetkinlikle) ilgili sekiz kriter sapta~19laroir. oir-

biriyle ili§kili bu sekiz kriter §~~lard1r: 

1- Aksiyona (faaliyete) yoneliklik: Bu kriteri geryek-

le§tiren kurulu§lar bir sorJ~U saptarlar, one bir ryozlim geti-

ri rler ve O';J. s:oztimli t:.y gularlar. S loganlar::, :i yap, dene :: di r. 

2- He~§ehriye (halka, mli§teriye) yak1nlik: Bu nitelik, 

halki dikkatle ve dilzenli olarak dinlenmesini ve ihtiya~larin 
-

kar§::<.larrnas1nda kali ter.i;i: hizmetin ve gilveni:-li~in saglan-

masina Bzen gosterilmesi gerekm@ktedir. 

Giri9i<enlik: v . ., .. ... eni.i.:::.K ve riske 

:neK ~ blittin Orglitsel kademelerdeki ki!?ile~in orta.k Ozelligi

d i ~ ... B ~ r a. tl a. s 1 o g an. ~~ o 1 um l t;. bi r g 0 :r li ~ti as 1 a. bog mat~ d:. r -. 



larda, personel~ kalite ve tiretki~likteki iyile,~enin kayna

gidir. Her ~ali,an, kurulu§un kendisiymi§ gibi davran1r. 

5- Belli degerlere dayanmak: Ba9ar1l1 kurulu,larin te

mel f elsef esi tan1mlanm1§ ve personele a~ik se~ik a~1klanm19-

tir. Kilit noktalardaki yoneticiler ve sorumlular, a~iklanan 

de~erlere uygun bir bi~imde ~al1§1rlar. 

6- i~e baR1ml1l1k: Ba§ar1l1 kurulu1lar~ ytirlitmesini 

bildikleri i,lere ba~li kal1r ve o i§lerle u~ra§irlar. 

7- Ba.sit yapi, kli~lik kadro: Ba,ar1l1 kurul~,larda yapi 

ve sistem . . ,_ oasi 1- ve kadrolar nispete~ kli~tiktilr. 

8- i,ler 

belli degerlere dayanan· , . 
m.erK.ezci e~ilimler b:(i.undu~u gibi, 

Yerel y6~etiilerde ba§arinin sekiz kriteri 9unlard1r: 

1- Aksiyona (f ~· ,_) .. ~··~·· .... 1 ~ .. 
·aa~ivei..e yonei1Ki1K: DB§ari 1 vere1 vo-

- , J 

netimler soru~leri saptar ve onlari hemen ele al~~la~; faali-

yete ge~melerini zorla9t1ran yap1sal, siyasal, hukuki ve ~ev

resel engel ve zorluklarla milcadele ederler. 

2- Hem§ehriye/halka yakinllk: Bu-kriter, yerel yo~eti

rain hizmet s~ndu~u halkla ~e§itli yak1~ ili§kiler kurulmasini 

ve slirdlirillmesini i;ermektedir. Ba§arili yerel yonetimler 

halka k~lak verirler, halkin sesine tluyarl1d1rlar. 

3- Ba~1msizl1k ve giri§imcilik: Ba§arili yerel yone-

timler, sorunlar~n ~Ozlimline yOnelik gOrli~ olu~turulmasi~a ve 

yeni 11eyler yapilmas1na elveri§li bir iklim geli§tirr::i:;iler-

dirO\ 

4- Personele yoneliklik: B~ kriter~ personele ve onun 

ihtiya~lari~a sozde kalr::ayan~ ger~ek bir yonelme gerektirir. 

Ba§arili yerel yonetimler, personelin sorunlar1n1n saAla~ bir 

bi~imde kapsamli ola~ak e1e alin~as1~1n tizerinde Onemle du~G~-

lar. 

5- De~erler: _ Ba§an .. li ye rel yonetimler tan.irnlanr.n.§ 

belli de~erlere sahiptirler. Halka ilstiln kalitede hiz~et s~n

~ada en onde olillaya ~al2§1rlar. Ba§aril1 yerel yonetimlerin 
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degerleri personele a~ik ve dilzenli olarak iletilir. Bu de-

6- GHrev: hedefler ve yeterlik: GHr~v (misyon)~ kuru-

lu§un onemli ko§ullar:i..ndan biridir. Ba§ar1l1 yerel yonetim-

ler~ de~i§en kaynak dlizeylerine ve halk:tn taleplerin~ dayan~n 

gorevlerini de~erlendir~eye tabi tutmu§lar ve belirlenen go
revler: topluluk ve orglit hedeflerinin saptanmasina temellik 

etmi:;»tir. Ba:;;aril:t yerel yonetimler ~ belirlenen gorevlerin 

sinirlari i-;:inde: bagda§J..k ve ornek ni telik a§:;.yan hizmet 

verme olanag1 bulurlar. 

7- Yap1: Ba§ar1l1 yerel yonetimlerde~ kohne ve btirok-

ratik yapilan .. r. potansiyel nitelikteki olu:nsuz et.kileri en 

aza indirilmi§tir. Bu tlir yerel yonetim yap1lar1 daha az sa-

y:; .. da yonetim kademelerine ve daha az say:uia merkezi.le~mi:;; 

destek kadrolar23a sahiptir~ Bu tip yerel yOnetim yap~lar~ bir 

yandan saglam bir merkezi yonler.dirmeye sahiptir, oblir yandan 

ise personele azami baR1ms1zl1k tanir. 

8- Si1asal ili§kiler: Bu kriter Peters ve Waterman mo~ 

delinden koklli bir bi~imde ayrilmakla biriikte, ., .. 
ye:re.t ycne-

timler i~in belki en one~li HRedir. SiyasaL iii§kiler, se~il-

mi~ yOnetici organla yOnetim kadr~larin~n nas1l birlikte ~a-

b.~acegi noktasinJ.. a§an bir i~eri~e sahiptir. Ba§ari.li yerel 

yOnetimle:rde ~ yOneticiler ve poli tika. olt:.§turt:.c~ler siy-asal 

~evreye uyum gosterirler, birbirleriyle oluililu, a~ik ve say-

A§agidaid 1$izelge ~ yerel yonetimde ba§ar1ya yonelik 

sekiz kriteri~ Peters ve Waterman'1n geli:;;tirdigi kriterlerle 

kar§1la§t1rmakta ve kamu sektorilnde ba§ari.y1 zorla:;;tiran kc-

:;;~llari saptamaktadir. 



Yerel Ycnetim 
aa~ari kriterlsri 

L Aksiycna 
y5nsliklik 

2,.. He~ehriye 
yak1nlik 

3. 8a~i.ms1zl::.k 
(czerklil<) ve 
gi r i § ! ~ci.lik 

4" Pe=s~nsle yGns
liklik 

5" GOrev, hedeflsr ve 
yeterlii< 

7. Yapi 

8. Siyasal ili§kile::: 
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Pster vs ~ate:r:nen 
Kriterleri 

L Aksiycna 
ycneliklik 

2. Mu~te:::iye 
yak!.~l::.k 

3. 

Kritsrlsri:J 
rarklan 

1. Yok 

2. MG~teriye 

hemiJeh:riye 
donu§tiyor 

3. Yok 

4. !nsanlar a:::ac:i..l::.~::.yla 4. Y::ik 
nretkinlik 

~" Belli ds~e=lsre 
dayarn~ak 

7. 8asit yap1~ az 
(dar) kadrc 

S. Yak 

8. Gorev ve he
hetiefleri kapsa~~k 

i~ler bi:r yOnetim 
yap::.sinin birle-

8. Ye~i yerel 
y0n9tim k:riteri 

'!er21 YOnstimde 
tizel i<o9ullar 

1. Yasalar yerel 
yonetimin 
h:i..zli davra:-:-
mas::.n::. zorla§-
b.rmakcadir. 
Riske gi:::'ms 
e~ilimfade 

dti§i.lkll'.ik. S::.
n1rl1 kaynaklar. 

2" Kamu sekt5-
:rG ~~kamu~=1a-

!"l.111:1 cokiu~u 

Ba~irnh tUke-
ticilsr 

3. :'Pazarlama:i 
vsya riske 
me kn~ust.:ncla 

gh-

istel<sizli~i 

4. !nsanlara yo
nslii< ~::og
ramla:- bez2n 
vsrgi yUkL*-mlU-. . . 
.i..sr1rn.n peras1-
n1n bo~a harca
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XJfi. YEREL YONETiMLERiN BA$ARISiNA Yfi.NELiK Y...RITERLER 

1- Aksiyon& Toneliklik 

Aksiyona yonelikiik, sorunlar:::..n saptanmas:i, h:izl::I. ve 

etkili bir bi~imde ele al1nmas1 an.lamina gelmektedir .. Aksiyo::-

na yoneliklik ~evreyie uyum i~inde kalmayi gerektirir; sorun-

lar:::..n saptanmas1na yonelik olarak bir erken uyari sistemi ge

li§tirmeyi, sorunlar1 h1zla te~his etmeyi ve gerekli bi~imde 

harekete ges:meyi zorunlu k:ilar. Ilk o~e - ~evresel uyum 

olup biteni 

olmayan bir tarzda yapmak demektir. Peters ve Waterman bunu 

~dola,arak yonetmek 11 diye tan1mlamaktad1r. Bir ornek olayda, 

bir yonetici, yai2~anlar1n grevi siras~nda oblir yoneticilerle 

birlikte bir dizi glinllik i§i kendisi yapraak durumande kal:in-

ca~ §ehirtleki glinllik i~lerin seyri konJsunde bir hay ii ~ey 

o~renm.i §ti r. Pe:::- sonel i ·~al 11? t:::. ~:::.. yerde d tize :1 l i a r al 1klar la 

ziyaret eden y~neticiler, bliro d1§1ne ~ikmen:::..n so~ut sonu~la-

.... '"" gorur..1.er. 

Yoneticinin personel aras1nda gorilnT.esi personelin mo-

ralini yilkseltir ve y8neticinin yap1lan-1,e ili1kin anley1§:::..-

n:::. geli1tirir. gevresel uyum, -hem1ehr~lerin sorunlar1 ve hiz-

m.etin ge:rekleriyle ili§kiyi ko:ruyan iki yOnlti bir ileti9im 

sistemi 1 bir bi:igi toplama sistemi anlar.n;:rn da gelir. West 

Coast~taki 
11 • .,. .. 1en1rl.eraen birinin yoneticisi, ayda bir glin, 

halkla dcgrudan ili1kiye ge9meyi gerektirec bir i1le u;ra1-

maktad1r_. Bir . ,, . 
ver1m1:i.. -;:evresel bilgilenree kaynag:::. da 

ye:rel pe:rsoneldir A Person.el~ hizmeti:1 su~ulmas1 ~a.i.J..:;;malar}. 

dolay2s:::..yla halkla stirekli ili1ki i~indedir. Bu nedenle, hal-

kin tutumu konus~nda ve sunulan hizmetlerin etkinlik derecesi 

hakk:::.ntla bilgi ve gozlera sahibidir. 

Aksiyona donlikllik kriterinin ikinci o~esi, 
. . oir so:run 

veya durum saptad:.'kt.an so::lra bir:;ieyler yap1lmas1 geregidir. 

SCzgelirni~ bir ~ehirde~ itfaiye amiri, kendi bi~iminin yete-

rince sU.ratli hizmet sur..r.iaa1~2 s~9lamas1yla ylizyilze kalm11-

tir~ Bir9eyler yapma geregini duyan itfaiye amiri~ yeng1nda~ 
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itibaren 12 saat i;inde bi:r semt topianti.si tlilzeniemi§ti:r .. 

Itfaiye sorumlu ve yetkililerir. ket1ld1klar1 tcplar.tida soru

lar cevaplanm2, ve itfaiye orglitilr.iln yang1nla ilgili ~ali§ma 

csulleri ve h1z1 konusunda video teyple saptanmi, g6rilntiller 

sunulmu.5Jtur. 

Iamu sektorilnde: bilrokratik hiyerar§iye yasla~ma egi~ 

limi gozlenmektedir. Ince eleyip s1k dokuyan i:::-delemelerle 

do~ru bir karara varmayi ama~layan i:blirokratik kanallar1 kul-

lan1m 1~ yakla,1m1 a~irlik ta91r. Etkin aksiyona yonelik kuru

lu,lar~ orgtitsel yapi~ kural ve usullerin i9 gorrueyi engelle-

yip kostekleniliesine izin vermezler. Genellikle~ kamu .. ,,._ .. se.1<1-0-

rtinde aksiyona ge~ip i9 gormenin etkin yolur sorunlar1 par~a-

lar1na ay1rmak ve her bir par~ay1 ayr1 ayr1 ele al~akt2r. B~ 

yontera~ yonetimin a§amali bir §ekilde karar olu§turma yor.te-

~ine de uygun dil,~ektedir. Bir ba~ka gozde yo~tem de, gerekli 

ki§ileri birara.ya getirerek bi:::- ekip ~al:::;:mas::.yla sorunlari 

~6zmeye yoneliktir. Gerekli czmanliga, kaynak ve olanaklara, 

zamana ve ilgiye sahip ki§ilerdir bualar. 

Yoneti~ iyin yanli:;: yapma~ak onemli bir noktaa::r. Hem-

:;:ehriler bunu ister. Yonetir.:.in yapt1~1 yanl1§lar ge:rnllikle 

gazetelere man§et olur ve zaman zaman, yanli§ i:;: yapan-kamu 

yOnetici 1 e:ri it?l erini kaybederler ~ Bu d u:rum. ~ t ~ tuc u ~ riski 

yek yliksek olmayan ve aksiyon dlizeyi dli,Uk bir stratejiye yol 

a~ar. Aksiycna yonelik yerel yonetimler, denemeleri ozendirir 

ve yanl1§lar1 ho, gorlirler, bu slirece de cgretici bir deneyi~ 

gozilyle bakarlar. Ayrica, siyasal ve davra~::.§sal <legi:;:ke:1ler 

a~1s1na.an ~ bu k~r~lu§la::r ~ ne zaman deneme yap.acakla:r1ni ve 

ne zaman yepmayaceklar1n1 bili~ler~ 

Pe:rscneli~ ~iske girmesini Ozen.dirmek a.mac1yla ~ bir 

~ehir yOneticisi~ kadrcla~in bir~ogu se~ilmi~ gO~evlilerle 

birlikte ~al19ma konusu~da- pek <leaeyilli sanibi oiffiamakla bir-

likte §ehi:- Meclisi:1e pe:rsonel.in kat::tl::.:rn. konusuna ag1:rl:ik 

kat::.lan. personelle ~al::t:;;ma ve yakla:;:1mlar1n1 degerlendirip 

ele~tirmek ve se~e~ekler lizerinde durnak ilzere biraraya gel-
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lliektedi:r. insa~lar deneyi~le:ri ~ze:rinde d~§linlip bundan ders

le:r ~1kard1klar:;.nda ve bu dersleri ileriye yonelik olarak ae-

ge:rlendirdikle:rincie daha iyi oSrenu.ektedirler ~ Aksiycn.a yo-
;i.eliklik ~ .. yap:; .. lan i~lerin gozlen;:;.esini: sona9la:n.na yor:.elik 

degerlendirmeler yap1lmas:;.n1: gerektiJ~i:lde dlizel tici ~all.§ma-.. ~ 

yi, OngOrli ve planiamayi gerektirir~ 

Ye:rel yonetimle:r halka hizmet etmek i9in vardir. Ba~a-

r1l:::.. yerel ynnetimler halkla ili~kiye - olumlu olsur:.: olumsuz 

ols un - oz el on em veri r. lialk1 ::ko:1uk :: ol ara.k goriir 1 er~ Bu 

genel ba~lamda ~ hem:;:ehriye ( halka) yakinlik ~ hiz::::et sunulan 

insanlarla 9e§litli yak:::..n ili§kiler kurulup slirdtirtili!l.esi <ie-

r.J.ektir. ayni zamanda ~ nalk:..n taleplerine duyarl:t ~ ' oJ..maK 

Ye ceYap vermek ve onlarin sorur.larina aktif bir bi~i~de ku

lak ver::i.ek ciemektir. Arna bu, halk:::.n istedigi her,eyi verraek 

demek de degildir. 

Bu kriteri ba~ariyla hayata ge~iren yerel .. ~ . .., yone .... im.ierr 

halki~ isteklerini Ogrenillenin resmi olan veya olmeyan yolla-

r:;.rn. Ye yon temlerini ol u.-;;turmu9lard1 :r-. Resm.i yo:ftem.ler ara-

sinda semt toplant1lar1n1: topl~l~k fcru~larini~ 9ikayet veya 

biliriz. Resmi ol;;:aya:i a:ra~ ve yo:itemler aras:t:J.da ise ozel 

Haemdeki toplant:::.lara geli,igilzel katilmak, sosyal g6revlerde 

kindan izlenmesi yer alxaktad:::.r. Bu faaliyetlerin dtizenli ol

mas1, sadece bunal1m zaman1nda de~il, se~ilrr.i9 politika olu~-

Bu .. """" ... yon Le:n :- 01 r yHnilyle de, yH~etimic sccdugu hizoetler 

ko::rn.sunda hali<.a oilgi verilmesi ve halk1n go-
ril§lerini~ ve o~erilerinin septan~asi demektir~ Resm~ ileti-

~:i.m yontemleri aras::.nda gazeteler, oas:::.n bill tenleri ~ rad yo 

ve televizyon programlar1 bulunmaktadir. Tepedeki .. ,,... . . ... 
yone~:-..ci~e-

rin daha ki:;dsel nite:i..ik ta:;;:;.yan ~abalar:>. ise, halk online 
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~ikmayi gerektire~ konu§ma vb. etkinlikleri ve §ehir ya§am1y

la ilgili or_gtitlere liye olunmas1 gibi faaliyetler.i kapsar. 

Ba§ar1li yerel yonetimlerde yoneticiler ayn1 za~anda semt 
.· 

toplant1la!1na herhangi bir haz1rl1k yap:adan kat1l1rlar, 

halk1n hizmet taleplerini zaman za~an ki§isel olarak saptar

lar ve halk1n ihtiya~lar1n1 bizzat gHzlemek i~in halkla ili§~ 

ki kurmaya dayil1 gHrevler ylirlitlirler. 

Ba§ar1l1 yerel yonetimler, halkla ili§ki kurmanin, ka-

mu hizmeti gorevinin bir bolilmlinli olu§turan olu~lu~ odlil1en-
.. . .. . 
a .,.~ ... 1"'"911 

..LJI. ..L ..... ..L. ve zorunlu bir ~alJ .. §ma oldu~u. kan1s1ndad1rlar. Bunu 

da ~ok de~i§ik yollardan ger~ekle§tirirler. lialkla ili§kiye 

ge~~eyi ama~larlar. Halkin gelmesini beklemekten yOk halkin 

bulu~du~u yere giderler. Sozgelimi, Kaliforniya'daki Reawood 

9ehrir §ehir personelini yerel hizmetlerle ilgili kurulu§ 

netimi, her ili§kiyi, sunalan hiz~etler 0\ • • ... • .. • ~ Konusunaa naiK1 D2i-

gilendirip e~itmenin arac1 olarak gortir. Ayr:i.ca, halkla ili§-

kiye ge-;:meyi, tan117manin ve her -.;ah.§an:i..~ ~:kurulu§i: demek ol

du~un~ gostermenin bir yolu olarak gormektedir. 

Ka mu ve ozel sektor _ aras1nda.ki ba§li ca 
· · k. h. 1 • 1 · · (;,.a-:k"!!~\,- .,_.·"" •:,r<>~e.1"":-.<>..k-:a':'""!! ~z-~.-.1 K.oaumunaa :;_ §e .:i..r saK:t~ erinir.. ., ... -·· ..... .,., _, ~;.c'<O.-·- ... - - '.: '::::: 

kur~lu§larla. ilgili olarak daha 9ok se~ene~e sahip olmalar1-

dir. Kamu hizmeti a-;:1s2ndan, kime gidileceRi konusunda daha 

a.z se9enek vard:i..r. Dtizenleyici hizmetlerle ilgili ola.rak, se-

~enek yoktu:-... Asl1nda, yerel yOneti~ kendisini genellikle, 

memnuniyetsiz bir vatanda§a istenmeye~ bir hizmeti sunar du-

r~illda b~lur. Bu ise~ yerel gorevlilere, olumscz ko~ullaraay-

ke~ bile vatanaa§a kulak vermek ve on~3 ihtiyacini kar§1lamak 

konusunda kElfet ylikler. ~ 

hJ~.m§ehri ye y aki nl:t~.K bi r ba§l.::-:a g er~ekle§mez. I lkin ~ 
Otierilen ve dayan1lan bir deger haline 

rekir" Perso~el, ·yoneticileri;i ve poli tika olu~tur'.;.cularin 

hali<a 

Ayn1 §ekilde~ yapt:tklari i§ler halkla ili~kiye gi~meyi 

gerektiren personelin e~itilmesi v~ yOnle~diril~esi de O~em-
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lidir. Kamt: personelinin bu kri tere ba~l1h.g:;.n1n lafta kal-

mamasi i;in personelin yHnlendirilmesi 9al1?malar1n1n slirek

lilik i;inde yilrlittilmesi hayad'. bir onem ta,:;;:;.maktacb .. r. _Kuru-
•· 

lu.:;;un bu alandaki ~al1?malar1n1 de~erlendirip denetlemek 

i9in, herhangi bir glin kurulu§un herhangi bir birimine tele

fon edip ve bir hizmetle ilgili olarak bilgi isten.di~inde-, 

eaer kar,1la§1lan muamele "konuk 11 muamelesine pek benzemiyor-

sa, bu kurulu§ islaha muhta; demektir. 

3- Ozerklik ve Giri§imcilik 

Ger9ek hayattan ab.nan a.;;a~idaki ... ' o:rneK, oze:rkl ik ve 

giri§imcilik kavram1n1 a91klamaktad1r. 

"$ehir · yoneticisi ~ .;;ehir sorunlariyla ilgili y1llik 

gorli§meyi yapmak iizere, hizmet alan1nda 9al1§an 40 personelin 

kat1ld1g2 topla~tiya geldi~ §ehrin ~ati at~k sorunu ve kat1 

at1klar1n bo§alt1laca~1 yerlerin bulunup geli§tirilmesinin 

Topla.ntiya kat1la,n personelden bi:ri, bir kilttiphane memuru ~ 

at1klar::..n i11lenip kullan::..l::;;.r hale getiril:nesi se;enegi lize-

rincie dti§llintillip dti~tintil~edigini so:rdc ~ Soru ilzerine yOnetici 

ile klitliphane memcru ar~s1nda bir tarti§ma geli?ti~ 

At1klar::..n i§lenerek kcllan1l1r hale getirilraesinin ya-

ra~lar1 ve sak1ncalar1n1 konu alan tarti~ma~ ertesi glin~ yO-

neticinin blirosu~da toplant1 bi~i~inde stirdti~ Kiltilphane memu-

runun bu konuda ilgin; gorli§leri vard1. Be nedenle~ yonetici~ 

kil tilphaae meml:.:runu !\ 
.... ..._. . 

ge11~ .... 2r:nes1 i~in. at1kls:rin 

i§llenmesiyle ilgili bir projede gorevlendirdi. Iki y1l sonra, 

§lehir, illkedeki en raoaern ve .o; .... ~ .. l{apsam..1.::.. BLJ..K programla-

r1ndan birine sahip olmasiyla Un kazand1". 

Ba§ar1l1 yerel yonetimler, yer.i fikirler olu§tur~a ve 

yeni §eyler yapmaya elveri§li ~evreler olu§tururlar. Yarat1ci 

~ozlimlerin hayata ge9irilmesine de olanak sa~larlar. 

Yarat1c1l1ga elveri§li ~evre §U ozeiliklere sahiptir; 

- iier 9al1§an1n her zaman yapici ele§tirilerini ve ye-

ni gOrti~lerini Cne stirebildigi~ tehditkar ol~ayan dost~a bir 

;a.l1~ma iklimi~ 
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- Kurulu,uc her noktasindan ve her kademesiid~n g5rU1 

ak1§1n1 ozend~rec ve blitiln g6ril§lerle ilgili tepkil~rin dakik 

bir .bi~imde ortaya ~ikar1lmas1na olanak saRlayah a~ik ~leti

~;im kanallar::... 

- Kurulu§ta yarat1c1l1~a ve yen.ili~e yonelik bir po

tansiyel bulunduRuna inanan, pozisyonlari saRlam, yeni gHrli§-

leri koruyan ve besleyen ve s,:abay1 odlillendiren amirler ve 
.. ~.. . ~ yon.e .... ic:t.le:r ~ 

- Yarat1c1l1~a ve yenilik~ili~e elveri§li kayn.aklar, 

yarat1c1 dtiglinmeye elveri~li bir fiziksel ~evre~ yeni gorli~-

ler ol~§tur~p geli§tirmeye elveri~li destek hizmetler ve kay

naklari hayata ge~irecek olanaklar. 

Kamu sektorilnde ortak bir egilim belir~eye ba,lam1,

t1r. nu egilime gore, 9ogu yerel yonetimin kar§1 kar§iya kal-

d1~1 vergi tevanlari~ harcamaya yonelik s1nirla~alar ve obilr 

ce artik .olanaksiz hale gelmi§tir. Kaynaklardaki azalma~ ye~i 

programlarin hayata ge;irilmesni zorla1t1r~aktad1r. Yerel yo-
netimlerrle yarat1c::..l1k ve yenilik ihtiyac1 ve olana~::..~ 1im-

diye kadar gorillmedik bir bi~imde artm11 bulunmqktadir. 

Artan sayida yerel yonetici ka~u sektoril~rle daha r.: ~ raz.J..a 

ol~lide giri1imci olmaya §iddetle ihtiya~ duy~aktad:ir. Visalia 

§ehri (Kaliforniys) yoneticisi Ted A.Gaebler 11Giri§imci Yone-
tici11 adli yaz1s1nda ~ gilnlimilz yerel yoneticilerinir. de~i§me 

g6reviyle yilz yilze balunduklar1n1 vurgulacaktadir. Yazar~ gi-
ri§imci nitelik ta1::..yan yo.-:.eticilerir. ozellikle:::-ini §U yedi 

- Goreve oegil~ hedefe yoneliktirler. 

- Giri,i~ci nitelik te,1yan yHneticiler esnektirler. 

- Silrekli olarak, varclan1n tizerine gider ve olabile-

cek olan1 da sorgularlar. 

Giri9imci aitelik ta§1yan yoaeticiler gelecege yone

liktirler. 

Risk eltina girerler; ~ilgin ?rojelerle ugra,mazlar, 

hesaba kitaba gelir risklerle ugra§irler. 
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- Kara yoneliktirler. 

Giri~imciler~ mlilkiyet duygusuna sahiptirler; bilrok-

rat degil, maliktirler. 

insiy~tif kazanan bazi yerel y6netim kurclu9lar1, kir 

amaciyla riske girerek daha giri9imci bir nitelik kazanm19-
. ' . 

lard1r. ~ogu durumda, boylesi bir e~ilim, ek mali kaynak sa~-

lanrnas1na yol a9c1,t1r. Ne var ki, baz1 kamu y5neticileri gi

ri9im riskleri listlenmekten ka~inm19lard1r, ~tinkli bu tip yo~ 

neticiler~ giri9imcili~in~ yonetimin geleneksel rolli olan 

dirlar. Giri,imcilikle ilgili bu kriter sadece reali risk al

tina girmeye ag1rl1k vermez. Onun yerine, ozellikle gorti9lere 

ili~kin giri,imcili~i one ylkarir. 

Yeni gorli~lere kucak a~an, yeni ~eyler dene~ek isteyen 

ve zaman zaman ba~ar1s1zl1Ra dil~en ve kendi.:li silrekli olarak 

degerlendirmeyi ozendiren kurulu~lara ve yoneticilere ihtiya~ 

varch.r. 

4- Perso~ele Y6neliklik 

Bu ba~ari kriteri~ ~ali§enlara birer yeti~kin ve insan 

ola.:r.a.k davranilmas:in::.. getektirir,. Ba§a.r::..11 ye:rel yOnetimle:r 

personele degerli bir kaynak gozliyle baker. Persotiele yone

liklik, be~ yoldan geryekle§ebilir: 

1- "" -rersone.J.e ciiizenli olarak bilgi saglanwas:i, 

2- Perso.:ieli so::-:rnlar::.. ~ozecek ve orgiltsel etki>lli~i 

artt1:racak bir kaynak clarak kullanmak. 

3- Her ~Uzeydeki personele yHnelik deRi§ik egitim ~a-

l19:nala_r1 

rilm. .esi .. 

4- Biltiln personele icraat~ hakk~ndaki de~erlendirmeie-

ri dlizenli olarak iletecek bir personel sistemi 

olu~t~rulmas1 ve kullanilmasi. 

5- Personele ba~ar1iar1 i~in pa~a-di§i Odililer saglan-
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<;o~u yonetici ~ personeli yeterince bilgilendi::::-0.i~ine 

i:ieni.r. Pe:::-sonelin ~o~a ise bu kan:uia de~iltlir. i:olup bi ten-

tle::i _h-aberimiz ol:nuyor ~ yap:ilacaklarda.r. haberimiz yok~ bi_zlere 
" 

bilgi ilet~lmiyor'! tilrilnde ~ikayetlere yerel yonetim kurulu~-

lar1nda sik s1k rastlanmaktadi.r. Yoneti~ ve personel arasin

daki bu goril~ ve anlay1§ f arkl1l1klar1n1n de~i§ik nedenleri 

vardir; 

- Yoneticilerin her dlizeydeki personeli gerekti~i ol~ 

~tide bilgilenairecek yeterli zamani yoktur. 

- Yoneticiler personelin i§ine g~rekli olandan f azla-

s1n1 bildi~i kan1s1ndaci1rlar. 

Resrni olan ve olmayan kanallardan bilgi aki§i sanil

d1g1 kadar h2zli ve etkin bir bi~imde ger~ekle§me-

mektedir. 

- YOneticiler·, persn~elin Orglitsel konularda dehe f az-

la bilgi edir.meye ihtiya~ duymad1~1 veya b~ konular

la ilgilenmediRi kar.1s1ndad1rlar. 

Ba~arili yerel yonetimler b& bilgi yetersizlikleriyle 

ilgilenir ve bu sor~nu 9oz~ek i9in ~aba harcar ve 9ozerler. 

l§e ?lin0.1~2 and an i ti bar en yeni personele, go rev: ama~lar 

ve hedef ler: progra.mlar!I poli tikalar ve 

hakinnda bilgi · verilir. Y0neticiler ve amirler ~ ., . personeJ.in 

hangi ko~ularG.a bilgiye iht.iyac:. oldu~~::i.:.r. personele sorarak 

sapta~aya ve k~r~l~:;;ur. ileti§im siste~lerini etkinlik derece-

sir.i de~erle::i.dirmeye yonelik c;al1:;;n:alar yaparlar. ..... ., . rersone.LJ.. 

bilgilendirraek i~in degi:;;ik ara~ ve yontemler kullan1l1r. Bu 

ara~ ve yontemler aras1~da ~uclari sayabiliriz; konu:;;malar, 

gazeteler, video teypler, ilan tahtalar1, kisa .r.otlar ve res-

~i ol~ayan toplantilar. Ba:;;ar1li kurulu§lardaki yoneticiler~ 

yeterli ol9lide bilgiienO.irilen personelin i:;;ini daha etkin 

bir bi~imde ylirlitecegi ve kurulu:;;a daha - yararl1 olacagi kani-

sindadirlar~ 

Personel bir kuralu§un en onernli kaynag2n1 olu§tarur. 

Accak be kaynak, genellikle~ yeterince kcllan1lmaz. ~Yaneti= 

biz leri din ie:ni y or~' vey a '~ yOnetirn i y i r • • • .,. • • • 
IiK1r~er1n seaece Ken-
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dilerinden ~ikacag1n1 saniyor~: tilrlinden 1ikayetler, bu deRer

li insan kayna~ining ozardi edilmekte oldugunu gostermekte-
' . 

dir~ Ba,ar1l1 karulu,lar personele 11 konusunda uzman kadro 

goztiyle ba~ar ve bu kayna~i kullanmaya bakar. 

Ba1ar1l1 yerel y6netimler personelin eRitimine de "bli

ytik oncelik verir. Parada tasarruf sa~lam.ak i~in e~it.im prog~

ramlar1n1 bir yana b1rakmazlar. En ba,ar1l1 yerel yonetimler 

ner alanda ve her 

alt kademe gorevliden en tepedeki yetkiliye kadar uzanan.ge

ni§ bir kesimi kapsar bu egitim planlar1. Bu planlar, genel

likle, personelin ve yonetici kadrolarin birlikte ger;ekle,

tirdigi ihtiyayla:n.n saptan:nasina yonelik ~a11,malara daya

nir. Etkin personel egitimi -~ali§malarinin iki yonli bulunmak

tad1r; bu yalJ .. :;imalar bir yandan personelin i:;;ini etkin bi:;:-

bi~imde yli~litebil~esi ~91n gereken bilgi ve beceriyi sagla~aya 

yOnelir~ Obilr yandan ise pe~scnele geli~me ve terfi olanak~ 

lari sa~lSmaya yOnelir. 

Personelle ilgilenilmesi, yonetimin personelin i:;;leri-

ni ylirutmesi konusanda yumu§ak bir tutuma sahip olmasi veya 

ytirli tlimli . . 
Kon~sunaa tutuma _sahip olmasi veya 

i:;i yilrlltlimti konusunda gev1ek ve yetersiz standartlar uygula-

mas1 anlamina gelmez. Ta~ tersine kati gorti:;;lil bir insancil-

lik sOz konusudure BOyle bir yakla~1m sonucunda personel ken-

disinden bekleneni bilir, ~al1,~alar1yla ilgili de~erlendir-

mele:rden silrekli ve dtizenli ola:;:-ak haberli olur ve karulu§ 

i;;.indeki yeri:1.i 01l1r ~ BGn.c. gert;.ekle:;;tirmek iyin ~ ba~ar1l1 

yerel yoneti~lerr personelin icraat1n1 gozleyip de~erlendir-

meye yonelik sistecler geli,tirirler; bu ise icraat hedefle-

rinin ortak olarak geli:;;tirilmesini ~ yap1lan i;dn seyrinin 

tltizenli olarak gozlenmesi~i (izlenillesini) ve dlizenli aralJ..k-

larla de~erlendirme toplant2lar1 yapi.lm.as1n1 ( resm.i nitelik 

ta~i~ayan gorti,meler ve yaz1l1 degerlendirmeler yapil~asin2} 

gerektirmektedir. En ba,ar1l1 icraat gHzleme (izleae) sistem-

le:ri genellikle i;iu 

- Iki yonlli ileti~imi ozendirirler. 
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Pe:rsonele yapic1 bir a.nlayl.§lla yardim etraeyi ama<;-

larla:r. 

- Eu sistemler en list kademe yonetim taraf indan des-

t~klenir ve peki§ltirirler. 

Son olarak~ ba§larili ye:rel yonetimler, bir dizi tle~i

§ik odilllendirme program1 uygulayarak personelin kurulu§ i~in 

' ne kadar oae:nli oldu~unu gosteri:rler. Bunla:r aras1nda odlil 

niteligindeki ziyafetleri~ piknik~ yemek verilmesi gibi sos

yal toplantilar::t ~ ozel ata.mala:r::t ve :rotasyon programlarini 

sayabili:riz. Bu tlir ozel etkinliklerin iki ortak ozelligi 

va:rd:i..r. Personelin katki.lar1n1 vurgµlamaya yonelik sami:ni 

ve anlaoli. etkinliklerdir ve kurul U§lun i;:al::..§malarin::..n daha 

bi:r etkin olmas1na katkida 
c .... .• "'I ~ 

ou.t-unur .tar. 

Yerel yHnetimler bu tlir programlar1n1n uygulanmasinda 

b .;.,.. 
.L ~ dizi engelle kar§1la,1rler • Bu engeller erasinda gelenek-

personel kurallari~ kaynak yetersizli~i ve personel konula-

rindaki genel olumsuz tutum say1l~ilir._ bu engellere raAcen, 

personel ve:rimlili~ini artt1rmaya ve katk1lar1n1 vurgulamaya 

yHnelik samimi ve anlaml1 etkinliklerdir-ve kurulu§un ~al1§-

malar1n1n daha bir ekin olmasi~a ketk2da bulanurlar~ 

Yerel yonetiraler bu tlir programlari.nin uygulanmas1nda 

bir dizi e~gelle kar§1la~1rlar. Bu engeller aras1nda gelenek-

sel yonetim anlay1§lar1, blirokratik de~erler, kis1tlay1ci 

perscr..el kuralla:n., kaynak yetersizligi Ye person.el konula-

r1ndaki genel olumsuz tutum say1labilir. bu engellere ragmen, 

personelin vericliliAini artt1rmaya ve katkilarini vargula~a-

ya yOnelik prqgramler eskisinden deha sik ve yogun "I • <I • • oir 01~1m.-

de kullaal.lmaktad1r. Personele •• ~ 6 .. 

yone.Ll.t< ilginin artJ.§J.. 

nedenlerden kaynaklanmaktad1r; 

- Bu teknikler Ozel sektOrde . ' nan a popille :r ~~~e belirgin 

hale gel~ektedir. 

- !nsanlara yoneli_k yakla.,:i..m.lar kon.t::suncia elden aana 
fazla bilgi b~lunmaktad1r. 

YOneticile~~ perscnele yOnelik fealiyetlere duy~la~ 

ihtiya~ konusunda Qaha duyarl1 bir hale gelmektedir-

ler~ 
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de en onem-

li nedeni ~ li(ogu yerel yonetimin son y:i..lla.rda rna·li ·ve perso-

1 .. . .. . 1 · 1,. ' .. 1 . .. ., •· y .. .. ne .Le ::.i.gJ.. . J.. c,l.S:lnC:t1.ar a KaT§:l.lS§rnJ..§ O.i.mas:ta:t.r. ere.i __ yon_e-

timlerin h~zmet programlar1n1 daha az sayida personelle jil-

rlitmesi demektir bu. Bu durumda, yerel yHnetimler, elfte bulu

nar. personelden daha iyi yararlanraak zorunda kalmaktadir. Bu 

ise soz konusu personelin harekete . . ~ . 
ge~1r1..imes1, e~itilmesi 

ve odlillendirilmesi' bu personelle ileti:;;ime girilebilinesi 

demektir. 

De~erler ortak kill tliriin temelini olu§turur. Ba9ar1ya 

yonelik bir k urulu:;itrn. anlay1§1n1 n ozlinti olu§tu:::-a;i cie~erler, 

btttiln personel i~in ortek bir yo n duygusu ve onleri n giinltik 

davrani:;ilar:i.. a~1sindan yonlendirici ilkeler saglar. Bu ba§ari 

fcrmillleri . or t ak kahraman tipierin i , kliltlirle i l gili efsane-

leri, t ore nle r i oeli::'.'ler Y e baza;:i da bunlarna;:i kay naklan:tr. 

Ger~ek t en . ge r. ellikle kur ulu~lar i n ba~ar1l1 olmas1n1 n nedeni, 

personelinin kur u lu~u n de~e r lerini se ptayabilmesi , be ni mseye-

bilmesi ve bu deRerlere gBre davranabilm~sidi~. 

DeRerler ideal ozellikler ve~a asll_deRer ta~iyan ni-

teliklerdir. insanlarin d~Aer verdiRi, uRrcna mlica<lele ettiAi 

ve ya~amlari~1 ve tercihlerini yOnlendiren ~eyle~dir. Insan-

lar1n sikica sarildigi degerlerde~ baz:tlari mutluluk, ozgilr

llik. kalite ve dostluktur. Ir.sanlar gibir toplaluklar ve k~-

rulu~lar da faaliyetlerine tefilellik eden degerlere sahiptir

ler. Toplaluk dlizeyinde deAerr topluluRun ozelligini belirler 

ve kurula~~3 te~el gorevini etkiler. Topluluk degerleri ara-

den - ker.di ne yeterlilik~ temiz ve dUzenli topluluk gibi 

iikeler yer almaktadir. Toplaluk de~erleriyle ilgili tarti§-

malar genellikle kapsa:nli bir planlaoa ~a.i19~e.s1 s1ras1nda 

ger~ekle:;iir. 

Kurulu§ dlizeyi:nde, de~e:-ler ~ kurulu~trn ana gorevi:ni:l 

belirlenmesine yardimc2 olurft De~erler, ayn~ zamanda, bu ana 



- 46 -

go:::-evin nas1l yilrlitilleceRi:n.in belirlen:nesinde ku::-ulu§'a yar-

d1rac1 ol urla:::-. Ortak ku.:rulu:;; deRe::rleri aras:::..nda verimlilik ~ 

kat:::..lim~ onde:::-lik (liderlik)r planlama ye hizmet bulunmakta-

Iurulu§larin her zaman deRerleri olagelmi,tir. Ba,Ari-

11. kurulu:;;larr ozel olarak belirlenmi:;; (tan:::..~lanmJ..§ ve a~ik 

se~ik if ade edilmil? de~erlere sahip olm.a e~ilimi ta§l.rlar. 

Bu de~erler pek nadiren gtivenirlik, dogruluk ve kat1. kurul~I? 

anlay:::..:;;1 gibi ilkelerde odakla§l.rlar. Daha ~okt en iyi olma~ 

halka ilstlin kalitede hizmet sunma~ yarat2c1l1g1 ve yenilile 

ozendirmer resmi olmayan sistemlerin korunmasi ve etkin olu§ 

gibi ilkelere yHneliktirler. Bu yerel yHnetim §U deRer tablo

sunu geli1tirmi1 ve formlile etmi1~ir: 

A;1k Fikirlilik 

Relkin katil:i..mi 

Yete::-lik 

Konse~sus 

Goztipeklik 

Ya:ra.tic1l1k 

Sayg:i.nb.k 

yal1§arak geryekle§tirme (ba§arma) 

f arkl1 gora,lerin kabul~ 

karar olu§turma slirecin<le kat1l1m 
. ,_ t' . ~ ( ,_, . ~ . k'I 1craa1 .. ~ e_ Kl.n o.iU§ e l-Kl.n.Ll. ; 

bilmeye dayal1 karar olu§turma 

jaratma ve bulu§ gtic~ne sahip· olma.~ 
de~i§meye yatk1nlik 

Degerlere sahip olma yetmez. Bu de2erlerin kurulu§taki 

btttUn personele dolaysiz ve a~1k bir bi;imde iletilmesi gere-

kir. De~erler insanlara yon verir. De~erler personelden ne 

ay~i zamanda personele esin kayna~1 olur. 

Kurulu1an de~erlerinin ycnetiminde en list kademe yone-

tim Cnerali bir rol oy~arA Degerlerin belirlenip peki§tirilme-

siaden, iletilmesinden ve ba deRerlerin zaman zaman gerektik-

uvgulan~as:i..ndan voneti~ soruluQur. Ust kademe yoneticiler 
~· ~ ~ 

k .., h 1 x •• ,_ • .., 
u:rul.u~a i.eyecan ve::::-me o enai;:i..na san.:i..p1..1r .ter. Biryok toplu-

luk~ gelecege yC.:;.elik bi:r tasar1m olu~turulmasl.na katil:tmi 

sa~lamek ilzere heili:;iehri topluluklar:i..r:.da:t.~ yerel sivil kuru-

1.~~lardan ve se9im.le gelen politika. clu~turuculardan yara.:r-

lanm:i..§tJ..r. 
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Ana Gorev ~ kurulu:;;un ana konusu veya temel' ta91.d1r. 

Kamu hizmeti programlari ve faaliyetleri a~isindan kurulu~un 

to pl uma y a-p t:i..g 1 ka tk1 di r. Ana go rev deg e rl ere~ g e lene~p~ v e 

nukuki yilklimlliltiklere dayanir. Ba9ar1l1 yerel ycnetimler, de~ 

~i9en kaynak dlizeylerine ve halkin isteklerine bagl1 olarak, 

ana gcrevlerinin ne olduRunu bilir ve bu ana gorevi dtizenli 

araliklarla yeniden de~erlendirmeye tabi tutarlar. Ayrica_ba~ 

9ar1l1 kurulu9larda programlar ve ~al19~alar daha onceden 

a;iklanan ana gOreve uygun dli9er ve 

tirmeye yoneliktir. Bazi yerel yonetimlerde, bay1nd1rl1k i9-

le:ri gibi temel, .geleneksel hizmet alanlan.na donli:;; egilimi 

belirmi9tir. Bazilar1nda ise~ belli hizmetlerin sunulu9u ko-

nusunda bir yeniden degerlendirme egilimi ortaya ~ikm1~ti=~ 

Bir zorunluluk olarak ortaya 91kan bu yeniden de~erlendirme 

llimli olarak ger9ekle~mekte ve 90Ru zaman~ yoneti~ kademeleri 

arasi kaynaklardan yap1lan indirimler sonucu ... ~ . .. gun.neme g2r:neK-

al:::..n;:;.aksJ..z'.ln k1.s1lmakta ve yi.irli71i.ikter. kaldin .. l:r.aktad.1:r. Bu 

rumluluk ise bu so:rumluluklar1n yerine getirilmesi arasinda 

aengesizlikler ortaya 91kmaktadir. 

Ba§an .. 1:::.. yerel yonetimle:r programlar:uu. ve faa.liyet-

lerini ana gOrevleriyle uyum i~i3de yilrtitlirle=~ Ge~mi~ yil-

larda, artan say~tla yerel yOnetim~ ortak ~al1§malarla ana gO-

revin belirlenmesi yoluna gitmi§ler ve yeniden belirlenen ana 

gOrevlerine dayanan progra~ ve f aaiyetlere Oncelik vermi§ler-

dir. DeRerler gibi, belirlenip a91klanan kurulu§ ana gHrevicin 

de btittin personele a91k se9ik ve dtizenli olarak iletilmesi 
' . geret<ir. Ana gorev ile gorevi geri;ekle§tirecek 

.., . 
pe~sone.1.::..n 

rolleri aras1nda a~ik bir baglant1 bulunmas1 gerekmekte-

dir. 
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Yapma ,.,.. . 
.')Urec1 

~ • • ' r~ 1 d" ~ ) 1opiuiuK ,ne e iye v.u • 

. De~erler-Gelenekler-Hukuk Kurallari 

Yonetimin Anagorevi 

Ycnetimin Hedef leri ve Ama~lar1 

Personelin Ama~lari 

Gcrevler ve 1~ Iademeleri 

Bu kriterin bir bHllimfi ola~ak 1 ba;arili yerel yHnetim-

ler, bir ornek hizmet dlizeyle:-i sa~lanmasina a~i.rlik verir-

iyi yap1lmas:::. gerekmektedir. Kali teni:J. fed~ edil:::tesindense, 

ve f aaliyetleri ay1klamak :::.~:::.:J. anagHrevlerini yeniden deger-
- .. . . ~ 

.Lenairir..1.er~ 

Ges:mi§ y:.).la:rda ye:-el yonetimler, i11lerin aic1..lc1 bir 
. -

biyimde yliTtittilmesini saglayacak ara~lar olu~tur~~k ve hizme-

tin mevcut standartlari kar§1lamas1c1 saglamak is:in, ama~ ve 

hedeflerin belirlenmesine yonelik sistemler geli11tirilmesi 

71- Tep1 

°3a§an .. l:t yerel yonetimler blirokrasi;:lia olumsuz etki-

lerini en aza indiri~~ Yap1nin i~lerin yilrilrnesine engel olma-

s1na iman ver~ez. Bir9ok yerel yoneti~~birde~ ~ok .yonetim ve 

denetim kademesiy~e birlikte 9el1~may1 tercih eder. SHzgelimi 

bir list kadeille yoneticisi, bir gr~bu denetleye~ oir ki~iyi de-

li.etimi alt:i~da tutar" Bu ve bunu:l gibi yap1sal Ozeliikle:r ~ . kiiliin nede:1 

sor\.l:nlu oldu~~nun belirlenmesini zorla~tir~r ve yo~te~lerle person.el ara-

s1ndaki kcstekler. Ba~ar1l1 yerel yonetimler aaha az say1da yo-
neti1" kademesine sahiptir ve yard1:i:c1li.k gorevlerini ancak 

zorunlu tluruililarda ve pek seyrek olarak olu~turarlar. 
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Bu kriterin birba§ka onemli ycnti, kurulu,~n yoneldi~i 

anagoreve ve yeterlik dilzeyine ula~1lmas1 i~in gereken saglam 

bir .merkezi yonlend.irmeye duyulan ihtiya~t:i..r. Bir yandag az_a

mi bir se~be~tlik saRlarken bir ya~dan da Hrgiltsel denetimi 

ger~ekle,tirmenin en elveri§li yonetim araci~ hedefler araci-
-

l1R1yla yHnetimdir. 5zel sektorde geli1tirilmi§ olan bu tek-

nik giderek yerel yonetimlerde de 4ygalan1r olm~§tur. Kuru-

lu§un ve birimin hedeflerini belirlemesinin yanisira, bu yo~-

tem, sorumlulu~u saptamakta v e geli§!raeyi gozlemeye yonelik 

bir yontem de saglamaktad1r. 

?ersonel i~in orgtitsel serbestlik §U 0~eleri i~ermek-

tedir,, 

- Esnekli~i sinirlayan kurallarin ve usullerin yoklu~u. 

- Yeni fikirleri dene~e v e zaman zaman da ba§aris1zli-

Ra ~Rrema dlanagi. 

Ku r ul u1 t aki mtimklin de~eme ve zaman za~an d a ba,ar:i-

I u r u lu§ t aki =ti~k~ n cla n e n alt ~a d eme y e ye t ki veril-

Bu yan lendiric~ etkenl er y8ne timce dikka t e alinmayacak 

olursa!I cia kavu§mayaca.kt::.r,_ 

k;:i ter a~::.. s:tno.an ba§ar::li olan kunrl J.§1 arr kali te r hizmet, 

deneme ve . ~ ... 
ye:l:t.i.1K. gibi dort de~eri gozeterek disiplini ve sli-

reklili~i sa~larlar. 

8- Siyasal Ili§kiler 

Bu kriter~ belki de, yerel yonetimde ba§ari a~::sindan 

en Ba.t§a.T1. kriteri ola.ra.k siJasal ili1kiler 

- Qevreyle etkin i1i§kiler 1 

- Siyasal tllizeyde ~evre istikrar~~ 

- Politika olu,turucularla 
. ~ .,.,, 
1a.a:r1 kad:::-ola:r ara.sJ...nda 

birbirini destekleyici ili§kiler. 

Ba§ar1l1 yerel yoneti:nler .;:evreleriyle a~ik ve etkin 

bir bi~im.de ilgileni:-ler" Bu kri ter :- Ticaret Odasi !I Ka.din 
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Se~raenler Birli~i~ ozel sa~ayi kesimi gibi ~::.kar gruplar1n1, 

diger yerel 7onetimleri ve obilr yonetirn kadei;ieler'ini i~ine 

alir. Ba§ar1l::. yerel yonetimler, ozel sanayi kesimiyle.slirek

li: olumlu~ _kar11l1kl::. yarara dayali ili§kiler kurarlar; ia
nayi onderleriyle, sadece vergi ar1rma konusunda: en.er ji ta_-

sarrufuyla ilgili bir plan konusunda veya sanayi at1klar1n1n 

tasfiyesi konusunda deste~e ihtiya~ duyduklari zaman ili§ki 

kurmazlar. 

Destekleyici ve kar,1l1kl1 yarara dayali ili1kiler ge-

li1tirmek i;in, yerel yHnetimlerin tani§ma~ saRlenan bilginin 

payla,1lmas1 ve ortak sorunlar1n gorli,uliip ~ozillmesi olanak-

lar1n1n yarai1lmas1 i~in insiyatif kullanmasi gerek~ektedir. 

Sozgelimi r ozel sektorle aaha yak1n ili§lki kurma ihtiyacin::.. 

d·.lyan biryerel yonetici, topluluktaki belli ba,li sanayi ve 

tica.ret ~irketleriyle iki ayda bir t.opla.~t:.le:- d~zenlemeye 

tutma Ye ortaya ~::..kan sorunlar1 ele al~e olanagi sagla~akta-

dir. Diger ye:rel yc::!etimlerin yonetici katlrola:::-1 ise okul 

temsilcileriyle ve eyalet dilzeyi~deki illeclis liyeleriyle top

la:i.t:tlar yapmaya ozen goster;;;ektedirler. Ilis>ki ol:i§turmaya 

ilis>kin bir ba§ka yayg1n yakla§im~ ba§ka kAr azaci glitmeyen 

ki:.rulu§llar:tn ve kamu kuruh•§larin1n tcplantilar1::::ta kati.lan 

ve go:r{i§l beli:-ten siya.sal bir te:nsilcinin atan;;;.as1dJ.r. Bu 

faaliyetleri~ tumti iki amaca yoneliktir. Yerel yonetimin si-

yasal ;evreyle ili~kisici ve bu ~evre konusunda bilgi edinme-

sini saglamak ve crtaya ~1kan _ sorunlar1n ~Ozilmilne yol bulmak~ 

Ba§er1li yerel yor.etimler siyesal dilzeyde ~evresel is

tik:rar kurmaya ycnelir. Istik:rar, yerel yonetimin siyasai yon

ien o~emli sayilacak de~i§liklikleri s1k s1k yapma~asi demek

tir. Se9ilmi1 gorevlilerin devri ve yenileme se9imleri seyrek 
-

olarak ger~ekle~ir. liiit idari kadrclar1n go:revden ~ekilmesi 

veya is·t1fas1 i~ic ae ay~1 ,ey sBz konusudur. Ba1ar1l1 yerel 

yonetimlerde de~i,iklikler aceleye getirilmez, tl~1ilnerek ger-

§ar1l~ yerel yOnetimlerde - degerler~ kuraller~ prograwler~ 

idari yap1 ve kedrola:r sereklilik ta11r. 
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Sonu~ta, ba9aril1 yerel yonetimlerde politika olu§tu

ruc;,:la.rla yonetim kadrolan.. a:::as:;..nda olm~lu, as:::.k, saygiya. 

ve ~ar91l1kl1 deste~e deyali ili§kiler vardir. 

Siy?sal alandaki etkinlige yonelik olarak, artan say1-

da yerel yHnetim, bir veya iki gUnlUk tart1,mal1 toplantilar 

veya sohbet toplant1lar1 dilzenleraeye ba9lahlJ..§t1r. Bu toplan

tilarda ama~ ve hedefler, grup ili$kileri~ yonetim organ1n1n 

iiyeleri ve yonetim organiyla yonetici kadrolar aras1ndakJ 

ileti$im sorunlar1 ve sorunlarin s:ozilmil ve kararlarin al1nma

s1 ile ilgili yontemler ele al1n~aktad1r. Ayrica, bir9ok ye-

rel yonetim, yeni se~ilmi$ gorevlileri ayd1nlatmak i~in ycn

lendirme toplantilar1 dilzenlemektedir. 

XV-iL. TOPLlJMSAL-EKONOMiK YAP'i EVRiMLEPJ 'VE TEKNOLOJt< 

GELi~MELER KAR~iSli"'IDA YERfa .. Y0~'ETii¥iLER 

oleyi kentlevmedir. Kentle1me, . tilkelerin teknolojik dlizeyle-

rinde ~ ekonom.ik ve topl~msal yapila:rinda oht$an degi§m.elere 

ko§ut olarak ve b~rnlar::.n bir sonucu olarak ortaya i;r1kmakta 

ve belli bir h1za ve de:receye ula§tiktan sonra <la, toplumla-

r~n eko~omik~ sosyal ve siyasal yep1larin1n de~i§im stirecini 

etkilemeye ba9iamaktad1r. Keil.tle~rae 
.. . . 

s~:-eci.n::tn dinai::ik 

toplumsal ili$ki ve 

etkile§imin boyutlar1n1 alabilcl~ir.e geni~letmesiyle so~~tlan

:aktadir. Ientle1rneyle birlikte, toplumlarda artan oraclarda 

o::::-giltle§:ne ~ i§biHlicli ve uzmanla§ma ortaya ~i.km.akta ve insa.:J. 

davran1§ ve ili§kilerinde kentlere ozgti de~i§iklikler olmak-

Btitiln bu donli§timler~ yerel topluluklar1n yava~1nda ~ok 

te~el kimi fte~i§iklikleri de beraberi~de getir~i~tir. Sczge-

K.Kartal, Kentle~me ve insa~, TODAIE Yayini~ Ankara 1978. 

A.F.Leemans, Changing Patterns of Local Gover~me~t. 
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limi~ eskiden yalnizca tticcar ve askerlerle, iirilnlerini yakin 

bir kentte pazarlayan ;if t~ilerin glinlilk ya§amlarindaki etki-

le1imleri ve ufuklari yerel topluluk dilzeyini a•abil~ekteydi. 

Bu kesimlerin d111nda kalen genii topluluk Uyeleri ise, d~B-

duklar1. ayni ye:rel topluluk ic;.inde bliylimekte r gen~lijc y1lla_

r1n1 buralarda ge~irmekte ~ ya1amlari.ni. buralarda tuttuklar1 

ugra1lar2yla kazanmakta· ve buralarda noktalamaktaydi.lar. Bir

birlerinden btiyilk olc;.lide soyutlanm11 bu tilr kapali topluluk

larda ya1ayan bireyler ise, kendilerini kolaylikla topluluk

lariyla ozde1le1tirebiliyorlar ve bu konuda herhangi bir gli~-

llikle kar1J..la1m1yorlanii. Oysa, zamanla ula§t1rma ve haber-

le1me teknolojisindeki btiylik geli§meler, h1zl1 kentle§file ve 

endlistrile1me stireci, ge~mi1in bu kapali topluluklar1n1, oblir 

yerel toplul~klarla ili§kiye girmeye ve onemli nlifus akimla-

rin1n giderek bilylik kent ~erkezlerine dogru akmasina yol a~-

ti. ~a.~da§ 11la~::1..m tekn?lojisinin olanaklariyla beslenen ve 

gittik~e artan sosyal deRi§1meler sonucur bireyler kendilerini 

salt eski yerel topluluklariyla ozde§le§tir~ede giderek gil;-

l~k ~ek~eye ba~ladiler~ 

Bireylerin ~al1§1t2klari ~ ya§ad1klar1 ~ al11veri§ yap

tiklari, killtlirel ve ciinlence gereksin~elerini kar§1lad1klar1 

yerler farl2la§1rkee, etkile§imde bulundaklari topluluklar 

bireylerin etkile§1imleri tek bir yerel topluluRun ve bu top-

lJ.lu~a hizmet gotli:ren yerel otoritenin elverdi~i ol~illerin 

9ok Otelerine ta~maya ba~ladi~ Bireyler, ilniwersite egitimi~ 

sa~li.k hizmetle:ri gereksi~imi ~ yapeca~i ya t~r1::nlar gi bi ge-

reksinimleri i~i~ bir bilytik kentin ya da ba~kentin clanakla-

r1ndan yararlanma ve bu yHndeki ·etkinliklerinin gerektirdili 

~e§itli toplulcklerla karma§ik bir ili§kile~ sllrecine girfti

ler. 

bliylik topluluklar a.lmaye ba§lac1§ ve eski yerel yonetim alan-

....... . ~ p~ . . ...., . ~ G • ·· .~'\.eg1o~a.L , ..lan11ing ana. Keg:tona.i "'!over:J.Wer:.t in Europe'~ 

F ~ .. ievuz t ~~Til:-k Mehalli ida:relerinin Yeniden Dilzenlenmesi n" 



- 53 -

larinda gittik~e artan~ btiyliyen ve yerel olmayan ogeler~ ye

rellik kavram:un.n nitelilinde ve tan1m1nda one:n°li · degi.§lik

likler ortaya ;ikarm1,t1r. Giderek geli§e~ ha~erle,me ~e ula-

,1m olacaklariyla artan sosyal degi:;dkligin, toplu::r.sal ya-
§Bntinin ol~e~ini geni§letme yBntindeki bir ba,ka et¥isi d~, 

de~i§ik yerel toplul~klarda ya§ayan~ ancak ~ikarlar1 ve ama~

lar1 ortak olan bireyleri birbirlerine yakla§tl.rma yonlinde 

belirmi§tir. 'i'oplumsal yap::tdaki obilr donli§limlerle birlikt:e 

~agda§ toplum i,levsel bollinmeye ve kurumsalla,maya yonelmi§~ 

bolgesel ve ulasal nitelikte meslek kurulu§lari, ~:ikar klime-

H1zl1 kentle,menin ve artan sosyal degi§iklilin, top-

lumsal ya§ant1nin ol9e~ini geni,letme yonilndeki etkisir yerel 

topluluklar ve yerel yonetinler a~1s1ndan ~ozlimlenmesi gere-

ken ba,lica iki sonucu beraberinde getirmi§tir. Bunlardaa il-

Ki, yerel tcpluluklar~n ~ikarlar1n~ ger~ekle~tirebilecekleri 

ala:12n bliyli:rresi ve hizmetlerinden yararlanmaya ba§laciJ..klan .. 

yerel y5netim ~iriElerinin ;oklugc ve ;efitliliRi kar§2sicda 

kendilerini tek bir yonetimle Ye toplulukla ozde~le§tirmekte 

giderek gil;llik . ~ekmeye ba§lamaler~d1r. Bu dHnti§lim, yerel top-

luluRa olan geleneksel ba~l1l1k duygusunun ~oztilmesine ve gi

derek zay1flamasina neden olmu,tur. Bireylerin ya1?aniklan. 

kli~ilk yerel topluluklar1yla olan ba~lar1 gev,erneye yliz tut-

ir:u§tur. Bu.tun bu geli:;;:neler ka.r,isinda t yerel tcpluluklar:t 

neti~ birimleri, yerel topluluklarin til~ gereksinme ve ~2kar-

lar~n1 tek ba~larina kar~ilayabilme gil~le~ini giderek yitir-

mektedi:rler. 

Artan toplu2sal deli§melerle birlikter yerel topluluk-

larin kar§1l1kli etkile§ioe girmelerinir. getirdi~i bir oa§ke 

tlo:dl :;;:.im cie r bi r ey 1 ere ve to pl a 1 uk la ra: ba§lka top lt:.1 :..:.klarda 

ya;;;ayanlar::.:l ya,am ko§ullar1, yararland1klari ye:rel hizmet

lerin ~itelikleri ve dtizeyleriyle: ke~dilerininkini kar§:tla;;;-

t:ir:na ve kar§ilikl:t olarak 
. ., 
aurumJ..er1n1 olanakla.::-1 
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vermesidir. Bu tar kar§2la§t1rma olanaklarina kavc§an hirey 

ve topluluklarda~ kendilerinin de ba§kalari gibi ~~gda§ tek

noloji ve uygarli~in ilrilnlerinden yararlanmaya haklar1 oldu~u 

yontindeki ~ilin~leri artmakta; istemleri ~e§~tlenraekte·ve ye

rel yonetimleri ilzerindeki baski.lari giderek yogunla:;;makta

d:tr. Kentlerin gecekontlu bolgelerinde ya§ayan ye c;:ok.luk k:tr-

sal kesimlerden buralara akan topluluklarda~ onceleri :'gore-

1 . . 1 ... ce 1 yo.rcsun uK·' onlarda, yerel yonetim-

lerinden kentte ya§ayan obtir topluluklarla e:;; diizeyde hizmet 

i$temeye haklari cldukleri konusundaki bilincin giderek art

t1~1n1 ve bu yondeki bask1lar1n1 yog~nla:;;t1rd1klar1n1 ortaya 

koymaktadir. Kisacasi, dilflik standartta ya da yetersiz Hl;Ude 

hizmet ala.n topluluklar: art::..k kamusal hiz:letlerin da~i t1m1n

daki e§itsizliklere ve dengesizliklere raz:t olmamaktalar ve 

kendilerini:l de bafkalar::..yla. ef cilizeyde hizmet almaya ha.klari 

oldu~unu savunmaya baflamaktad::..rlar. Toplumsal de~i§me silreci 

i~inde, yerel to~luluklarda beliren bu donli,limlerle birlikte~ 

tilz 19. yilzyil boycnca ve 20. ytizyil::..n ortalarina deRin ge

;erlililini kor~yan geleneksel yerel yoneti~ ve hizmet g6ttir

me anlayi11 6nemli ele§t~rilere uaramaya ba1lac1,t1r. 

Esid ya da gele::eksel yerel yonetim anlap.§11, yerel 

yo~etimleri~ bir dizi hizmetler yap~alar1 ve yerel topluluk

larinbunlari sessiz sedas1z kabul et~eleri ilkesine dayan~ak

tayd1. Yerel topluluklar boyle hir anlayi~ i~inde kendilerine 

sunulan hizmetlerin etlilge~ a11cilari olmaktan oteye ge~eme

me~ekteydiler. Oysa~ za~a~la bu topluluklar, kecailerine su

nal~akta olan hizmetlerin glinlilk ya:;;amler1n1 ~rik yakindec et-

kiledi~inin bilir.cine ver~aya baflad1lar. 

H1zl1 kentlefmenin yerel yHnetim olgusu ilzeri~deki 

onemli etkilericden. birisi de~ yerel hizmetlerin ::d telik~e 

ve nicelikr;:e artc:asi ~tonil::ufe. belir;:d9tir. Bu degi~irn sil recin

de~ ilifkilerin niteliRi artik gelene~lere: aile ve akrabal1k 

esas1r,a gore degil~ ili§kilern i~inde olu~t~~~ i~levlerin ge

reklerine gore belirlenmeye ba~lam1~t1r. Kentle~meyle birlik

te~ aile kil~timlif ve niteli~i de buna uygun olarak de~i~~i§-

i.Tekeli ve Y.Gliloksliz: 
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tir. Kom§uluk baglari gitlerek gev:;iemeye yliz tutmu§tur. Bi.itiln 

bunlar1n sonucu olarak r · ~ocuk bak::..:n.J.., egitimi" kre§, Konut" 

ya§ li larin b akir.n .. _~ genel sa~l ik ~ to pl u eg lence gi bi so:z:-_unlar 

ortaya ~:;..~m:i..§t1r. Bu sorunlarin ~ozlimi.inli saglayacak yerel 

hiz:netler 9e:;iitlenmi:;i, yeni nitelikler ve boyu.tlar kazanm1§ 

ve sayica ~o~alm1gt1r. 

Toplumsal yapilardaki bu donti:;itimlerin yanisira, ekono

mik geli:;ime de, yerel topluluklar ve yerel yonetimler tizeri~

de kapsamli kimi degi§ikliklere yol ai;;:mi§t:tr. Kil tliphane1er, 

ktiltlir saraylari: festivaller, spar ve eslence siteleri gibi 

alanlarda.ki ye:rel hizmetlerin daha bliytik Ol~tide iir.etilm.esi 

gere~i o:rtaya ~1kmi.§!t1.r. Ote yandan giderek tekelle§en bir 

ekonomik ya§amda, dli§tik gelirli ~ilmelerin ve tliketicilerin, 

tekelci ve speklilatif kesime kaqp .. korunraasi yerel 

yoneti~lere ucuz balk pazarlar1~ tanzi= sat11 magazelar1 gibi 

ekor.omik i~erikli i1levleri de yliklenme soraml~luklari getir-

Ekonom.ik bliylime I ekonornik eylemlerin ol~e~ini geni§!-

let~i§ ve daha onceleri kii~tik i1letme <llizeyinde kalan tiretim 

daha bliylik ol~eklerl~ yapilmaya ba1lanm11 ve kli~lik imalatha-

nelerin yeTleri~i fabrikalar elm1~t2r~ 

tiretim ol<;:e~indeki bu donu,umlerle birlikte ~ al tyap1 

ve arsa ge:reksinimi artm11t1r. Boylelikle~ yerel yor.etimlerin 

alt ya.pi Uretme. ~abalar1 yoRunluk kazanm11t1r. Ay:r1ca 1 hava 

kirlen~esi 1 ~evre ve su kirlenmesi gibi d11sall1klar1n ke~t-

leri bir dizi onlemler alma.ya ve baz1 hizmetler ilretmeye zor-

lam2§tJ..r. Fabrikalar ve sanayi siteleri 9evreyi kirletmeye 

ola:rakr ozel giri§im kesimi~in ilrettigi kimi mal ye hizmetle-

rin tliketiminde gOrillen her art~§~ halkin korunmas2~ gilvenli-

gi~ sa~l2~i ve iyili~i a~1s1ndan yerel yonetimleri~ bazi mal 

ve hizmetle=i li~etmesini zorc~lu hale getirmi~tir~ SOzgelimi~ 

ozel giri§im kesi~inin ilrettiSi otomobil sayi.si.ndaki her ar-

t:i§ ~ yerel yo:?etimleri da.ha 9ok yol ~ otopark, koprli, list 

ge~it, trafik ifaret. Ve 1.§1.Klar:t ~ ye§!il alan. ~ tarfik nasta-
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nesir trafik ve hava kirlili~i denetimi gibi hizmetleri ilret

meye zorlam:t§tl.r. Otomobil sayisJLndaki art:t§lar - ~ y-e:-el nal

kin glinlllk ya§a~inda trafik t1kanikl1gi, trafik anar,isi~ gil-

rilltti, zaman_ yitiirimi~ tarfik kazala:n .. , hava kiirliligi gioi 

olu~suz ko§ullar1~ olu§mas1na neden oldugundanr bunl~ri kar

§ilay1c1 hizmetlerin gorillmesinde, ~erkez yonetirain yan:i..sira 

yerel yonetimler de one~li gorevler ytiklenmek duru~unda kal

mi§lardir. 

Toplumsal ya:;iantunn ve ekonomik eylemlerin ol-.;;.ekle

rinde ve niteliklerinde ortaya ~ikan bu tlonii§ilmler, yerel yo
netim hiz~etlerinin sayica artmasina yol a-.;;.mam11, bunun yan1-

s1ra anilan hizmetlerin giderek daha teknik bir nitelik ka-

zanmasina neden ol~u§ ve daha ~bk uzmanlik 

ni~ duyurmu§tur. Bunun sonucu olarakr pek ~ok yerel sorunun 

~ozilmlinde ve hizmet s~numu3da, artik yerel bilgi ve aeneyim 

yetersiz kalmaya ba§lam1§t1r.· K1sacas1, ... .. .. .Jp.. 41 yere.L n1zme... Kav:::-a-

minda ve anlay1§1nda onemli degi§iklikler olu§mil§tur. Yerel 

yoneti~ personelini~ egitimi, yerel waliye, fiziksel planla-

ma, projelendirme~ halkla ili§kiler, i1~i-i§verec ili§kileri, 

sosyal hizmetler uzmanl1R1 gibi ~lanlardaki uzmaclik bilgile~ 

:::-iyle donatilmak, yerel istek ve geieksinmelere kar11 dayarlJ.. 

ve etkin bir yerel yonetim ol~§turma~in ka~1n1l~az ko§ullari-

9a~da§ teknolojideki hizli geli§~eler, geleneksel ye-

rel hizmet kavra~1c1 ~ok yakindan etkileyen Hnemli bir ba§ka 

unsuru belirle~i§tir. Teknolojik geli§melerr kimi yerel hiz

metlerin daha bilyUk ol~eklerde uretilmesi halinde~ onemli ol

~ek ekonomileri sa~lama olanaklarin1getir~i1tir. Yoreler ara

sindaki toplu~sal ve ekonomik ili9kilerin giaerek yo~unla1ip~ 

kar~a11k bir yapiya bilrli~mes~, yoreleri birbirlerine ~okdaha 

ba~11:1l1 bir kon1;ma getin:.i1 ve bu olgu da gelen.eksel yerel 

hiziliet anlayi~lnl onemli ol~ilde etkilemi1tir. 
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Gtintimilzde yerel hizmetlerin gorillmesinin giderek. da_ha 

~ok teknik-ve profesyonel bilgiyi gerektirmesit gittik~e daha 

teknik ni telikler kazanmas:::. t ote yandan. yerel topluJuklari_n 

nerecie olursa. .. 
O.iSUnt ba:;ika topluluklarla ciilzeyde hizmet 

istemeye ba§lamalari ve say1ca bliyilk arti§lar gosteren yerel 

hizmetlerin gorillmesinin daha geni§ :nali olanaklara gereksi-

nim duyur:rnsJ.., pek . <;;.ok tilkede yeterli btiytikllige -.raramara:i§. 

kti~lik yerel yonetim birimlerini~~ geli§en bu istemlere ayak 

uyduramamalari sorununu gtindeme getirmi§tir. 

Kil~tik yerel yonetim birimlerinin bu donil§ilmlere a.yak 

Gyciaramayi§ nedenleri genellikle ii~ konu ilzerinde toplanmJ..§-

1- nitelikli Fersonel Ye~ersizli~i 

Bilytik ol~ekli yerel yonetim birimlerine oranlat kliylik 

birimlerci.e kalifiye teknik ve profesyonel personeli cezbet;iue 

ve bcyle ki§ilerde~ ola§an bir ka<lroyu devam etirme olanakla-
-

n. ~ok sinirl:u .. r. -Bt: s2nirl:.l1k genellikle iki etmenden kay-

neklanmaktadir. Bunlardan birincisi~ olu§turulacak kadrolarin 

kali tesini::i., !H~r§eyden once~ yerel yonetimlerin aralar::.ndan 

seyiffi yapacaklari adaylari~ sayisi::i.a ba~li olmasiyla ilgili-

dir. Yerel yonetimler bu se~imi yerel adaylar aras1ndan yapa-

bilecekleri gibi, bir -;e§it di§ a a~i.k ise f alma yor.temi:::.i de 

uyg:dayabilirler. Kii~:i.k yerel yor.etim birir.ileri, - yerel ol~ekte i§e alma 

yonteillini uygulad1klar1nda~ bu ol~ek yetenekli ?ersonel i~in old~k~e ye

tersiz bir bliylikllik olu~turmaktaa1r. Ikinci yolu se~tiklerinde iset be§ka 

yorelerden yetenekli personel ~eka.e yonlina~ ~okluk yeterli mali kay~akla

ra sahip ola~ru:aktadirlar. Odeyebilecekle=i y:iaa~ ve ~cretler~ b~~lari bu-

ralara yekemeyecek ol~lide dli§lik kalmaktedir. Ayrica~ b~ tar kalifiye ?er-

sonel i<;.in de ktiyi..ik yerel yoneti:n. alanlar:::.. ~ ~ekici olalt:arnaktad.ir. K.li';tik 

yerel biri~lerde~ halk13 oyuyla i§ba~ina gelmi§ yonetim kadrolar1na de 

yeterli yetenekleret egit.:ir.l ye yeti§me ko§ullari~a sahip ki§ileri cezbetme 

olanaklari s1n~rlid1r. Kli~ilk yerel toplul~klarda~ iyi e~itim gormli~, ye

tenekli ve bilgili liyeler bulmek riaha da gil~le§mektedir. 
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2- Mali Y~teraizlik 

Kti~lik birimler, genellikle ~ok s1n1rl1 bir topl:.iluk

tan, ya da alandan :gelir sa.~lad:tklar:t.ndan 1 m.ali ~aynaklari 

da &enellikle yetersiz_olmaktadir. Kil~tik birimlerin ge1irleri 

yerel kay~aklarla s1n1rl1 oldu1undan 1 merkezden aktariian 

fonlar da toplulu~un artan talepleri kar§1s:::..nda. 1 ge:-;.ellikle 

yetersiz kalmaktad1r. Bugiin genel gorli§ 1 yerel yonet{m biriil":

lerinin ilstlendikleri i~levleri yeterli bir dtizeyde gorebil

meleri i~in, bunlarin dengeli mali kaynaklara sahip cl~alari 

gereklili~i yon.Undedir. Bu ko§ulu sa~layabilecek bir yonetim 

birirninin de asgari bir btiyilklilkte olmasi gerekmektedir. Bu 

birimler merkezi yonetimden onemli ol~lilerde yardim gorseler 

dahi~ yine de glinlimliz topl~~larinin taleplerini kar§1layabi

lecek bir :nali ta ban olu§turmaktan uza.k kalmaktadir. Kli9ilk 

birimlerin yeterli mali olanaklara sahip olmay1§lar1 ya hiz-

metlerin yeterli Hl;llde g5rlile~emesi sonacunu doAurmakta~ 

ya da bu hizmetleri merkezi yonetime devret~e eAilimleri ve 

talepleri artraaktad~r. Her iki halde <le ~erkezi yonetimin <le-

netimi yc~unluk kazar.maktadir. 

3- Alanca ~e Niif us~a Je~ersizlik 

Kli~Uk birimlerin alan ve nilfus olyekleri~ yoAu yerel hizmetleri 

besleyebil::!Uekten~ ya da. bu hizmetler i9in elve:ri§li icavrame alania:n 

olu~tur~aktan uzak kaliliaktadir. Mali ola~aklari elverse dahi~ hizmetlerir. 

bu birimlerir. dar alanlar1nda ve bu bilyilkllikteki nilfus topluluklar1na go
tlirill~esi ekono:nik ayidan ak1lc1 bir davrani§ olmamakta ve kaynak savur-

Soruml~ tutulduklari yerel hizmetleri ba~ar::.yla ylirilteraiyecek 

denli az nilfusa sahip olan~ mali olanaklar ve yetenekli personel yontinden 

yetersiz clan ve teknolojik geli~meler ka:r§1s2nda eiYeri§li hiz~et alan-

la:rina sanip olmakta~ uzak kalan kil9tik yerel yoaetim birimlerinin sorun-

lar1n::.n .;ozlimilnde 1 ;re§itli lilkelerin genellikle iki yola ba:;:v~:rduklat1 

gorlili::ektedir. Bunlardan birisi, kli~tik yerel yonetirn birimlerinin birle§-

tirilerek~ daha bilyilk kapsam11 yeni birimler olu§turulmas::.; obilrti de bi

:rimler aras:rnda gontillti i§birli~i yapmaya yonelik dilzenlemeleri ger9ek-

le~tirme yCnli~de somutlanmaktadi=~ Her iki durumde da~ ye~el hizmetlerin 

daha ak1lci.l bir bii;:imde yi!:rlittilmesini sa~layacak, alansel 

biiyilklilge ula§ma temel glidilsil a~irl~k kazanillaktadir. 
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XL"'t. YEREL YONETIM-DEMOKRASi iLi~KiSi OZERiNDE DEGiSiK G0R0$i..ER 

Yerel yonetimlerle demokrasi . ' . ara.s1naa.Kl. ili§td si va-
.• • J.· 

sal hilim di.i§Uni.irleri n in silrekli olarak ilgisini ~eke:i bir 

kona ~lmu§tur. Anglo-Sakson dti1UnUrleri arasinda saglikli · bir 
-

toplum k~rmak i~in gti~lti ve ozerk yerel yor.etiililerin zorunlu-

lugunu savunan pek ~ok isim sayilabilir. Bunlan.n belki de 

en ~ok sHzti edilenleri lB'ci ylizyil sonu 19'cc ytizyilin ilk 

y ar::i..sinda Jeremy Ben thaw.~ ikinci yan .. sinda Temsili Hiikilmet 

kitabiyla John Stuart Mills ve 20.yilzyil ba§larinda~ Sidney 

Webb tizerinde biraz ourmakta yarar var. Webb ye~i bir sosya-

lizm yolu olarak Belediye Sosyalizmini Hnermi§tir. Yerel Yo
netimlere ili§kin oneriler artik nitelik ciegi§tirerek bir ye-

rel yonetim onerisini a§IDl§ bi:::- yeni d tizen onerisi hali;li 

almi§tir. ABD'de yirminci ytizyil oa§larinda~ Cumh uriyetin ilk 

olan John De wey=de yerel y H.neti~lerin 8necini yurt ta1l i k bi

liGci n i n ol a §:na.si. a. ~i si n d an sa vu:amu :;; tu ~.. f rigil tere ~de ~1erel 

yo.netimle :::- i yirmir.ci ytizyilda savu na.nlar yal n1z sos ya l istler 

degilair. Tutucu dli1iln~rler de ouna o n e m ver~ektedir. Yirmin-

Ci yy.in ortalarindan sonra F~Hayek de yerel yO~etiillle~in gi-

ri§imlerini ozel sektor giri§li~ciliginden sonra en iyi ikinci 

se~enek olarak savunmu§tar. Yerel ycr.etillileri savunanlara di-

ger dii§lin geler.ekle:ri i;inde oe pek s;:ok ornek verile bilir. 

fra.nSl.Z Oti§iln gelenegi iyi.nd.eki en oneuili isimlerden biri 
11 Kanunlar2n Ruht:.'~ adli tinlti eseriyle Montesqt:ieu: dtir. Montes-

quieu ke3tlerin ayricaliklarini krala birakmalariyla toplum

da mutlakiyetin kuralmas2n:i..i:: sak2ncalar:::..na deginerek ideal 

devletin yerel topl~luklarca yarat2labilecegini savut.ur. 

Demokrasini~ ya cia sagl:::..kl1 toplum yap2s1n1n kurul~a

sinda yerel yonetimi savunanlar kadar, o~a kar§i olanlar da 

olmu§tur. Orneg2n Frans2z yonetim sistemini~ ol~§~asinda 

Montes~uieu:den daha etkili olan Jean Jacque~ Rousseau bun-

lar era~indadir. Condorcet de yerel yBnetiEleri ayrical:::..kli 

t ilr. 
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Yer el yOnetiralerin demo Kr a tik to pl umlar1n. ol U§masJ..na 

engel olabilece~ini savunan goril§ler, toplumda merkezi ikti-

darda ege:nen olamayan baz:t ayr1cal1kl::i.. s1nif lar1n yerel ._yoi::e

timde iktidarlar1n1 stirdtirdtiklerini ileri stirmti§lerdir. Dnu

tulmamasi gereken, bHyle bir a~iklamanin ge~erliligi~in ancak 

bir iktidar donti§umti ya§ayan toplumlar i9in soz konusu oldu

gudur. Tarihin hangi evresinde olursa olsun bir kez bu donii

§lim ger~ekle§tirildi mi bu kar§l ~iki§lar anlam1n1 yitirecek-

tir. 0 zaman yerel yonetimlerle demokrasi arasinda s1k1 ili§-

ki goren a9:tklamalarin ge9erliligi artacaktir. 

!Hnetim bir bUtlindilr.· Balke, belirli sorun~ari payla§-

riralerce hizmet gottirlillir. Bu anlay:t§ ve yardimla§ma ozellik-. 

le merkezi yonetimle yerel yonetimler arasinda onem kazanmak-

taG.2r. Ba§ka bir deyimle topluma hizmet yerel yor.etimler ve 

~erkezi yH~eti~ler tarafindan gotilrtilmektedir. nc iki birim 

etkile§mekteve yo~u~ bir bi9i~de birbiriyle yardimla§mak du

rumnndad1r. Ulkemizde de 1960 ~ lara kadar gortile::i d uru~ bu 

itli. Merkezi yor..eti:tir. ttimilyle denetim ve egemenliginde yerel 

yOnetimler ·ra:rlJ.klar1n1 silrdlirmti§lerdir. Ancak du:rum 1960 ' -

1970'lerden •• • ii- .. 
go:rme.K ... ey1z. 

Hele bir de yerel yonetimler sosyal demokrat ekiplerin eline 

g~~ince bu ~atl§~a daha da belirginle§mi§ oldu. vtinkti, yerel 

yOnetimler sosyal rlemokrat yakla§:till i~inde ... - 1. • •• 
an~am~i 01rer yo-

netim odag1d1rlar., Yi~e bu yakla§i.ma gOre ye:rel yOnetimler 

"egemenlik hiikilmetindir~' ilkesini reddetmektedirler. Yerel 

ycnetimler ilzerirrdeki denetimi iki alana sigdir~ak gerekiliek-

tedir .- B-ualardan ilki ya:rg1 denetimidir ite son deree yogun 
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ve etkili bi~ine getirilmelidir. 

Ulkemizde yerel yonetimlerin etkisizligi v,e belirli 

yasal kurallara uymamalar1n::i..n ve gelisiigtizel ~ali:;;ma g_:rne.k

le::ri verme_lerir..in bir nedeni de bilylik ol9tide yargi denetimi

nin yerel yonetimler ilzerindeki etkisizligine dayanmaktadir. 
-

Bu denetim etkili bir bi9iilie getirilmelidir. Yerel yonetimle-

re ve yargiya ait kusurlari giderme yollari aranmalidir. 

ikinci alan ise halk1n denetimi olup i§in ozudtir. ~unkil ku-

ramsal olarakyerel yonetim halkin isteginin tlo~rudan do~ruya 

devlet mekanizmasi i;inde somutla§mas1d1r. Kanimizca Ulkemiz

de demokratik bilin~ ve sure~ geli§tik~e halkimiz bu konuda 

haklar1na daha ;ok sahip ~ikacak ve millki idare amirliginin 
' 

yerel yoneti"11er ilzerindeki yetki -ve d.enetirn.leri o zaman daha 

iyi tarti§ilacaktir-

Ozerk yerel jOnetira anlay~§1 ~erkezi yO~etimin yetki-

si~i ttimliyle bir yana atmi§ degildir. Merkezi .. _,_ . .. ~ yonet..imin aene-

timi olabilir, ancak 'iH.:. yetkilerin. bazilari k:illan:tl::ll.am.ali.-

nu yetkilerin bir k1sm1na sinirlama getiril~elidir~ 

Ozerk yerel yonetim ba~imsiz yerel yoneti~ uygulamasi degil-

dir. Denetimcie~ ~zak kalma degildir. Ancak keyfi -tutum ve de-
'V . .... •• ~ • .,. ... ereJ.. yone L.l.m.i.e-

ri~ Ozerk olma isteklerinin ya da b~ so~uca yol a;acak akim-

larin do~malarinin ana neneni, yerel yonetirelerin kendi ~a-

li§ma alanlari llzerinde kural koyma yetkisinden yoksun olma-

l.ar::d:tr,. 

Yasalarin listiinlti~il ilkesi demek, illkeyi merkeziyet~i 

yap1 ve,anlayi§ i~inde yHnetmek demektir. ~linkti merkezi-

yet~i yap1y1 silrdilTebilmenin en Onemli yolu yaselar1 her§ey-

den tistiln tutma ilkesini topluma benimsetmeden 1789 Fransiz 

Devriminden sonra bu yol Napoleon Bonapart tarafindan izlen

mi1tir. Ama9, Fransa'yi gil;lti bir merkezci yapiya kavu§turmak 

idi. Fransa'n2n o donemlerde aldi~i bi9i~, giderek degi§mi§ 

ve giinli~ilzdeki sosyalist iktidar bu konuda onecli degi§iklik

ler yap~l§, ozellikle mtilki idare amirliginin yerel yonetim-

ler tizerindeki yetkilerinde kis1tlamalar yap1lm1§t1r. Biz mo-
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delimizi Fransa'dac alm11 olmamiza ragmen onun dsha sonrala-

rl. sistem ilzerinde yapm21 oldugu degi§iklikleri · bir tilrlil 

ger~ekle1tirememi1iz~ 

Gti-;:.lti merkez·:r yonetim anlayi11n1n ka.r:;~1t1 olan sisb~m 
. . 

ise gil;lil yerel yHnetim olgusudur. Bu modelde yerel yHnetim-
~ -

lerin Hnemli Hzellikleri merkezi yHnetime kar11 btiylik Hl~U

de Hzerk olmalaridir. Ttim yetki halktadir. Amerika Birle1ik 

Devletleri r !ngil tere gi bi illkelerde gordligilmtiz bu modelde 

yerel yonetimler hem ozerktir hem de kural koyma yetkileri 

bulun~aktadir. Vergi toplama yetkileri vardir. Bunun yan1nda 

ye:rel yon~tim ve ycneticilerin en onemli sorum.luluklar1 da 

kendilerini se~eG halka kar11d1r. 

Sorunun oztinde iki onemli neden yatmaktadir. Bunlardan 

ilki merkezi otoritenin Hzellikle bHlgecilik ve onun sonu~la

rin<lan korkmasiyla ilgilidir. Yo~etsel ya da mali bir ozerk-

ligin siyasal ozerklige donu,~esinden endi§e edilebilir. 

Ikinci nokta ise, belediyeler ba§ta olmak ilzere yerel yone-

timlere ~i;im veren yasalarin Ulkemizde kil-;:ilk aile i1let~e-

ciliginin tilmliyle egemen oltlugu bir donemde ~ikmasi ve bu yo-

yonetimlerin ozerklige kavu§malari i~in ortam daha ~ygundur. 

~linkti bu gerek~eni~ cztinde siyasal endi1e degil teknik zorun-

luluk yatmaktarlir. 

Yeni anakent modelinir. ~ belli oa§ll. belediye hizmet-

lerinin gorlilgesinde ne kadar etkinlik sagladigi onem ta§i-

makta.d:tr,.. 

o~de gelmekte (% 35.98)~ onlari ~ok olumla hulanlar -izlemek-

te (% 22.59) ~ o:l'i.an biraz daha kui;:tik · bir oran:::.. temsil eden 



- 63 -

lirtmektedirler. Kanalizasyon hizmeti i9in de r bu siralama 

ayni olmakla birlikte r degi§meyi het1 olduk~a olumlt:' (% 38. 91) 

hem - de olumlu bulenlarin (% 31.38) orani ylikselmektedir~ 

Top-lu . ta§l.mada ise d;;rum biraz farkl::.ui:ir .. De~i§~eyi 

olduk;a olumlu bulanlar ilk sirada olmakla birlikte (% 35.98) 

ikinci s1radakiler (% 25.11) eskisine oranla durumda bir de

gi§liklik olmadi.g1 gorti§lindedirler. \:evre korur.:a hizmetleri 

konusunda da degi§meyi oluilllu ve 9ok olumlu gorenler ~o~un

luktad1r (her ikisi birlikte % 58.16). Ama en onemlisir belki 

<lQ imar ve planlama hizmetindeki degi§medir. 

\:IZELGE 6: I"'erel iiizmetlerde Yeni Sistemin Yaratt1g1 Degi§ik-.. 
likler 

S1.1 Kar...aliz.-~ Tu2lu TB.$::..."':Ei ~Kor. fr.ar .Pla."11. 

~ % Sayi % SaVJ.. % Savi is Sa;;(l .% 

Ya"n.tSJ..Z 27 ll.3() 19 7.95 27 11 ~30 23 9.62 14 5.86 
!pk ol::rlc 54 22.59 75 3L38 40 16.74 66 27. 62 58 24.27 
Olrntl.u 86 35.98 93 38.91 86 35.98 73 30 .54 % 40.17 
~~ 48 20.08 34 14.23 60 25.il 33 13.81 19 7.95 
Olu::isuz lS 6.28 14 5.86 17 7 ,, 

.l...1. 27 E.30 35 14.64 
~ olums"..:z 5 2.09 2 0.84 6 2.51 14 5.86 12 5.02 
Bilmi):!Or.n 4 1.67 2 0.84 3 1~26 3 l.26 ..J 2.09 
"i'CPI.Wi 239 99 .. 99 239 lC0.01 239 100.0l 239 100.01 239 100.00 

Hiz:netlerincieki ciegi§meleri olumlu ya da 9ck olumlu 

bula~ belediyecilerin, daha ~ck, iktidar partisine mensup be

lediye meclisi tiyeleri, il~e belediye ba§kaalar1; olumsuz bu-

lanlar~n ise, m~r.alefet partilerine reensup belediyeciler ol-

nugu gozlenmektedir. Unive~site o~retim tiyeleriyle eski bele-

diye ba§kanlari~in tla, ozellikle imar ve planlama konularin

daki yetkilerin ttimUyle yerel y6netimlere birakilmi§ olmasi-

B~ cznel degerlen.dirmele:ri~ otesir.e ge-;:e:rek ~ anakent 

yoneti~ modeli ile birlikter anakentlerrleki su ve kanalizas-
-

yon hiz~etlerinden sorumlu tutulan 1SK1 (istanb~l Su ve Ka-

nalizasyon idaresi) gibi bUyllk ~aptaki kurulu~larin, uzu~ va-

deli yatirimlara girmeleri sonucunda, hizmet kalitesinin ge-
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lecek yillarda dlizeleceli umud edilebilir • 
.;. • "" i: d ~,...,K..;. ~ . .._ l ,_ ~ 1 d .tstanou.t a .1.~ J. r:n.n r t..eme ya.1...1r1m.iar1n ya·pl. mas:...n a 

onemli olan i§lerle daha az onemli olanlarin ayr2lmas1n~ ola-. . - ~ 

nak verer~k~ hizmetin anakent ve il9e belediyeleri arasinda 

daha rasyonel i:li~imde bolil§tlirillmesini engellemekte oldu~u 
-

gerek~esiyle baz1 belediyelerce ele§tirildigi de gorillmekte-

dir. Bazi il~e belediyeleri kendi sinirlari i~inde kendi gti~

leriyle ba§arabilecekleri su ve kanalizasyona ili§kin fen i~

lerine !SKI'nin kari§masina kar§idirlar. Bu stirtu§rnelere yol 

a~maktadir. 

A. BIRfNCI BE§ YILLIK KALKINMA PLANI~NDA (1963-1967) BELEDIYE 
HIZMETLERI 

Elektrik ve havagazi da~2t1rn1 .enerji oollimlinde; -otoblis 

i1letmeleri ve yollar ula§tirma bHlilmCnde; mezbaha ve soguk 

hava aepolar gida boltimtinde ele al1nm~§ bulunmaktadir. Gerek 

bu hizmetlere ve gerekse i~me suyu~ kanalizasyo~, ktituphane, 

~aT§1r hamam gibi tesisler ile 1ehircilik konusundaki ~ali§-

malara belediyeleri;niz yeteri kaciar yat::;.rim yapcamaktadu:-

la:r. B-:: tip hizmetler ~ belediyele:rce geli§ti:rilmesi gerekli 

korn:lartl1.:r. 

Ancak ot:. yond.e belediyelere genel bilt~eden bir sure 

berabe:r asil he def clarak .. ..,. .. • '11 oe.t.ea1ye..1.e-

rin oz kaynaklar::.n:in geli§tirilmesi ve bu arada odiln~ alma 

imkanla:r1n1n ger~ekle§ebilir oir seviyeye getirilmesi ve te

sis harcamalar1na halkin gonilllli katilma i£ka~lar1n1 gozoniln-

de bulundu:rmak gerekoektedir. 



- 65 -

2- Yat1r1~la.r 

Belediye .. .. ~"!' • • n:tzmet...t.erinin geli:;rtirilmesi ve niteliRin 

yilkseltilmesi i~in plan doneminde 40 milyon TL vat1r2m vap:ll-
J J 

Ticaret hizmetle:rinde ozel sektorlin . ae 

yat:;_r:un y apaca~:t beklenmektedir. Buglinkii kapasi tede'n yarar.-

lanmakla beraber bu boltime ozel sektorlin toplam olarak 500 

milyon TL yat1r1m yapaca11 tahmin edilmi:;rtir. 

Ote yandan ba1ka kamu hizmetleri ile ilgili bazi· alt 

yapi yatir1mlar1 i~in 1 milyar 265 zilyon TL ayrilmasi gerek-

mektedir. 

Ka.mu hizmetleri i~in yapilaca.k toplaw yat:ir:tmlar v·e 

bunlarin gerektirecegi d11 para talebi a1aRida gozilkmektedir. 

9IZELGE i= Kamu iiizmetleri Yatir:t~lari 

(milyon TL) 

PROGRAMLAR 1963 1964 1965 1966 1967 TOPLAi'i 

I~me s::yu 2l0,0 235,0 290,0 400,0 L:.80,0 1613,0 
Harita 11 Tapu-Ka-
dast:ro, imar Plam .. 25~45 23,55 17,75 17r85 ~I:*\ .. ,.. 102,75 .id • .L.) 

'.i'Pmizlik, Kar:al. 18:0 18,0 26,0 32:0 36:0 - 130:0 
Belediye Hizm,.. 8:0 8:0 10.0 16.5 - 20.65 63:15 
!dare bi::J.alari 26,0 25,0 30,0 84.0 125~0 290,0 
Sosyal hizmetler 5:6 4,2 4,0 7,0 9 0 ,. 7 29,0 
Ticari hizmetler 60,0 23:0 60:0 130:0 195,2 470,0 
Kamu hizmetleri i~i~ 
baz:::.. enfrastrtiktlir 
yat2r1n:la:ri 227.95 87.35 199.25 342.65 407.8 1265,0 
T0?1.Ai'1 581,0 426.1 637,0 1030,0 1291,8 3965:0 

~!ZELGE 8: Hiz~etler Yatirimlar:::.. D:::..§ Oaemeleri 

(:nil7on TL) 

PRCGRAl\fLAR - 1963 1964 1965 1966 1967 TOPLAl"i 

!gne suyu 25,0 27~5 33:-0 """"' -..)~~J 42,0 166:0 
Ha::i.. ta, Ta po-Ka-
dastro, f.mar P1an1 25,45 23~55 17,75 ~ - ,...,.,... 

..LI :-0,:, 18,15 102,75 
Tenti.zlik~ Ka.na.l~ 3,6 3~6 s.2 6:4 7,2 26,0 
Belediye Hizm. 1,6 1,6 2,0 3,3 4,13 12,63 
Ticari Hizmetler 6,0 2 "' 6.0 13.0 19~52 47 t02 

~ 

TOPL.A:t'1 61,65 58,75 63,95 7§705 91~0 35l.\' 4 
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B. IKINCI BE§ YILLII KALKINMA PLANirNDA (1968-1972) BELEDIYE 
H!ZMETI..ER1 
1- Ilkelex ve Geli§meler 

Beiediyelerin gelir kaynaklari gtinlin ihtiya~larina 

uygun hale getirilecektir. 

- Mecburi ve ihtiyari gorev ayr1mi yeni ba§tan dilzen

lenecektir. 

Tilrkiye'de ba§layan hizli §ehirle§me hareketi ve b~nun 

yaninda ortaya ~ikan gecekondu problemi~ belediyelerin zaten 

sin1rl1 olan finansman kaynaklari.n1 busbliti..in yetersiz hale 

getirmi§tir. Gelirlerin ihtiya~lardan ~ok daha yava§ art~as1 

belediyeleri kendi gorevlerini yapamaz d uruma dil§lirmti§tlir. 

Ayr:u":a 1580 sayi.l:::. Kanunla beled.iyelere verilen gorevlerin 

gilnlin §artlarina uynayi§l. da belediyeleri ~ozlimil gH~ sorun-

2- Ikinci Be§ Yillik Plan Hetlef Te Tahminleri 

Iki~ci Be§ Yill:tk Plan donerainde itfaiye, kanalizasyon 

Y::tlla:::-

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

TO?LAM 

(milyoa TL) (1965 fiyatlari ile) 

Itf aiye 
Ya tiriinlan .. 

I~) 
\ .1. -

10 
15 
20 
25 
30 

100 

Kanalizasyon ve 
Diger Yatirimlar 

(2) 

110 
12L} 
140 
156 
170 
70-0 

TOP LAM 
(3) 

120 
139 
160 
181 
200 
800 

Belediyeleri~ genellikle prog:::-amli, uzun silreli i§lere 

ayiracaklari Bdenekler yetersizdir. Belediyeye ait hizmetle-
. . -" . ~ . . .. . . ' ' ld 1 . ' r:tn, ou araaa Kanaiizasyon .c.izm.et:ir.i:n uygur.. oe e erae, o o-
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jektif esaslara bagli usullerle istifade edenlerden al1nmas1 

bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Halk1n bu hizmetlere 

g6ntillil kat1lmas1 tevvik edilecektir~ 

Bu'~ip hizmetler i9in gerekli tesislerin ve gere;lerin 

standardizasyonu gibi tedbirlere onem vererek maliyet dlivurti~ 

cil yollara gidilecektir. 

C. U~UNCU BE~ YILLIK KALIINMA PLANI~NDA (1973-1977) BELEDfYE 

ni:ZMETLERI 

Perspektif plan doneminde ger9eklevtirilecek olan h2z-

11 sanayilevme: kamunun bu konuda btiytik sorumluluklar ylikle

mesini gerektirmektedir. Bu donemde: mahalli iaarelerin ihti-

ya~lari.ni, mali yardimlara gerek olmaks:i..zin raahalli kaynak-

larla yet.erin.ce kat§2leE:a.lar1n1 zorunlu k2lmakte.d1z- ~ Oysa., 

mahalli idarelerin bcgilnkil duru~u~ ayrica mevcut yasalar, ge-

lirkaynaklari: gOrev ikilemeleri ve bo§luklari bunaimkan ver-

memekted.ir. 

mahalli idarelerce (fl Hzel idareleri, Belediyeler ve KHyler) 

kar§1lan~asin1 esas almakta ve bu itlarelere gorevleri ile 
-

orantili gelir saglanacag1n1 belirtmektedir. B~ Anayasa hilk-

~line ragmea, uygulamada mahalli idareler mahalli mlivterek ih-
,,_. ~ .!).. .. k ~ I' .,. ~ 

LlJB~iarini yeGerince ar§1iayamamaKtaa1riar. 

Mahalli idarelerin gelirlerinin Gayrisafi Milli Has1-

la~ya orani Birinci Planda saptanan hedefleTin alt~~da kaldi-

gi gihi, ikinci plan doneminde de gicierek azalm1§t1r. Mahal

li idarelerin gelirlerindeki arti§lar zayif old~~undan, di~er 

kamu gelirlerindeki artivlarin ~ok gerisinde kalmi§tir. Ote 

yandan mahalli idarelere merkezden yapilan yard1mlar ~e§itli 

kanallardan, b~lli olmayan za~anlaraa ve belirli 5l~Clere 

bagli olmaks1z1n verilmektedir. 

Mahalli idarelerin kaynaklarinin artmamasi yanitlaa 

kaynaklari~ iyi kullar.2lmamas1 da mahalli ihtiya~larin yete-

rince kar§~lanamamas1n~n nedetileri arasindad~~~ Mahalli idare 
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hizraetlerinin planlanmaksizin kar§ilanmaya ~al1§1lmas1 hem 

mahalli hem de merkezden transfer edilen kaynaklarin rasyonel 

kullanilmamasi ile sonu~lanmaktadir. Ayrica mahalli idareler 

mahalli i~tiya~lar1 kar111amada, mahalli potansiyelle~i tes

pi t etme ve · d.egerlendirfilede yararli ola bi lec_ek ni telikteki 

personelden yoksun bulunmaktaciirlar. 

~IZELGE 10- Mahalli Idare Gelirlerinin 1962-1972 
Gayri Safi Milli Hasila I~indeki Payi 
Ger~ekle1me Olarak) 

Mahalli :tda.-e 
Go--1.irle...vi. 
( Ozkayr.ak) 

(Bi."1 lli) 

Yillar (l) 

1962 1.311.'SCO 
1963 1.355.000 
1964 1.588.000 
1965 1.754.869 
1966 2.059.165 
1%7 2.167.760 

(Cari fiyatlarla) 

c~ 

(Ge..~~) 
. (Bin TL) 

(2) 

55.111.100 
64.160.300 
69.190.100 
74.521.600 
88.382.SCO 
98.252.600 

trsr.alli iaa..ve 
C-elirJ?....rl...ni."1 Gt:Mi 

igi.nde payi. 
(% ola...--ak:) 

Hedef .~ 

{3) (4) 

2,55 
2r55 
2,55 2r35 
2,55 2,32 
2:55. 2,20 

Donemintj.e 
(Hedef ve 

-
J..968 2.471.826 109.013.900 2,26 II. ~ Yill.1.k Pla."1 
1969 2.721.372 120. 726.100 
1970 3.030.328 140.293.500 
1971 (a)3.332.000 179.322.300 
1972 (b)3.8G8.000 

(a) De'vlet Planlc...-na ~b.., 1972 Pru9:£.i 
(b) P!.O"~aM he5efle...vi.. 

2,25 Ilk 4 Y:t."i1~k G;::-"-...alar:a 
2r15 Ge...-g:>'J'1.€:§:t"..=: % 2, 10 
1,85 

Anayasanln 112. maddesi, idarenin kurulu1 Ye gorevle-

ri ile bir btitUn oldugu ilkesini getirmi1tir. Ancak yasal ve 

idari aksakliklar Anayasa 1 nin 11 1darenin BUtilnlUgli" ilk~si ile 

bagda1mayan uygulamalara yol a9arak mahalli ihtiya~larin ye

terince kar11lanmamas1nda etken olmaktadir. Merkez idare ile 

mahalli idareler a:rasindaki i1bolumli iyi beli:rlenmem.i:;;tir. 

Ayrica, kaynaklarin bur.la:r arasinda gorevlere uygun ve de~ge-

li Ma.halli . . ~ ia.are..ter ile ilgili 
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~e§itli kurallar ve kurulu§lar plan uygulamasina ahenkli bir 

bi).:irade katl.la:r.adikla:ri i';in bunla:r arasinda i;?birliRi 'le 

koordinasyon ger~ekle1tirilememektedir. Mahalli idare ?rgan

larinin yapilari ve ~ali§ma yontemleri ile hizmet geiekleri 

arasinda denge kurulamamaktadir. Mahalli idarelerinr merkezi 
•" -

idare ve merkezi idarenin ta§ra kurulu§lari ile etkin i§bir-

ligi ve koordinasyonu sagl~namamaktadir. Mahalli idareler 

tizerindeki deneti~~ kurulu§larin ama~larina yardim edecek et

kili, verimli ve yapici nitelikte degildir. 

Perspektif plan doneminde mahalli idarelerin i§leyi§-

lerinde uzun doaemli plan, ama~ ve hedeflerine uyumu saglamak 

i~in §U ilkeler esas tutulacaktir. 

- Anayasanin 112.maddesi uyarinca~ mahalli idarelerin 

~tdarenin Blitlinlligil 11 ilkesi i~inde 9al1§malar1 saRlanacaktir. 

M i.. i1 · · . • · "'M · • ., · .:.. · '' ''M·· • ¥ - ai.i:.'3. i 10.a:re.ierin !' ~-1 1..1.J.1 111t1yay · ~~e ·" u~te~e:tc 11.a.-

rilecektir,_ 

- Mahalli idarelerin gelirlerinin saglanmasinda, oz 

keynaklari~ geli§tirilmesi eses alinacak~ 

- Mahalli Iaare hizwetlerinin bir hedef e belli bir za-

::!!an i~inde, belli onceliklere gore ula,may:::.. saglayacak bir 

plan ~er;evesinde ge~9ekle§tirilmesi esas olacaktir. 

Perspektif plan doneiliinde mahalli ihtiya;lar1n kar,1-

lanEasinda kaynaklarin rasyonel kullaaimini saRlamak ve Ana

yasa: nin 112 .maddesini:i getird.igi 11 Idarezx.i::i Biltii.nlliRil:: ilke

sine uyumu ger;ekle§tirmek amac:::..yla il (mahalli idareler) 

planlamas:u:1dan bir plan.lama araci olarak yararlan:;.lacaktir. 

Bu planlar~ be§ yila uzat1lm1§ bir bUtiln olarak hazirlanacak-
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giZELGE 11- (1962-1972) Doneminde Mahalli Idare Gelirleri ve 
Kamu Gelirleri Kar§:tla§t1rmas1 

Cari Fiyatlarla (1.000 R) 

Mahalli 
!dare 

Gelirinin 
Mahalli Ka.mu Gelirine 

Karau Geliri I dare Ge.liri Oran1 
~·a2 Endeks (c2 Endeks (% olarak) 

Y1llar P2 {22 (3) ~42 (5) 

1962 9.314.591 100 1.582.060 100 17,0 
1963 11.938.531 128 1.730.198 109 14,5 
1964 12.582.384 135 l. 905.481 120 15,1 
1965 13.831.907 lL;.8 2.07L;.142 131 15,0 
1966 16.357.769 176 2.471.788 156 15,l 
1967 19.315.033 207 2.58L;.095 163 12,2 

.1968 21.168.463 227 3.032.248 192 14,3 
1969 23.967.660 257 3.177.920 201 13,3 
1970 32.874.973 353 3.440.804 - 217 10,5 
1971 41.616.208 447 3~998.301 253 9,6 
1972 (b)Sl.930.000 558 4.528.609 286 8,7 

KAYNAK: (a) Maliye Bakanh~1, De·det liesaplari Btilteni Y::i.111~1, (1960-
1969. Bilt~e Yillarl) ve Kru::.u Hesaplari Btiltetlir V.iayis 1972. 

(b) 1972 yili Progra~ heciefleri 
(c) Ozkayr.aklar ve Devlet yardi~lari kapsanrai§tir. 



Q:i:ZELGE 12- 1962-1972 :Ooneminide Mahalll !dare Gelirleri (Kcsin Hesapla:ra Gort~) 

(Carl Fiyatla:da 1.000 TL) 

:t1 Ozel idareleri Ende ks Belediyeler Erideks Kayler Endeks Top lam 
~ 

YJ.llo.r ( J.) (2) (3) ( l~) (5) (6) (7) .• 
1962 532,M+2 100 911,918 .100 137.700 100 1,582.060 

1963 653.556 123 928. 7t~2 102 11~7. 900 107 1. 730.198 

196'• 705 .L}90 13:3 1.025.891 112 171~. 100 126 1.90.5.481 

1965 705.639 133 1. J.56. L~U3 127 212.085 154 2.07l},11.2 

1966 8L~2 ,336 158 1 ,L}Q7, 763 15'• 226.689 165 2.471. 788 

1967 847.896 159 1.M37.285 163 248. 91'• 181 2. 58'•. 09.5 

1968 1.077 .369 208 l.683.780 185 271.099 197 3. 032 .21.a 
1969 1.016. 772(a) 202 1.8M}. 93'• 202 316. 21'• 230 3.177.920 

1970 1.002.583(b) 188 2.109.823 231 328.398 238 3 • '•40 , 80L} 

1971 1.200. OOO(c) 22.'5 2 .L~52, 000 269 3l~6.301' 251 3.998.301 

1912 l.310,000(c) 246 2.855.750 313 362,8.59 26L~ '~. 528. 609 

Not: Btt tabloda c:5zkaynaklar ve devlt)t ya:rcb.mlan. kapsannu..~t:i.:r. 

KAYNAK: 1962--1968 rakamlar:t. Dev1et lstaUsUk l<~nstitiisi.i yapnlarindan ahnnn§tJ.r. 

(a) Devlet istaUstik EnsUtUsil gc~id. · tahmlnicU.r. 
(b) ti;il;lleri BakanlJ.gJ.n1n sonuc;lanchr. 
( c) YJ.llJ.k Program tahminle.ddir. 

Ende ks 
(8) 

100 

109 

120 

131 

156 ...... 
163 I-' 

192 
201 

2rl 

253 

236 



<;!zELCE 13-· Mahalli 1dart}lere 1965--1972 Donend.nde Yapilan Devlet YardJ.mlan .. 

(1.000 TL) 

Il Ozel :i:darele:ri Enclt}kS Beled:tyelet· Endeks Kayler Endeks To2lam 

Yillar (1) - (2) ' (3) (4) (5) (6) . (7) 

1965 293.936 100 16.212 100 9.125 100 319.273 

1966 376.60l• 128 21 .l.98 170 8,521 93 t.12 .623 

1967 •J77. ·161. 129. 22.102 1:36 16,l~69 H30 '~16.335 

1968 512.86:3 J.7l• 20.657 127 26.900 92.5 560.l~20 

1969 .iHS,L~l.5 11~1 16 > 931. 104 ?.4.199 265 l~56. 5l~8 

1970 31~:3.255 (b) 117 47.823 295 19.398 213 410.l.76 

1971 Sl•0.000 (b) 184 102.000(a) 629 24.30l(a) 266 666.301 
1972 575.000 (b) 196 l30.750(a) 807 2l•.859(a) 272 730.609 

(a) BUt~e rakamlar1d1r. 

(b) Devlet Planlama ry~c~kilat:t tahmlnler:t. 

Endekis 

--® 
100 

129 

130 

175 
11~3 

129 

209 

228 

.,.,.,, 
!'.) 
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~1ZE1GE 14- Mahalli Ida=e Birimlerinin 1962-1972 Done~inrle 
Sayica Geli§meleri (1970 yil1) 

ll Czel 
±daresi 
f.ldedi -

Yillar (1) 

1%2 67 

1963 67 
lo/c4 67 
1965 67 
1966 67 
1967 67 
1968 67 
1969 67 

l'97C 67 
1971 67 
1972 67 

3elediye 
Medi 

(2) 

1.010 

1.031 
l.052 
1.062 
1.087 
1.172 
1.238 
l.282 

l.303 
l.378 
1.571 

:@x. Adedi 

(3) 

35.447 

34.788(a) 
34.860(a) 
34.923 
35.035 _ 
35.086 
35.127 
35~189 

35.279 
35.394 

Belediyelerin l"iil.ki ±dare EOlilir~---i.."le Gare 
Da9J.l:mn. 

:iJ. merkezi olan belediyeler 
ll<;;e merkezi olan belediyeler 

Burak meikezi ola'"l belediyeler 
l:>filki id.are bir.i..-n.i 01.<rayan bo...lediyeler 

TCPIA."1: 

67 
. 554 

277 
405 

1.303 

~= ::i:9i.¥eri Bake..~.1.~ 
(a) Devlet Pl a..'1.L-:rna. T~ab. Tahtl.'1.i 

Il (Mahalli i1areler) Planla~as1" ortak mahalli ihti-

ya~lari n Oncelikleri~i, hangi standartlerda kar~~la~acaklar1-

ni saptayacak, mahalli kaynaklarin: mahalli iht iya~lari kar

~ilayacak dUzeye getirilrneleri i~in ara§tl~ma" de~erlendirme 

ve projelendirme ~ali§~alari~rasyonalize edecek, ayrica mer

kezden tek~ik ve mali yard1m yapilmasi zorunlu gorilldtigilnder 

be yard1mlar2n artan bir etkinlik bir program 9er~evesi i~in-

de yapii~asina imkan hazirlayacaktir. 

Mahalli idarelerin" mali kayr.aklar1n2n mahalli hizraet

lerin yeterince kar11lanraas1na olanak verecek Hl~Ude artt2-

r1l~as1 ve bu kaynaklarin etkinlikle kullan1l~as1 i9in bazi 

Kay~aklar:i..n merkezi i<lare ile mahalli iaareler ve ma

halli idarelerir. kendi aralarinda gorevlere uyg~n bolil§liretinli 

saglayacak bir mali tlenkle,tirme sistemi k~rularak bu siste~ 

i~inde, ~ahalli idarelerin oz kaynaklari ile Devlet- paylari

nin ci~s~ oran ve dagiti~ ,ekli helli esaslara ba~lanacaktir. 

Mahalli idare yarcb.m ve fonlari aagin:i..kli.ktan k;;.rtar::i.lacak ~ 
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uzun vaciel i pro j el er in ger~ekle§i:esine 
. . ,_ 
n:tzmet.. edecek belli 

kTiteTlere ba~lenarak tek elden ytirilti!leektir. Hiz:net ka.r§::t-. ,, ~ 

li~i mahalli nitelikteki gelirlerin tilrati, mahalii idarelere 

birak:ilacak. One eden geli r sa~lanmadiksra mahalli idarelere 

ek hiz~et ve ktilfet yilklenmeyecektir-. Mahalli idarelerde niz-

metlerin standartlar:i .. belirlenecei.C ve bu . ' KOilUaa etkili bi:r 

denetim bi~imi geli1tirilecektir. Mahalli yat1rim projeleri-

nin hazirlanmasinda teknik hizmet personeli yeti1tirilmesi~e 

onem verilecek, mahalli id are personeli zaman za:nan hizraet 

i~i elitimden ge~irilecektir. idarenin blittinlillti ~lkesine uy

gun olarakr mahalli idare hizmetlerinin milli plan hedefleri

ne uygun bir bi~imde planlamasi dil§ti~lilecekr mahalli kaynak

larin arttirilcasi ve mahalli ida~elerin gil~lendiril~esi ama-

cine donilk programlama 9ali§malarina hiz ve or.em verilecek-

tir. Mahalli yatiri~ projelerirrin hazirlanmasinda ~ahalli 

pzelliklerr §artlar ve ihtiya9largozonlinde tutulacaktir. Halk 

katkilari ve diger kur~l~§lar1n yardirnlari bir organizasyona 

ve programlara ba~lanacaktir. 

D. pORDDncU BE~ IILLII KALKIIMA PLANI'NDA (1979-1983) 
BE~EDIIE liiZMETLERI 

197 6 yili i ti bariyla 0 1688 belediyeni:n 6 7' si il ;ner-

kezir 554:il il9e, 377~si bucak ve geri kalan 690~i kasaba ve 

k6ylerde kurul~u§tur. TUrkiye=de belediyelerde ya§ayac nilf~

sunr tilra nilfusa orani, 1935~te yilzde 25.44 idi. Giderek artan 

bu oran 1975tte yilzde 53.76 olmu§tur. 

Til:rkiye ~de belediye s:::..n1rlar:::.. ii;in.de ya1ay~rn ntifusun 

yaridan ~ogu, ntifusu 50 binin ilstlinde olan 48 kentte ya~amak

tadir. Bu nilfusun he~en yar:::..s1 da ii~ - oliyilk kentte (!stanbul~ 

Ankara~ 

dortte birden azi da, nilfusu 10 binin alt2~da kaian 1385 ka-

saba (ya da koyne) bulun~aktad:::..r. 
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~1ZELGE 15- Ttirkiye 7 de Belediyele:r ve Belediyeli Nilfus, 1975 

Kti:nenin 
Ktimenin Top lam 

Orta.lama Belediyeli Kil..11tila- · 
Ki!me Belediye Ntif usa tif 

Ntif us Belediye Ntif us Bilyiikltigil Oram. Oram. 
nilviikltikleri SaY1s:;. {Bin ki)li) {Bin ki~i2 (Yiiztle) (Yiizde) 

500 bin den ~ok 3 4.869 1.623,0 22.s 22,5 
100-500 bin 21 4.344 206,8 20,1 42,6 
75-100 bin 6 524 87,3 2 ;_, .... 45,0 
50-75 bin 18 1.428 79,3 6,7 51,7 
25-50 bin 66 2.587 39,2 12,0 63,7 
10-25 birr 155 2.807 18,1 13,0 76,7 
10 bi:ide:i az 1.385 5.026 3116 23,3 100.0 
TOPLAM 1.654 21.585 13,0 100,0 

KAYNAK: Ttirk Idareciler Dernegi 

Bu geli§meler kar§isinda il yonetiilli ve ke~t l erde yo-
netim ~er9evesini belirleyen kil9tik liretici il i ~kile~inden ha

reke t eden, sanayile~file-ke :it le§ in e stireci n i n ge r isin tle kala.n 

ve yere l yonetimlerin merkezi yo n etim kar§isi n da g ti ~s ti zltikle

rini n n.edeni olan 1930 1 la:r::.n beledi ye w.odeli ~ i:;;levleri n i go-

Ayr:1ca raetropcli ten alanlaTa Ozgil bir yCnetim bi9i:mi 

ve al tyap::.. o:rganizasyonu gereksinmesi helirginle§ci:;; r et kin 

bir yon.etime ve kaynak ya:ratic:n.. ~ tilketiciyi koruya::., ken tin 

i:d~i~lenmesinde soz sahihi bi:r belediye yap::..sina kavu§ulaca-

~::.§tir. Belediyelirin ozerkliklerinin saglanmasi:ida, merkezi 

yoneti&e parasal bagiml::.liklar::.r yete:rli oz kaynakla:rtlan yok

sunluk t beledi.yeleria kara:rlari: eylem ve i§lemleri: organ-

lari ve gorevlileri ilzerindeki vesayet yetkileri ba§lica dar

bogazlar olma niteligini korumu§tur. !mar plan1 hazirlama sti-

recinde yine merkezi idarenin vesayeti sHz konusud~r. Bele

diyelerin bu kcnudaki etkinlikleri. -;:ok s:unrlid2r. Imar ve 

iskan Bakacligina bagli kamu planleme bilrolari, yerinde plan 

yapmakla birlikte, orgiltsel yetersizlikleri, yetkilerinin ki-

n1§lma birimleri durumcna dl!~:::.li§lerd.ir. Metropollerdeki sa~-
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liksiz ve hizli geli§meler, planlar2n uygulanabilirligini ki-

sa silrede ortadan kaltlirmaktadir. Kentin bi9iminin belirleme-

sind.e r gecekondula§lma ve sanay_ile§me belirleyici ogeler ol-

E. BE~INCI BE~ YILLIK IALIINMA PLANI~NDA (1985-1989) BELEDIYE 

HIZMETLERI 

a) Hedefler 

Belediye idarelerinin say1si 1989 yil::i..nda 1774 'e 

ula11acakt::tr. Ayni yi.l belediye s1ru .. rlari i';rersinde ya11ayan 

ntifusun toplam ntifusa orani ile % 63~2 olacaktir. 

~IZELGE 16- Ttirkiyerde Belediye Sayilar1 ve Nilfuslari 

~·:.llc-yr- Y::.J I• k Art:tqlar % 

1978 1983 1984 1989 1978-83 1984-89 

Eelediye sayisi 

Eelroiye n:ifosu (:r.ilyor:. f-..i~i) 
·Eelffiiye nilfusu.n.vn topla:n 
nii:fc;s i-;;ir..deki p-:zyi % 

KAYNAK: DPT 

l,7l0 
23,9 

5r1 

Politikalar 

1,676 
28,1 

58,.7 

1,702 1,774 -0,4 0,8 
29rl 34,3 3,3 3,3 

59, 7 63,2 

- Mahalli idarelerin kurulu§, gorev ~ yetki, soruml u-

l~klari ve cerkezi idare ile koordinasyonu Anayasa~nin 127:n-

ci madriesinde yer alan ';rer~evede dilzenlenecektir. 

- Belediye ve il ozel idaresinin gorevleri glintia §art-

larina Gygun hale getirilecektir. 

- Beleaiye te§kilati kurma alt s1n2ri 2.000 ntifus 

ol~egi yilkseltilecektir. 

- Mahalli idiralerle ilgili kurulu§lar aras2nda etkili 

bir i§birli~i ve koordinasyo~ saglanacaktir. 

- Belediyeler §ehircilik hiz~etlerinin if asinda ana 

kurulu§lar olarak kaoul edilmektedir. Devletin yilriltmekte ol-

dugu bazi belediye gorevleri~ belediyelere devredilecektir. 
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Mali Tevzin Kanununa gore helediyelere dag1t1lan ge-

lirlerin sarf .. 1 " 

§H:HU.1. belirlenecektir • Belediye hizmetlerinin 

oncelikleri tespit edilip ilan edilecek~ oncelik sirasi takip 

edilecektir. 

- Belediyelerin yat1r1m programlari belli donemler 

itibariyla tespit edilecek~ bu yat1r1mlar1n finansmaninin be-

lediye kaynaklarindan yap1lmas1 esas olacaktir. Gereken hal

lerde btiylik projeler i~in ayr1 bir finansman modeli geli§ti-

rilecektir. 

Belediyele§mede esas, ~ok say1da belediye kurulmasi-

na imkan verilerek~ sonradan bunlarin birle§tirilmesi degil; 

tabii sir.irlar i~ersinde giderek hilyliyen merkez belediyenin 

§Ubele§mesi yoluyla hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi 

olacaktirl\ 

- Mahalli idare~ i§letme ve birlikleri nitelikli per-

scnel istihdam edilmesini saRlayan bir yapifa kavu§turulacak-

- :Belediyelerin tek ba§larina ba§aramayacaklari veya 

birlikte daha veri~li ve ucuza maledebilecekleri mahalli ni-

telikteki soruhlari ~Hzecek birlikler kurcalari te§vik edile-

cektir. 

- Belediye i§letmeleri "'· A ~ • Kar ..t.J..K ve verimlilik esasina 

gHre ~al1§acak §ekilde dlizenlenecektir. 

- Belediye hizmetlerinden rantabl ~ali§mayanlar ihale 

yol:t ile fir~alara yapt::i..r::i..lacak ve gelir sa~lanmasi yolla:n. 

te§vik edilecektir. 

F. ALTINCI BE§ YILLIK KALKI~MA PLANI 7 NDA (1990-1994) BELEDIIE 
HiZMETLERI 

- a) nedefler 

yaca~:i tahn:in edilen nufusun toplam ntifusa oranin:u1 yt:zde 

70072, otiylik§ehir belediyeleri~deki ntifus~n toplam belediyeli 

nilfusa oraninir. yilzde 40,42 olmesi beklen~ektedir~ 
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- Mahalli idarelerin gelirleri i~inde, ozgelirlerin 

payi artirila~aktir. 

b) ilke Ye Politikalar 

- Hizmet liretiminde etkinligir. saglan~asi ve rasyonel 

kaynak kullanimi amaciyla mahalli hizmetlerin yerinden kar§1-

lanmas1 esastir. 

- Yerel yonetimlerin gorevr yetki ve sorumluluklarin 

gelirleri ile orantili olarak artir1lmas1na ozen gosterile

cektir. 

Mahalli idarelerin te§kilat yapisi yerinden yonetim 

anlayJ.§l.na agirlik verilerek yeniden dtizenlenecek, :nerkezi 

ve mahalli idareler arasinda gorev, yetki~ sorumluluk ve 

kaynak payla§imina ili§kin ~er;eve yasa haz1rl1k ~ali§malari 

tamamla:J.acakt::..:;:-. 

-·Mahalli hizmetlerle ilgili kararlari~ .. ai1n.mas1, . uy-

gula::imasi ve der.et:lenmesi stire-;:lerinde mahalli idare-belde 

halki ileti§i~ini esas alacak dtizenle~eler yapilacaktir. 

~IZELGE 17- Belediye ve Btiylik§ehir Belediyelerinin Nefuslar2-
r.ln De~i§imi 

Toplam Eelediye Nlifusu 

Btiylik§ehir Belediyeleri
nin Ni!f usu 

Belediyeli Nilfusun 
Toplam Niif ustaki 
?ayi (Yilzde) 

nliylik§ehir Belediyele
rinin Nilf usutlun Top
lara Belediyeli Nil
fustaki Pay1 (yilzde) 

KAYNAK: DPT 

1989 

36.521 

14.223 

66,10 

38,94 

1994 

43.723 

17.676 

l;O ~ 42 

Y::.ll:ik Art11? (%) 

3~67 
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- Kirsal alanda mahalli-hiz~etlerin verimliligini ar-

t~rmak i9in il~e Ozel idarelerinin kurulmas1~ kil~ilk belediye-

ler ve koy idarelerinin gil~lendirilmesi yonti~de hazirlik ~a

l1§malar2 sonu~land1r1lacaktir. 

- Birden ~ok mahalli idareyi ilgilendiren ve yerinde 

<;oztimlenmesi ge:reken hizmetler i~in, mahalli idare birlikle-

rinin kurulmasi te1vik edilecektir. Bu birlikler, gerek se-

~imle gelen yoneticiler gerek personelin egitim ihtiyac::i..n::i.. 

kar§ilamak tizere <;al1§malar yapacaklardir. 

- Mahalli idarelerin gorev ve f onksiyonlariyla uyurnlu 

olarak .insanglicil planlan:asi c;er~evesinde merkezi yonetimle 

birlikte belirleyecekleri norm kadrolarini se:rbest~e kullana-

bilmele:ri ve p:rofesyonel yoneticiler .istihdam edebilmeleri 

i~in gerekli ~ali§rnalar yap1lacaktir. 

- Mahalli idareleri:a blit~e ve muhasebe sisterr:lerinin 

geli§tiTilmesi i~i~ gerekli tedbiTler al1nacakt1r~ 

Yurdun baz1 y6releri ekono~ikr sosyal ve kliltlirel ba-

kimdan geri kalmi§ tlarumdad1.r. Geli§en bir bolgede geri yore-

ler bulundugu gibi~ geli§Eemi§ bir bHlge i~inde geli§mi§ y5-

reler de vardir. Bu yoreleri milli planlama a~is:>..ndan ele 

elarak~ yatirimlarin dilzenlenmesiyle ilgili o~erilerde bulun-

mak, gerekli ara§tirmalari yapmak, plan ve programlarla ili§-

kisi~i kurEak, uygulamayi izle~ek ve degerle~air~ek ilzere 

Devlet Planlama Merkez Te§kilat1. i~inde gerekli orglitlenmeye 

gidilmi§tir. 

Kalki~mada oncelikli yorelerin sorunlar1n1 Turk toplu-

iliUn~~ temel sorunlarinda~ ayr1 olarak dli~iln~eye imkan yoktur~ 

Yeni Stratejide yer alan ve Tilrk toplumunun uzun dOne~de ~0-

zilra.len::esi O::gOrillen sorunla.r2nin bir kism1 de.ha yogun. bi::-
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da ;:Ozilmlenmesi ~ kalkinma planlar::.n1n bu sorunlari yO:rele:r 

seviyesinde oncelikle ele almasiyla milmkiln gorillmektedir. 

Kalkinmada oncelikli yorelerin~ potansiyele sahip ol

duklari konularda uzun donerali kalk2nman1n ama9lar1na yonlen-

dirilmeleri ve milli biltlinlilk ilkesi i9inde ekonomik ve sos-

yal geli1meleri saglanacaktir. 

Bunun i~in yorelerin geli1me potansiyeli oulunan dogal 

ve be1eri kaynaklari saptanac~k. yHrelerin geli1mi1lik sira

lamasi yap1lacakt1r. Ialkinmada Hncelikli yoreler, dogal kay

nak, be1eri kaynak, 1ehirsel kademele1me ve ula11m ve haber-

le1me a~i boyutlar1n1 i9eren, ekonomik ve sosyal biittinle1we

yi ama~layan, milli planin sektorel dtizeydeki dengelerini 

saptirmayan bir yakla§im i9inde a§amali programlara dayal1, 

hirbirini tamaclayan tedbirlerle kalk1nd1r1lacaktir. 

Yoresel kalkinraa 9al2§calar1, yoreler i9in ortaya ko-

nacak geli§me olanaklari, sektor geli1me hedeflerine gore ha-

zirlanan milli plan uygt:lamasinda proJeJ.er . aras:.:ia.a 

tercihler yapmayi ve birlikte ele al:tnm.as1 ge:reken p:-ojeleri 

tan1may2 saglar nitelikte olacaktir. Belli yoreler i~in ozel 

kalkinma planlan .. haz2rlama e~ilimle:tine, biitilnlilk ilkesine 

ters dli§e~ uygalamalara yol a9aca~1ndan, kesinlikle son ve-

rilecektir. 

Iktisadi ve sosyal btitlinle1meyi i~eren yoresel kalkin-
.. ..,, .. 

yonJ.u. gr up 

lar1 ve ~evredeki Ozel te§ebbils arasinda 9ok siki ve ahenkli 

y8relerde ~al11malar y6nlendirici, birle1tirici olmak gorevi-

ni ta§iyacaktir. Yapilacak ~ali§malarda D~vlet Planla~a Tei-

kilat~ esas olarak il planlama teknikle~ini kullanacak~ ilgi-

lilerle gereken i§birli~ini saglayacaktir~ Qal~§malar~n 
•• >- •• 

gOL.U.-

rillecegi yOrelerin se9imi~ yill~k programlarda yepilacak, bu 

yoreler hakkinda bilgi toplay~ci on haz1rl2klar tamaralandik-

tan~ ilgili kur~lu1larca yapil~asi istenecek i§in niteli~ini~. 
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kapsam1n1n, yonetiminin helirtilmesinden sonra ~ali§malara 

ba§layacaktir. Bu ~ali§~alara katilacak kamu kurulu§lari ~a

l1§malar1n gerektireceli hizmeti zamaninda ~allayacaklardir. 

Kalkinmada oncelikli yorelere ozgti sorunlar tizerinde, 

Devlet Planlama Te1kilat1 .tarafindan yUriltillen ve milli plan 

kademesinde degerlendirilen ~al11r.rnlar1n gerekti:rdigi yati

n .. mlarin, ayni zamanda milli plan tercihlerine uygun olmasi 

ve yillik programlarda yer almas1 esastir. 

Iktisadi ve sosyal btittinle§meye dontik yoresel kalkin

manin zorunlu kild19i, milli plan tercihlerine gore yatirim 

programlar1na giremeyen ya da yil i~inde bu yoreler i~in or

taya ~ikan bazi yatir1m kararlarinin uygulanmasinda kullanil

mak ve milli planda saptanan makro dengeleri i~inde~ sektorel 

dengeleri saptirmayacakr fakat yatay dengeleri sagla~ak ilze-

rer ilgili kur~lU§ btit~esirte odenek konacakt2r. 

Bugiln 7 btiytik bulunan anakent yO~etim 

modelinin, Tti:rkiye ~de 25 ·yi.ldan beri ~ozlim aranan bir gerek-

li Anayasa hilkil~lerine- gore kurula~ bu yonetirelerin yararlar2 

konusunda genellikle bir gorli§ birligi vardir. Sistemin esas 

olarak otGrdugu~ yilrilttilmesinde gorev alanlar tarafindar. ka-

bul edilcektedir. Kentle§me ile birlikter sistemin ba§ka bil-

ytik ke~tleri de kapsamasi istenmekte ve heklenmektedir. 

Orta bliyilklilkteki belediyelerle kti~lik belediyeler~ ge-

li§mi§ bolgelerdeki helediyelerle az geli§mi§ yorelerdeki be-

lediyeler arasinda ~ok Hnemlir yapisal, yHnetimsel, ekoncmik 

ve sosyal farkliliklar b~lunmaktadir~ Kent yOneti~lerinin ye-

niden dtizenlenmesi::uie ikinci ad1m, l:rnnla:r1n yap::z.s::.na uygu:: 

farkli ~odellerin geli1tirilmesi olmal1d::.r. Buglin merkezi yo-
netimin ilstle~mi§ oldugu kici gOrevlerin~ bazi btiyilk~e bele-
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diyelere devri bile dil§ilntilebilmelidir. 

Yine anakent modelinin ~ali§masinda kar§ila§:ilan gil9-

luklerden bir kismJ..r Turk kamu yonetiminin geleneksel merke~ 

ziyet~i yap:is::i..n::;.n bir sonucudar. Bunlar ~ yonetil:l.de e§gtidiim 

yetersizligi, parasal kaynak az l:ig:i ~ personel yetersizligi, 

yonetim yontemlerinin eski~i§ olmasi~ etlid ve ara§tirma gele

neginin zayifligi, hesap verme ve denetleme yontemlerinin et-

kili olmazasi gibi temel sorunlardir. 

Anakentlerde, halk beletliyelere daha ~ok, tilrlti hizmet 

alanlariyla ilgili taleplerini iletebilmek, sorunlar:inin ~o

zilmtinti izleyebilmek i~in bas;vurmaktadir. Kus;kusuz, fstanbul 

gibi 5,5 railyonluk ve bir ucundan oteki ucuna 2 saatte gidi

lebilen bir anakentte, Beykoz'daki bir sorunun, Anakent Bele

diyesine kad.ar gi tmeden, y erinde s.:cztile bi lmesi, cneml:i bi r 

a:;;amadJ..r. 

Anakent modelicic ardinda yatan dti§Unce, aslinda daA1-

nikl1gin ve ba:;;ina b~yrukluAun giderilmesidir. Anakentler 

i~ind.eki oir{mlerde f arkl1 hizmet standartlarinin giderilme-

si, hizmetler arasinda e:;;gildilm saglanmasi, tek elden ve mer-

kezden g5rtilmesi zor&nlu olan hizmetlerde, hizmeti tiretme ve 

sistemin dayandigi ba:;;l1ca dil§ilncelerdir. 

Yeniden yap1lacak bir dilzenlemede, yerel hizllietler te-

ker teker ele alinarak, hangisinin hangi kademe<le, daha etkin 

gorlilebilecegi incelenmelidir. Ama bu yap1lirken, kademeler, 

niden dlizenlenmi:;; bi~imiyle dikkate al1nmal1dir. 

Anakent yonetimlerini daha demokratik kurulus;lar ha-

lJ..ne sokabilmek i;in iki nokta lizerinde daha du.rulhlal:ui:J..r. 

Birincisi, anakent belediye eccilmenicin olufura bi;imidir. Se-

;irale geler. hi;bir ilyesi bulu~raayan anakent enctimeni, mecli-

si~ toplanti halinde olmadigi zamanlarda onun ye=i~e karar-

lar alabildiginden, ilce beledivelerini baxlavici kararlari~ 
.... J 0 .J • • 

demokratik cl~aktan uzakt2r. Belediyecilerinin ;ogunun iste-

d. e ~ anakect enclime~leriner 1580 sayil:i yasada. OngOrillen 
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bis;imi vermek, :reni encilmeni hem se-;:ilmi§. hem de a tanmi§ 

Ikinci nokta ise,. 3030 say2l2 yasa ile. anakent bele

diye ba§kanina taninmi§ olan~ anakent ve il~e belediyelerinin 

kararlari ilzerindeki veto yetkisidir. Bir kez daha goril§illmek 

Uzere geriye gonderilen kararlar, ancak meclislerin 2/3 s:o-

~utllukla eski kararlar2nda direnmeleri dGrumunda ge~erli sa-

yilraaktad1r. 

Yerel yonetimlerin yeniden dtizenlenmesinde esas olarak 

iki hedefe varilmaya ~al1§1l1r= Birincis demokratik katilim, 

ise, yerel kama hizmetlerinii::. daha etkirr gortilmesini sag la-

rnaktir. 

Ulkemizder belediyeciler, ner iki amaci da onemli say-

nima egiliraindedirler. Oysa yerel yo~eti~ler, bir tilkenin de-

=okratik geli§mesinde soc derece one~li rol oynayan k~rulug-

lardir. 

Bu nedenle de siyasal i§levleri ~ok 5nemlidir. Yapila-

cak yeni ,-d tizenlemelerde ~ bu nokta::l:r.n gozontinde tu tularak ka

tilim ve egiti~ ama~larinin maksimize edebilece~i mekanizma-

lar ongorlilmelidir. Yerel yHnetimlerimizin geligmesinde, si-

yasal kill ttir·iln geli§raesinin rolti boylece bir kez d.aha ortaya 

~1kmakta ve bu da egitimin onemi~i bir kez daha ortaya koy-

s1, aile biriminin boyGtlarinda ktit;lilme ~ yore sakinlerinin 

sayisinda arti§ ve.daha elveri§li yHrelere yHnelik nUfus aki-

~i ~ yerel yOnetiwle:ri yerli d urumlsrla yliz yilze b:;..rakm~§tl.r .. 

Euna paralel olarak yurta§larin hiz~ete yonelik intiya~larin-

(enflasyor. ve ekonoraik 

durgunluk) sonucu olarak~ kaynaklarin yetersiz kalmasina ypl 

Ulusal ~apta kurumlara ve liderlere duyulmas2 gereken 

gi.hrendeki azalma ~ yerel d.~zeyde de birtak::.m son:.i.~lar dogur

m:.i.§1tu:r. Bt: ve ba§ka ae~i§1raeler ~ yerel yoaet.icileri yeni ve 
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onerali go:nnrlerle kar§l. kcH'§l.ja getir:ni§tir" Yoneticilerin 

bu yeni goreYlerin ilstesinden gelmesini saglayacak bir dizi 

yHntem bulunmakla birlikte, bu yHntemler arasinda-en Hnemli

lerinden biri, yonetimin iyile§tirilmesidir. Yerel yonetimle

ri dilzenleyen yasalar, ~evre kurulu§larin tek ba11na gticilnli 

a§an konularda ya da i§lerin ortak yilrilttilmesini gerektiren 

durumlarda bu kurulu§lar arasinda i§birliginin yap1lmas1na 

anla§ma ya da birlik olu§turmadir. 

5te yandan yerinden yHnetim kurulu~larin1n gerekli 

yetkileri bulanmad1g1 gihi r gorevle:::-i de as.:iklik kazanmann.§

tir. Bu b1rula§lara, genel yetki ;reril::ek yerine yasalarda 

sayilan go:::-evler yi.iklenmi:;; r ote yandan bt: gorevler giderek 

genel yor.etim tarafindan tistlenilerek yetkileri payla:;;ilm11-

tir. 

Siki bir merkezi denetim alt1nda tutulan yerinden yo
~etim orgatil, halkta yaplCl ve atl12~Cl bir kat1l1m gildiisti ya

ratamad1g2 i;in bekle~en etkinlikten yoksun kal~21t1r, 



- 85 -

KAYNAKLAA 

A • - " • S · '' B .. .. ' ya1n 0 nnmet ezai, · uyuK 
Bis.:i:nleri n, iller 

Yerle§im Merkezleri Ozel Yonetim 
ve Belediyeler, C. L:-2, Kasim 1986, 

Sayi:493, 330-335. 

Bahl,Roy (ed.), Urban Government Finance, 
Annual Reviews. Vol.20, Beverly Hills, 

Urban Affairs 
Sage, 1981. 

Blair,John P. and David Nachmias (eds.), Fiscal Retrenchment 
and Urban Policy, Urban Affairs Annual Reviews, Vol.17 
Sage, Beverly Hills, 1979. 

Castells,Manuel, The City and the Grassroot, Edward Arnold, 
Lo:adon, 1983. 

Cox,Kevin and R.J.Johnston, Cocflictt Politics and the Urban 
Science, Longman, London, 1982. 

r z· !\/'. -- • r·' +1- ~ . ~oke:r, iya ~ !"1ana.iJ.J.. aareler ve _l ..ter .oan:rcasi ~ Ankara, 1986. 

Eke,Ali, Anakent Yonetimi ve Yonetimleraras1 Ili§kiler, SBF, 
Ankara, 1982. 

Erdumlu,Gungor, Tilrkiye~de· Met~opoliten YoLeti~ Sor~nlar::i.., 
D?T, A~kara, 1975. 

Isbir,Eytip, Kentle§me, Metropolite~ Alan ve Yonetimi, AITIA, 
A:ikara, 1982. 

Kele§,Ru§en, "Ttirkiye~de Anakent Yonetimie1
, Amme Idaresi Der

gisi, C.18, No:l, Haziran 1985, 69-82. 

Kele§,Ru§en, "1980 Sonrasinda Belediyelerimiz" Iller ve Bele
diyeler, No:475-476, Mayis-Baziran 1985, 146-159. 

Kele,,Ru§en ve Feh~i Yavuz, Yerel Yonetimler, Turr.an Kitab
evi, Ankara, 1983. 

Mlilkiyeliler Eirligi, Bliytik Kent Belediyeleri ve Sor~nlar2, 
Ankara, 1977. 

r .., n .,.- ·M' ..,_.I"• .., Nadaro~.i:. u, na.Ll..L, 1anal..u.. aare.ter (3.Basi), Istanbul, Met-er 
Matbaas:t, 1986. 

-
~ ~ N · M • "'1· ~. ~ ~on~+~ lor1..op, 1 trr::i.., iBna.i. i .inare.t.er, .1. td.r., Ar:.kara, 1986 (2.Basi) 

Turk Belediyecilik Dernegi, Ttirkiye'de Metropoliten Idareler, 
Ankara, 1969. 

Ilirkiye ve Orta Do&u Am~e Idaresi Enstittisli~ Ankara. 


