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ÖZ 

Bu makale, 2000 sonrası Türkiye’sinde merkezi ve yerel yönetimler arasında değişen güç ilişkilerine 

odaklanıyor ve yerelleşme reform süreçlerinin yerel yönetimler yerine merkezi hükümeti güçlendirdiğini iddia 

ediyor. 2002 sonrasında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel yönetimlerin, idari açılardan yetki ve 

sorumluluklarının artmasını sağlarken, mali ve siyasi açılardan merkeze bağımlı durumlarını devam ettirmiştir. 

Benzer şekilde, yerel düzeyde merkezi hükümetin gücünü koruyacak mekanizmalar oluşturmuştur. Bu 

bağlamda, iktidarın yerel yönetimlere bakışında bir devamlılık söz konusudur. Bildirinin bulguları hem 

yerelleşme reform süreçlerini neoliberalizmin doğrudan sonucu olarak gören yaklaşımlara hem de konuyla 

ilgili AKP politikalarını 2007 öncesi ve sonrası arasındaki kopuşları öne çıkararak tartışan çalışmalara 

alternatif açıklama getirmeye çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi (state rescaling), idari yerelleşme, 

mali yerelleşme, siyasi yerelleşme 

Decentralization Reforms in the post-2000 Turkey 

Abstract 

This presentation examines the reconfiguration process of the power relations between the central and 

local governments in the post-2000 Turkey and argues that reforms in Turkey have led to increase in the power 

of the central rather than that of local governments. Since it came into power in 2002, the AKP has attempted 

to transfer some responsibilities of the central governments to the local level but it has never have a more 

comprehensive local government agenda, which includes fiscal and political decentralization. Administrative 

decentralization does not lead to increase in the revenues and ease in the tutelage role of the central 

government. Under these conditions, local government continues to depend on the central government for 

financial funds and political decisions. Moreover, the central state attempted to reproduce its power at the local 

through different mechanisms during the decentralization reforms.  Thus, the article questions the arguments, 

which evaluate decentralization process as an inevitable consequence of neoliberal policies and focus on 

ruptures on the AKP’s policies by dividing its rule into different distinct sub-periods.  

Keywords: neoliberalism, state rescaling, administrative decentralization, fiscal decentralization, political 

decentralization.  

 

1. GİRİŞ 

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler yapıldı.  Bu düzenlemelere 

göre, büyükşehir belediyeleri için İçişleri Bakanlığı’na, il ve ilçe belediyeleri içinse valilere, terör 

veya terör örgütlerine yardım suçları sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye 

başkanı veya meclis üyelerinin yerine yeni görevlendirmeler yapma yetkisi verildi. On gün içinde bu 

yetkiye dayanılarak 24’ü Kürt hareketi tarafından yönetilen toplam 28 belediyeye vali yardımcısı, 

kaymakam gibi mülki amirler belediye başkanı olarak atandı (Hürriyet, 12 Eylül 2016). 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde bu kararın 

gecikmiş olduğunu ve devlet imkanlarının terör örgütüne yardım için kullanılamayacağını belirtti. 

Kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:  
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“Siz sadece beldenizde veya bölgenizde sorumluluk alanınız içerisinde altyapı, üstyapı 

yatırımlarından tutunuz orada yaşayan vatandaşlara her türlü hizmeti vermekle mükellefsiniz, hendek 

açmakla mükellef değilsiniz......Temennim odur ki bu 28 belediye örnek bazı adımlar atmak suretiyle 

bugüne kadar oralardaki halka verilmemiş olan hizmet inşallah bundan sonra çok daha farklı bir 

şekilde verilmiş olur.” (Hürriyet, 12 Eylül, 2016) 

Yapılan bu atamalar olağanüstü koşullar altında yaşanan bir döneme özgü merkezileşme 

adımları gibi gözükse de, cumhurbaşkanının açıklamaları 14 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

iktidarının yerel yönetimlerle ilgili anlayışında bir kırılmadan çok devamlılığı gösteriyor. Toplumda 

yıkıcı etkiler bırakan 2001 ekonomik krizinin ardından 2002’de iktidara gelen AKP kamu yönetimi 

alanında bir dizi reform girişiminde bulunmuştu. Reformların önemli bir ayağını da merkezi ve yerel 

yönetimler arasındaki güç ilişkilerinin yeniden tanımlanması oluşturdu. Bu bağlamda yerel 

yönetimleri ilgilendiren bir sürü yasal değişikliğe gidildi. Bu değişikleri ise yerel yönetimlere karar 

almada daha fazla yetki verilmeksizin yerel yönetimlerin işlevini görev ve sorumlulukları 

kapsamındaki hizmetlerin götürülmesiyle sınırlayan bir anlayış şekillendiriyordu. 

Bu değişiklikleri neoliberalizm ve devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi (state rescaling) 

süreçlerinin bir parçası olarak değerlendiren çalışmalar, yerelleşme reformlarını “sermaye birikim 

mantığındaki” değişimin kaçınılmaz bir sonucu olarak ele aldı. Buna göre, yerel yönetimlerin önem 

kazanması büyük ölçüde sermayenin yeni birikim alanları arayışlarının sonucuydu (Candan ve 

Kolluoğlu, 2008; Doğan, 2007; Kadırbeyoğlu ve Sümer, 2012; Yüksel, 2011). Konuyla ilgili diğer 

çalışmalar ise reformlar konusunda iktidarın değişen tercihlerine odaklandı. Bu çalışmalara göre, 

AKP ilk döneminde yerel yönetimleri güçlendirici adımlar atmış fakat çeşitli nedenlerle yetki ve 

sorumluluklarını özellikle 2007 sonrasında tekrar merkezde toplamaya başlamıştı (Aktar, 2014; 

Arıkboğa, 2015a; Erder ve İnceoğlu, 2013; Keyman ve Öniş, 2007; Öktem ve Çiftçi, 2016). Ancak, 

AKP’nin yerelleşme reformlarına getirilen bu iki farklı bakış, yerelleşme kavramını homojen olarak 

kullandıkları ve farklı yerelleşme süreçlerinin sonuçlarını ve süreçlere yön veren hükümetin siyasi 

kaygılarını göz ardı ettikleri için eleştirilebilir. 

AKP iktidara geldiği günden itibaren, cumhurbaşkanının yukarıdaki alıntıda ifade ettiği gibi 

yerel yönetimlerin işlevini idari hizmetlerin yerine getirilmesiyle sınırlayan bir anlayışa sahip oldu. 

Merkezi hükümetin bazı yetki ve sorumluluklarının yerele devredilmesi beraberinde yerel 

yönetimlerin siyasi ve mali açılardan güçlenmesini getirmedi. Yerel yönetimler gerek mali gerek 

siyasi açılardan merkezi hükümete bağımlı olmayı sürdürdüler. Benzer şekilde, yerel yönetimleri 

güçlendirici yönde atılan adımlarda bile merkezi hükümet çeşitli mekanizmalar aracılığıyla yerel 

düzeyde önemli bir aktör olarak önemini korumaya ve gücünü yeniden üretmeye devam etti. 

Dolayısıyla, AKP dönemi Türkiye’sindeki yerelleşme reform süreçleri yerel yönetimler yerine 

merkezi hükümetin güçlenmesiyle sonuçlandı. Hükümet böylece karar alma süreçlerinden yerel 

aktörleri büyük ölçüde dışlama imkanı elde etti. Aksi takdirde AKP, bazı illerde yerel seçimleri 

kazanan, belediye meclislerinde temsil edilen ve yerel karar mekanizmalarında bir miktar etkisi olan 

diğer partilere mensup aktörlerle iktidarını paylaşmak zorunda kalacaktı.  

Bu bildiri, Türkiye’deki yerelleşme reform süreçlerini ayrıntılı bir şekilde dört bölümde 

analiz etmeye çalışıyor. İlk bölümde, konuyla ilgili teorik tartışmalardan yola çıkılarak Türkiye’deki 

durumla ilgili temel argümanlar sunuluyor. İkinci bölümde Türkiye’de yerelleşme reform sürecinin 

dinamikleri tarihsel bir perspektifle ele alınıp AKP’nin sınırlı yerelleşme anlayışı ortaya konuluyor.  

Üçüncü bölüm, idari, mali ve siyasi yerelleşme süreçleri açısından yaşanan dönüşümleri OECD ve 

AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir şekilde inceliyor. Sonuç bölümünde ise Türkiye’deki yerelleşme 

süreçleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapılıyor.  Bu bildiri yöntemsel olarak reform sürecinde 

yer alan kişilerle yapılan mülakatlara; yasal ve idari düzenlemelere; resmi doküman ve istatistiklere 

ve konuyla ilgili medya taramasından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Mülakatlar, yerel 

yönetimlerden çeşitli açılardan sorumlu ve çeşitli bakanlıklarda çalışan üst düzey 15 bürokratla 

yapılmıştır.  



   
 

 

2. YERELLEŞME REFORM SÜREÇLERİNDE MERKEZİ HÜKÜMETİN GÜCÜNÜ 

YENİDEN ÜRETMESİ: BAZI TEORİK AÇILIMLAR  

Gelişmiş Batı ülkelerindeki Keynesyen refah devletlerinin ve geç sanayileşen ülkelerdeki 

kalkınmacıdevletlerin merkezi rol oynadığı İkinci Dünya Savaşı sonrası kapitalist düzenin sona 

ermesi, yeni kapitalist ekonomide devletin dönüşümüne ilişkin yoğun tartışmaları beraberinde 

getirdi. Bu tartışmaların önemli bir yönünü merkezi ve yerel yönetimler arasında değişen güç 

ilişkileri oluşturdu. Hem gelişmiş hem geç sanayileşmiş ülkeler, yerel yönetimleri siyasi, ekonomik 

ve idari açılardan güçlendiren reform süreçlerine tanık oldu (Bardhan ve Mookherje, 2006; Brosio ve 

Jimenez, 2012; Dollery vd 2008; Smoke vd.2006). Reform süreçleri, demokrasi ve yerelleşme 

arasında doğrudan bir bağ olduğunu varsayan fikirlerden besleniyordu. Bu fikirlere göre, yerel 

yönetimler sayesinde kamusal mallar daha etkin kullanılacak ve katılım, hesap verilebilirlik gibi 

demokrasinin en temel prensiplerine uygun yönetim anlayışı ortaya çıkacaktı.1  

Benzer fikirler ve inançlardan beslenen dönüşümler, devletlerin yerel yönetimleri öne 

çıkaracak şekilde oluşan yeni kurumsal çerçevesini ana hatlarıyla şekillendirdi. Bununla birlikte 

yerelleşme reformları bir sistem benzeşmesine neden olmadı. Çünkü dönüşüme yön veren fikirler 

(Blyth, 2013 ve 2002; Rodrik, 2015) hiçbir toplumda mutabakatla doğmaz. Bu dönüşümlerde 

mutabakatlar kadar çatışma ve çekişmelerin, rekabet ve ittifakların da önemli rol oynadığı 

gözlemlenir. Bir başka deyişle tarihsel değişimin doğrultusunu belirlemede çıkar çatışmaları ve güç 

ilişkileri önem kazanır. Bu bağlamda neoliberalizm ve “devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi” 

kavramı etrafında yapılan tartışmalar, merkezi yetkilerin daha alt düzeylere devredilme süreçlerinin 

arkasındaki güç ilişkilerini anlamak ve analiz etmek için önemli katkılar sunmuştur. 

Bu tartışmalar, büyük ölçüde mekan ve ölçekte yaşanan dönüşümlerin sermaye birikim 

süreçlerinden bağımsız olarak anlaşılamayacağını savunan David Harvey’den esinlenmiştir. 

Harvey’e (1989, 1991) göre, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Keynesyen ekonomi talep eksenli 

kitle üretimi ve tüketimine dayanıyordu ve nispeten kapalı bir ulusal ekonomi varsayıyordu. Refah 

devleti uygulamaları bu sermaye birikim düzeninin ayrılmaz bir parçasıydı. Tüm ekonomik ve siyasi 

hedefler ulusal düzeyde belirleniyordu. Sistemin siyasal örgütlenmesinde ulusal ölçek önemliydi. Bu 

sermaye birikim modeli 1970’li yıllardan itibaren krize girdi ve bu krizi aşmak için yeni bir kurumsal 

yapıya ihtiyaç duyuldu. Yeni yapıda ulusal devletten ziyade bölgesel ve yerel yönetimler ön plana 

çıktı. 

Harvey’in yaklaşımı, temel olarak kapitalist sermaye birikim modelinde krizlerin kaçınılmaz 

olduğuna dair varsayımdan hareket eder. Bob Jessop (2006) ve Neil Brenner (2004) da yerel 

yönetimlerin ön planına çıkışının arkasındaki temel faktörün sermaye birikim rejimindeki 

değişiklikle ilgili olduğu konusunda Harvey’in görüşlerini paylaşırlar. Ancak süreci sermayenin 

krize eğilimli ve dinamik içsel yapısıyla açıklamazlar. Onlara göre, söz konusu süreç ulus devletler 

ve diğer politik aktörler arasındaki müzakereler ve çatışmalar tarafından şekillenmiştir. Ne var ki bu 

yaklaşım da, gerek ulus devleti gerek diğer politik grupların rolünü sermaye birikiminin önünü açan 

ve birikim mekanizmalarını kolaylaştıran aktörler olarak değerlendirir. Bir başka deyişle, sermayenin 

çıkarları önceliklidir; sermaye birikim süreçleri aktörlerin davranışlarının asıl yönünü belirler. 

Devletlerin yerel yönetimleri öne çıkartacak şekilde yaşadığı dönüşümü sermaye birikim 

süreçlerine atıfla analiz eden ölçek literatürü, geç sanayileşmiş ülke deneyimlerini anlamak için de 

kullanılmaya başlandı. Fakat bu kullanım geç sanayileşen ülkelerdeki devletin rolünü ve toplumsal 

aktörlerle etkileşiminin ayırt edici yönlerini göz ardı edebilir. Öncelikle geç sanayileşmiş ülkelerdeki 

yerel yönetimler, 1980’li yıllara kadar, gelişmiş ülkelerdeki benzerleri gibi bir işlev 

üstlenmemişlerdi. Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler merkezi devletle hiyerarşik bir ilişki 

içerisinde,  konut, eğitim, sağlık gibi ortak tüketim alanı oluşturan (Castells, 1977) Keynesyen refah 

                                                            
1 Bu tarz fikirlerin eleştirisi için özellikle bkz: (Topal, 2012). 



   
 

devleti uygulamalarını yürütüyorlardı. Neoliberalleşmeyle birlikte bu sorumluluklarını terk ederek 

piyasa ve sermaye yanlısı politikalar izlemeye başlayan yerel yönetimler, aynı süreçte merkezi 

hükümetlere karşı hem idari hem de mali açılardan özerkleştiler. Geç sanayileşen ülke yerel 

yönetimleri ise ilk defa 1980 sonrasında önemli aktörler olarak ortaya çıktılar ve özel sektör yanlısı 

politikaların yanı sıra sosyal harcamalar için de ciddi oranda kaynak ayırmaya ve refah devleti 

uygulamalarına başladılar. Bu nedenle, Türkiye, Brezilya, Çin, Kore gibi ülkelerdeki dönüşümü 

“Keynesyen Dönemden neoliberalizme geçiş” paradigmasıyla açıklamaya çalışmak, yaşanan 

dönüşümün karmaşıklığını anlamakta yeterli olmayacaktır (Bayırbağ, 2013; Haque, 2011; Klink, 

2013; Park, 2013, 2008; Park vd. 2012; Tsukamato, 2012;). 

İkinci olarak ölçek literatürü, yerel siyasetin ve merkezi ve yerel yönetimler arasındaki siyasi 

nitelikli, karmaşık çok-ölçekli etkileşimlerin önemini göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştirilebilir.  Geç 

sanayileşen ülkelerde yerelleşme dinamiklerini anlamak için ekonomik verimlilik ve sermaye 

birikim hedeflerinden ziyade iktidardaki hükümetleri ve diğer toplumsal aktörleri yönlendiren siyasi 

güdüleri dikkate almak daha faydalı olabilir. Siyasetin şekillendirdiği tercihler de çoğunlukla 

iktidardaki parti ile diğer partilerin yanı sıra toplumsal örgütlenmeler ve hareketleri de kapsayan 

yerel siyasi muhalefet arasındaki güç dengelerini yansıtır. Bu bağlamda, toplumsal hareketlerin 

demokratikleşme bağlamında yerelleşme talepleri (Park, 2008) ve merkezi ve yerel yönetimler 

arasındaki güç dengeleri yerelleşme süreçlerinin dinamiklerini en az sermaye birikim süreçleri kadar 

etkileyebilir (Tsukamoto, 2012). Siyasi kaygılar arasında özellikle seçim sonuçlarına dönük 

beklentiler yerelleşmenin sınırlarını saptamış ve merkez ile yerel arasındaki ilişkilerinin 

dinamiklerini belirlemiştir ( Dickovick, 2011; Smoke vd. 2006, O’Neill, 2005). Geç sanayileşmiş 

ülkelerle ilgili yapılan araştırmalar mecliste siyasi çoğunluğu bulunan ve merkezi bürokrasiyi kontrol 

eden bir siyasi partinin bu sınırları kaldırma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Zira sınırları 

kaldırsaydı belediye meclislerinde temsil edilen ve yerel karar mekanizmalarında bir miktar etkisi 

olan diğer partilerle iktidarını paylaşması gerekebilirdi. O’Neill’in (2005),  Arjantin, Meksika ve 

Peru’dan yola çıkarak yaptığı araştırma, merkezi bürokrasiyi kontrol eden ve bu gücünü devam 

ettireceği beklentisiyle hareket eden hükümetlerin yerel yönetimlerin güçlendirilmesine pek sıcak 

bakmadığını iddia ediyor. 

Üçüncü olarak, “devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi” kaçınılmaz olarak yerel yönetimlerin 

yetki ve sorumluluklarının artmasıyla sonuçlanmayabilir. Tam aksine, yerel yönetimlerin yerine 

merkezi devletlerin yerel düzeyde güçlenmesine neden olabilir (Falleti, 2010). Falleti’nin Brezilya, 

Meksika, Kolombiya ve Arjantin gibi geç sanayileşmiş ülkeler üzerine karşılaştırmalı olarak yaptığı 

çalışmasında belirttiği üzere reformlar, yerelleşmenin idari, mali ve siyasi boyutlarının tamamını 

kapsamayabilir ve bu durum yerel yönetimler açısından farklı sonuçlar doğuracak farklı yerelleşme 

süreçlerine yol açabilir.  

Falleti (2010) yerelleşme süreçlerini üç farklı boyutuyla inceler: idari yerelleşme, mali 

yerelleşme ve siyasi yerelleşme. İdari yerelleşme, daha önceden merkezi hükümet tarafından yerine 

getirilen hizmetlerin yerele devredilmesi, böylelikle yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının 

artırılması olarak ele alınabilir. Yerel yönetimlerin gelirleri, harcamaları ve kendi kaynaklarını 

yaratma kapasiteleri artıyorsa mali yerelleşme gerçekleşmiş olur. Siyasi yerelleşme ise genel olarak 

yerel yönetimlerin merkezi yönetim birimlerinin onayına gerek kalmaksızın kararlarını kendi 

organlarınca almaları ve uygulayabilmeleri anlamına gelir. Bu üç süreç, çoğunlukla aynı anda 

gerçekleşmez ve yerel yönetimlere yetki devri açısından sonuçları farklı olur. Örneğin mali 

yerelleşme idari yerelleşmeyi takip etmezse, yerel yönetimler artan yetki ve sorumluluklarını yerine 

getirebilmek için merkezi devlete daha fazla bağımlı hale gelirler.  Bu durumda yerelleşme reform 

süreci merkezi hükümetin yerele karşı güçlenmesiyle sonuçlanmış olur (Falleti, 2010). Özellikle geç 

sanayileşmiş ülkelerde merkezi devletler, mali açıdan yerelleşmeye biraz mesafeli durmaktadırlar. 

Bunun nedenleri olarak yerel yönetimlerin vergi toplama, izleme ve kontrol ve gelirlerini artırma 

mekanizmalarından yoksun olmaları ve merkezi devletlerin mali disiplin ve makroekonomik 

dengeleri gözetme çabaları gösterilebilir (Martinez-Vazquez ve Vaillancourt, 2011). Örneğin, Çin 

Halk Cumhuriyeti’nde (Çin) yerel yönetimlerin sınırsız bir şekilde borçlanması ülke genelindeki 



   
 

mali disiplini bozan en önemli etken olarak ortaya çıkmış ve geniş tartışmalara yol açmıştır (Guess 

ve Ma, 2015). Merkezi hükümetler, makroekonomik dengeler açısından yerel yönetimlerin mali 

özerkliğini özellikle kriz zamanlarında sınırlamaya çalışmaktadırlar ( Göymen ve Sazak, 2015). 

Bütün bu faktörler merkezi hükümetin yerel düzeyde gücünü yeniden üretmektedir. 

Bazı durumlarda ise, idari ve mali açıdan yerelleşmeye siyasi yerelleşme eşlik etmemektedir. 

1980 sonrası Çin, idari ve mali yerelleşme açılarından ancak ABD’yle karşılaştırılabilecek bir yerel 

yönetim yapısına kavuşmuştur. Bununla birlikte, rejimin otoriter niteliğinin sonucu yerel yöneticiler, 

doğrudan halk tarafından seçilmemekte, merkezi parti tarafından atanmaktadır ( Guess and Ma, 

2015; Li, 2010; Ren, 2013, Wai, 2015). Bu durum yerel yönetimlerin gücünü siyasi açıdan 

kısıtlamaktadır. 

Farklı yerelleşme süreçleri arasındaki ilişkilere odaklanan Falleti’nin çalışması, idari, mali ve 

siyasi süreçlerin kendi içlerinde merkezi devletin gücünü yeniden üretebileceği hususunu ihmal 

etmektedir.  Örneğin yerel yönetimlere yerel vergi alma yetkisinin tanınması yerel yönetimleri mali 

açıdan güçlendiren bir adım olur. Ancak yerel verginin alt ve üst limitleri merkezi hükümet 

tarafından belirlenirse, merkezi hükümet mali yerelleşme sürecinde kendi gücünü yerelde 

koruyabilecek bir mekanizmaya kavuşmuş olur. Benzer durumlar siyasi veya idari yerelleşme 

süreçlerinde de gerçekleşebilir. Dolayısıyla devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi sonucu ortaya 

çıkan yerelleşme reform süreçleri kaçınılmaz olarak yerel yönetimlerin güçlenmesiyle 

sonuçlanmayabilir.  

Bu bildiri, geç sanayileşmiş ülkelerdeki yerel yönetim reform süreçleriyle ilgili 

tartışmalardan yola çıkarak AKP  dönemindeki merkezi ve yerel yönetimler arasındaki değişen güç 

ilişkilerine odaklanıyor. Türkiye’deki yerel yönetimler reform süreci birçok çalışmaya konu 

olmuştur. Bu çalışmalardan bir kısmı “devletlerin yeniden ölçeklendirilmesi” literatürünü takip 

ederek söz konusu süreci sermaye birikim rejimindeki dönüşümle açıklamıştır. Buna göre son dönem 

Türkiye’sinde yerel yönetimlerin önem kazanması neo-liberal ekonomi politikalarının bir sonucu 

olarak görülür (Candan ve Kolluoğlu, 2008; Doğan, 2007; Kadırbeyoğlu ve Sümer, 2012; Kuyucu ve 

Ünsal, 2010; Yüksel, 2011).  Yerel yönetim reform sürecini küresel dönüşümler ve neoliberalizm 

bağlamında ele alan diğer çalışmalar ise sermaye kesimlerinden ziyade IMF, Dünya Bankası gibi 

uluslararası örgütlerin oynadıkları role odaklanmaktadır (Ayman Güler, 2013). Sezen’in çalışması 

(2011) uluslararası örgütlerin rolünü öncelemekle birlikte yerel aktörlerin reform süreçlerindeki 

etkilerini tartışır. Bu çalışmalar, yerelleşme süreçlerini neoliberalizmin kaçınılmaz bir sonucu olarak 

ele almakta, farklı yerelleşme süreçlerini ve merkezi hükümetin çeşitli mekanizmalarla yerelde 

gücünü nasıl yeniden ürettiğini konularını görmezden gelmektedir. 

Konuyla ilgili kamu yönetimi ve siyaset bilimi perspektifiyle yapılan çalışmalar ise yukarıda 

bahsi geçen çalışmaların bazı eksikliklerini gidererek literatüre önemli katkıda bulunmuştur.  Bu 

çalışmalara göre AKP, iktidarının ilk yıllarında yerel yönetimleri güçlendirici adımlar atmıştır. 

Ancak, ilk dönemde atılan bu adımlar, AKP iktidarının ilerleyen yıllarında Avrupa Birliği (AB) 

sürecinin kesintiye uğraması (Erder ve İnceoğlu, 2013; Keyman ve Öniş, 2007), merkezi 

bürokrasinin yerel yönetimlerin güçlendirmeye dönük çabalara direnişi ve merkezi devleti önceleyen 

siyasi kültür ve zihniyet ( Aktar, 2014; Arıkboğa, 2015a; Öktem ve Çiftçi, 2016) gibi nedenlerle 

kesintiye uğramıştır. Son yıllarda yerel yönetimlerin imar, planlama ve kentsel dönüşüm 

konularındaki yetkilerini merkezi hükümetle paylaşmak zorunda kalmalarından yola çıkarak yapılan 

bu değerlendirmeler, AKP iktidarının konuyla ilgili yaşadığı dönüşümü daha çok dışsal bir nedenle 

açıklamaktadırlar. Oysaki AB sürecin Türkiye’deki yerel yönetimleri güçlendirdiği iddiası tek başına 

pek ikna edici görünmemektedir. Türkiye’nin AB İlerleme Raporları yerel yönetimlerle ilgili 

gelişmelere yer verse de katılım müzakerelerinde kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle ilgili 

doğrudan bir fasıl bulunmamaktadır. “Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” 

başlıklı fasıl ise bölgesel eşitsizlikleri gidermek ve bölgesel kalkınmaya sağlamak için kullanılacak 

fonlarla ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. AB daha çok yerinden yönetim (subsidiary) vurgusu 

yapmakta ve bu bağlamda illa ki yerel yönetimleri güçlendirici adımlar beklememektedir. Yerindelik 



   
 

ilkesi, yerel yönetimler yerine merkezi hükümetin yerel teşkilatlarını güçlendirerek de yerine 

getirilebilir. Başka bir deyişle, AB için yerel yönetimlerden ziyade hizmetin “ yerelde” görülmesi 

daha önemlidir. Kaldı ki AB üyesi ülkelerde kamu yönetimi açısından birçok farklı model 

uygulaması bulunmaktadır. Yine de gerek AB müktesebatının yerindelik ilkesini merkeze alan 

yaklaşımı gerek Avrupa Konseyi’nin Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yerel yönetimlerle ilgili 

tartışmalarda referans alındığı için reform sürecinde önemli bir çıpa görevi üstlenmektedir. Yerel 

yönetimlerin yetkilerini artırmak isteyen bürokrasi içindeki bazı gruplar ve toplumsal hareketler, 

konuyu AB gündemiyle birlikte ele alarak konuyla ilgili kendi pozisyonlarını güçlendirmeye 

çalışmaktadırlar.2 

Merkezi bürokrasinin yerel yönetimlerin güçlendirmeye dönük adımlara direnişi ise 

AKP’nin ilk dönemi için geçerli bir argüman oluşturabilir. 2003-2005 yılları arasındaki reform 

sürecini yöneten bürokratik ekibin en önemli isimlerinden biri olan ve daha sonra AKP 

hükümetlerinde çeşitli bakanlıklar da yapmış olan Ömer Dinçer’in anılarında belirttiği gibi AKP 

iktidara gelir gelmez gerek askeri gerek sivil bürokrasinin direnişiyle karşılaşmıştır ve kendisine 

göre, “ Ankara’nın küçülmesine dönük adımlar” bu kesimlerde ciddi tedirginlik yaratmıştır ( Dinçer, 

2016). Gerek dönemin cumhurbaşkanı ve bürokratların süreci yavaşlatıcı adımları gerek Anayasa 

Mahkemesi ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin merkezi hükümetin yetkilerini koruyucu yönde 

verdikleri kararlar yerele yetki devrini engellemiştir.  Bununla birlikte, özellikle 2007 sonrasında 

merkezi bürokrasi daha çok AKP tarafından şekillendirilmiş, bir nevi iktidarın kontrolüne girmiştir. 

Ama bu dönemde de yerel yönetimleri yetki ve güç açısından güçlendiren adımlara 

rastlanmamaktadır. Bu durum zihniyet ve siyasi kültüre referansla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

çalışmalara göre cumhuriyet döneminin otoriter zihniyeti ve merkezciliğinin etkisi halen sürmekte, 

hatta AKP’yi bile etkisi altına almaktadır (Aktar, 2014; Öktem ve Çiftçi, 2016). Bu bahsedilen 

zihniyet kendisini en çok Kürt meselesi nedeniyle bölünme korkusunda göstermektedir ( Aktar, 

2014). 2008 yılında Kürt siyasi hareketi tarafından ortaya konulan Demokratik Özerklik projesi, 

yerel yönetimlere Kürt meselesinin çözümü hususunda  temel bir işlev yüklemiştir. Bu anlayışa göre, 

yerel yönetimler, devlete karşı halkın otonom bölgeler aracılığıyla kendi kendini yönetmesini içeren 

radikal demokratik bir anlayış çerçevesinde örgütlenmelidir (Çiçek, 2015; Gürer, 2015). PKK’nın bu 

stratejiyi hayata geçirme çabası, bölgedeki askeri çatışmaları artırmış, kamuoyunda bölünme 

korkularını tekrar gündeme taşımıştır. Gerçekten de Kürt meselesi ve Kürt hareketinin talepleri 

hükümetin yerelleşme konusunda adım atmasını engelliyor olabilir. Bununla birlikte, AKP 2008 

öncesinde de yerel yönetimleri siyasi ve mali açılardan kapsayıcı bir şekilde güçlendirici adımlar 

atmamıştır.  Hükümet, Kürt meselesini, yerel yönetimleri güçlendirici adım atmamak için bahane 

olarak da kullanmaktadır (Arıkboğa, 2015a). Dolayısıyla, AKP’nin yerel yönetimlerle ilgili 

tutumunu sadece Kürt meselesinin gelişimi üzerinden değerlendiremeyiz. Bunun yerine, konuyu 

AKP’nin kendi iktidar stratejisine odaklanarak tartışmak daha anlamlı görünmektedir.  

Bu bildiri mevcut literatürünün katkılarını göz ardı etmeden, Türkiye deneyimi birbirleriyle 

bağlantılı üç argüman etrafında tartışacaktır. 

1) AKP’nin iktidara geldiğinden itibaren kapsamlı bir yerel yönetimleri güçlendirici bir 

reform ajandası olmamıştır. AKP, yerel yönetimleri daha çok yetki ve sorumluluklar 

açısından güçlendirmeye çalışmış, mali ve siyasi kontrolü ise merkezi yönetimde tutmak 

istemiştir. Dolayısıyla, ağırlıklı olarak yerelleşmenin sadece bir formunu benimsemiştir. 

İdari yerelleşmeyi çok sınırlı bir mali ve siyasi yerelleşmenin takip etmesi yerelleşme 

reform sürecinin merkezi devlet lehine sonuçlanmasına neden olmuştur.  

 

2) İdari, mali ve siyasi yerelleşme konularında atılan adımlarda bile merkezi hükümet 

çeşitli mekanizmalarla yerel düzeyde gücünü yeniden üretmiştir. 

 

                                                            
2 İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda (Kalkınma Bakanlığı) yapılan görüşme notları, 19 Ocak 

2010.  



   
 

3) Yetkilerin merkezde toplanması karar alma süreçlerini hızlandırmış ve bu kararların 

müzakere süreçlerinden yerel aktörlerin dışlanmasına neden olmuştur. Merkezi düzeyde 

seçimlerin kazanılması sonucu ardı ardına tek parti iktidarlarının kurulması ve merkezi 

bürokrasinin kontrol altına alınması, AKP’nin bu tarz bir iktidar stratejisi izlemesinin 

zeminini hazırlamıştır. 

Bu bildiri, Türkiye örneğinden yola çıkarak siyasi kaygıların öne çıktığı yerelleşme reform 

süreçlerinin yerel düzeyde merkezi hükümetin gücünün yeniden üretimiyle sonuçlanabileceğini 

vurgulayacaktır. Bu durum, geç sanayileşmiş ülke deneyimleriyle örtüşmektedir. Fakat geç 

sanayileşmiş ülke deneyimlerini ele alan literatür, reformları daha çok farklı yerelleşme türlerinin 

birbirleriyle ilişkisine bakılarak tartışmıştır. Burada ise, bu literatüre ek olarak, yerelleşme çabaları 

içinde merkezi hükümetin çeşitli mekanizmalarla yerelde nasıl önemli bir aktör olarak varlığını 

devam ettirdiğine de dikkat çekilecektir. Merkezi devletin yerel düzeyde gücünü yeniden üretme 

çabaları söz konusu reform süreçlerinin yerelleşme ve merkezîleşme karşıtlığından ziyade ikisinin iç 

içe geçerek nasıl işlediğini gösterecektir. 

3. TÜRKİYE’DE YERELLEŞME REFORM SÜREÇLERİ VE AKP’NİN SINIRLI 

YERELLEŞME ANLAYIŞI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

1990’lı yıllardaki koalisyon hükümetlerinin ve ekonomik krizlerin neden olduğu siyasi 

istikrarsızlıklar yerel yönetimler konusunda adımlar atılmasını engelledi. Yeni bir yerel yönetimler 

reform önerisi ise 2002 yılında iktidara gelen AKP tarafından gündeme getirildi. İlk bakışta AKP’nin 

iktidara gelme serüveninin yerel seçim zaferleriyle başladığı hatırlandığında, yetkilerin merkezi 

düzeyden yerel düzeye aktarılmasının partiye özellikle çekici geldiği düşünülebilir. Gerek AKP’nin 

ilk hükümet programı (Başbakanlık, 2002) gerek hükümet programına göre hazırlanan Acil Eylem 

Planı (Başbakanlık, 2003a), yerel yönetimler açısından önemli reformlar vaat ediyordu. Hükümet de 

2003 yılında “Kamu Yönetimin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun 

Tasarısı’nı” kamuoyuna sundu. Bu tasarı, diğer ülke örneklerinde olduğu gibi ekonomik etkinlik ve 

demokrasi prensipleri açısından yerel yönetimlerin güçlendirilmesini olmazsa olmaz görüyordu 

(Başbakanlık, 2003b). Tasarının özellikle 6. 7. 8. ve 9. maddeleri kamuoyunda oldukça tartışma 

yaratmıştı. Tasarının 6. ve 7.maddeleri, merkezi hükümetin görevlerini tek tek sayıyor; bu görevleri 

adalet, güvenlik ve makro-ekonomik dengeleri sağlamak gibi merkezi devletin en temel 

fonksiyonlarıyla sınırlıyordu. 8.madde ise geriye kalan bütün konularda yerel yönetimleri yetkili 

haline getiriyordu. Tasarının 9.maddesi merkezi idare ve mahalli idareler arasındaki ilişkileri yerel 

yönetimler lehine düzenliyordu. Bu madde, “Merkezi idare birimleri, mahalli idarelerin sorumluluk 

alanlarına giren görev ve hizmetler için mahalli düzeyde teşkilat kuramaz, doğrudan ihale ve 

harcama yapamaz” şeklinde düzenlenmişti ve merkezi idarenin yetki ve sorumluluklarını idari 

anlamda daraltıyordu. Tasarı, aralıklı şekilde de olsa uzun süre kamuoyunda ve TBMM’de tartışıldı 

ve kabul edildi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yasayı veto etti. Veto 

gerekçesinde bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu; zira anayasanın üniter devlet yapısı 

öngördüğünü, söz konusu tasarının ise üniter yapıyla bağdaşmayacak şekilde yerel yönetimleri 

güçlendirdiğini ifade ediyordu. Sezer aynı gerekçede, anayasanın merkezi hükümeti genel yetkili 

saydığını, söz konusu tasarının ise yerel yönetimleri genel yetkili kabul ettiğini iddia ediyordu 

(Cumhurbaşkanlığı, 2004). Sezer’in vetosu sonrasında bu tasarı bir daha gündeme gelmedi. AKP 

iktidarı bu tarz kapsamlı bir yasa yerine yeni Belediye, Büyükşehir Belediye, İl Özel İdaresi ve 

Kalkınma Ajansları kanunlarını yasalaştırdı (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu). 

AKP’nin ilk hükümetinin ortaya koyduğu gerek Kamunun Yeniden Yapılandırılması 

Tasarısı gerek bunun yerine ikame olarak çıkardığı yasalar, yerel yönetimlerin yetki ve 

sorumluluklarını artırmaya çalışmıştı. İdari yerelleşme konusunda atılmak istenen ve atılan bu 

adımlara siyasi ve mali yerelleşme eşlik etmedi. Kamunun Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili tasarı 

bile merkezi hükümetin yetkileri ve sorumlulukları belediyeler yerine başında merkezi hükümet 

tarafından atanan valinin bulunduğu il özel idarelerine devrediyordu. AKP hükümeti bir yandan 

kamu hizmetlerini yerele devretmek isterken, yerelde kendi gücünü de siyasal açıdan korumaya özen 



   
 

göstermişti. Belediyeler yerine valiler daha güvenilir ortaklardı. Aynı tasarının 10.maddesinde ise 

mali kaynak dağılımıyla şu şekilde düzenlenmişti: 

“Mahalli İdarelere yetki, görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynakları sağlanır. 

Mahalli İdarelere genel bütçe gelirleri tahsilatından pay ayrılır. Payların ayrılmasına, dağıtımına ve 

bu paylardan yapılacak kesintilere ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 

Yukarıdaki maddede, sadece merkezden yerele aktarılacak mali kaynaklardan bahsedilmekle 

yetinilmiş, mali yerelleşmenin önemli özelliklerinden olan bazı vergilerin yerele devri ve yerelin 

vergi toplama konuları pek gündeme getirilmemişti. Bu Türkiye’de yerel yönetimlerin gelirleriyle 

ilgili geleneksel anlayışa uygundu ve bu anlayışta bir değişikliğe gidilmiyordu. Görüldüğü üzere 

AKP, iktidarının ilk döneminden itibaren siyasi ve mali yerelleşme konularında çok ileri adımlar 

atmaktan kaçınmıştı. 

AKP’nin idari anlamıyla sınırlı yerelleşme anlayışı, konuyla ilgili iktidarının ilerleyen 

zamanlarındaki diğer düzenlemelere de yansımıştı. 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda 

yapılan değişiklik bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu değişiklikle büyükşehir belediye sayısı 16’dan 

30’a çıkarılmış, büyükşehir belediyesi sınırları il sınırıyla birleştirilerek, köyler, mahalleye 

çevrilmiştir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İl Özel İdareleri de kapatılmıştır (6360 Sayılı 

Kanun). Mevcut büyükşehir modelinden radikal kopuşu öngördüğü iddia edilen yeni düzenlemeler 

(Arıkboğa, 2015b),  hizmetlerin standartlaştırılması ve etkinlik prensipleriyle gerekçelendirilmişti. 

Aynı kanunla, aşağıda tartışılacağı üzere büyükşehir belediyelerine merkezi bütçe gelirlerinden 

aktarılan transferlerle ilgili de düzenlemeye gidilmişti. Fakat konuyla ilgili Ü. Arıkboğa’nın 

araştırması (Arıkboğa, Ü.2015) bu yasa değişikliğinin büyükşehir belediyesi gelirlerini artırmada 

sınırlı bir etki yaptığını, artışın da büyük ölçüde genel bütçe gelirlerindeki artıştan kaynaklandığını 

gösterdi. Bu durum da büyükşehir belediyelerin merkezi idareye bağımlılığını artırdı. 

Son dönem kurulan AKP hükümetlerinin programlarında da yerel yönetimler daha çok yetki 

ve sorumlulukları çerçevesinde kendisine yer bulabilmiş, mali ve siyasi yerelleşmeden yeterince 

bahsedilmemiştir. Örneğin, Binali Yıldırım Başbakanlığında kurulan 65. Hükümet Programı’nın 

yerel yönetimlerle ilgili bölümü ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarıyla 

ilgilidir. Hatta hizmetler konusunda merkezi standartlaşmaya gidileceğinden bile bahsedilmiştir:  

“Merkezi ve yerel yönetimleri birbirini tamamlayan ve vatandaşlarımıza hizmetleri en etkili 

şekilde ulaştırma sürecinde temel unsurlar olarak konumluyoruz. Yeni Dönemde de merkezi 

standartlar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yerinden karşılanması temel ilkemiz olmaya devam 

edecektir” ( Başbakanlık, 2016). 

Sonuç olarak, AKP döneminde daha çok idari yerelleşme bağlamında gelişmeler 

yaşanmıştır. Yerel yönetim anlayışı açısından AKP iktidarının ilk ve daha sonraki dönemleri 

arasında pek fark yoktur. İdari yerelleşmeyi, mali ve siyasi yerelleşme konularında sınırlı adımların 

takip etmesi, merkezi hükümetin yerelleşme sürecinde gücünü korumasına neden olmuştur. Mali ve 

siyasi yerelleşme süreçlerinde atılan sınırlı adımlarda bile merkezi hükümet,  çeşitli mekanizmalarla 

yerel yönetimlerin kendisine bağımlı halini devam ettirmiş ve yereldeki karar alma 

mekanizmalarında önemli bir aktör olarak ortaya çıkmıştır.  

4. 2000 SONRASI İDARİ, MALİ VE SYASİ YERELLEŞME  

 4.1. İdari Yerelleşme 

İdari yerelleşme süreçleri mali ve siyasi olanları geç sanayileşmiş ülkelerde öncelemektedir. 

Türkiye’deki reformlar da benzer bir hat izlemiştir. Gerek gelişmiş gerek geç sanayileşen ülkelerde 

yerel yönetimler, eğitim, sağlık ve sosyal koruma alanlarının işleyişinden de sorumludur. Türkiye’de 

ise yerel yönetimlerin eğitim alandaki rolü öğrencilere burs, okul öncesi eğitim kurumu ve yurt açma 



   
 

gibi konularla sınırlı kalmıştır.3  Bu nedenle, Türkiye’de yerel yönetimlerin toplam kamu yatırımları 

içindeki payı OECD ülkelerine göre oldukça düşüktür (%40). OECD ülkelerinde kamu yatırımları 

içinde yerelin payının ortalaması %72’dir. Bu oran ABD, Almanya, Kanada gibi ülkelerde %80’in 

üzerine çıkmaktadır. Meksika gibi geç sanayileşmiş bir ülkede bile bu oran %70’in üzerindedir. 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında sadece Estonya ve Yunanistan’ın önündedir (OECD, 2014). 

Bununla birlikte, Türkiye’de yerel yönetimler, altyapı yatırımları, kentsel dönüşüm projeleri ve 

sosyal politika gibi daha önce merkezi hükümetin tek başına yetkili olduğu alanlarda zamanla önemli 

aktörler haline gelmişlerdir.  

2004 ve 2005 yıllarındaki yasal değişikliklerle birlikte yerel yönetimler, merkezi hükümetin 

altyapı alanındaki sorumlulukları ve ayrıcalıklarını paylaşmaya başladı. Yeni yasalar uyarınca 

belediyeler, su, kanalizasyon sistemleri gibi geleneksel alanlardan sorumlu olmaya devam ettiler. 

Bunlara ek olarak, büyük ölçekli inşaat faaliyetlerinden, devlet okullarının ve hastanelerinin inşası, 

tadilatı ve bakımı konularına kadar yetkilendirildiler.  Sonuç olarak, yerel yönetimlerin toplam kamu 

sabit yatırımları içindeki payı arttı. 2002 yılında %23 olan bu oran, 2007 yılında %40’ın üzerine 

çıktı. Merkezi devlet tarafından yerine getirilen mega projelerin artması sonucu, 2007 sonrasında 

yerel yönetimlerin kamu sabit yatırımları içindeki payı %27’lere kadar düşse de yerel yönetimler 

altyapı faaliyetlerinde önemlerini sürdürdüler (Tablo 1). 

Tablo 1 Yerel Yönetimlerin Toplam Kamu Sabit Yatırımları İçindeki Payı 

Yıl Yüzde 

1975 8,4 

1980 7,1 

1985 9,4 

1990 9,9 

1995 22,7 

2000 23,2 

2001 27,00 

2002 23,00 

2003 31,6 

2004 30,9 

2005 34,4 

2006 42,7 

2007 41,6 

2008 38,1 

2009 32 

2010 25,8 

                                                            
3 Anayasa Mahkemesi bu sınırlı adımları bile yerel yönetimlerin yetki alanına girmediği gerekçesiyle iptal 

etmiştir. Hükümet ise konuyla ilgili düzenlemelerde yurt yerine “konuk evi”  burs yerine de “eğitim yardımı” 

gibi kelimeler kullanarak yerel yönetimleri bu konularda yetkilendirmeye çalışmıştır.  



   
 

2011 26,1 

2012 27,1 

2013 30,7 

2014 26,9 

 

Kaynak: Barış Kurtuluş, Türkiye’de Belediyelerin Mali yapısı ve Harcamalarının 

Finansmanı (DPT: Ankara, 2006). 2007 ve sonrasındaki rakamlar ise yazar tarafından Kalkınma 

Bakanlığı’nın Yıllık Programlarından alınmıştır (Kalkınma Bakanlığı) 

Merkezi hükümetin yerel düzeydeki altyapı yatırımlarındaki etkisi yerel yönetimlerin bu 

alandaki rolüne rağmen devam etmiştir. Örneğin, merkezi hükümet, nüfusu 10,000’in altında olan 

belediyelerin su, kanalizasyon yol gibi hizmetlerini yerine getirebilmeleri için 2007 yılında 

Belediyelerin Altyapısını Destekleme Projesi (BELDES) başlatmıştır. O tarihte toplam belediyelerin 

%81’in nüfusunun 10,000’in altında olduğu düşünülürse, küçük belediyeler için merkezi hükümetin 

önemi daha iyi anlaşılır.  

Merkezi hükümetin altyapı yatırımları içindeki rolü, büyükşehir belediyeleri için de son 

derece önemlidir. 2010 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediyeleri tarafından 

başlatılan ve bitirilemeyen metro projelerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanlığı 

devralmıştır (Habertürk, 17 Temmuz 2010).Metro projelerinin yanı sıra büyük mega projeler de 

merkezi hükümetin kontrolü altındadır.4  Bu tarz projelerin merkezi yönetim eliyle 

gerçekleştirilmesinin nedeni olarak yerel yönetimlerin bu çaptaki yatırımlar için kaynaklarının 

yetersiz olması görülebilir. Ayrıca, projelerin merkezden yönetilmesinin iktidar için karar alma 

mekanizmalarını hızlandırdığı; projelerin yerel siyasetin aktörlerince müzakere edilmesinin önüne 

geçildiği de unutulmamalıdır. 

Altyapı yatırımlarında olduğu gibi kentsel dönüşüm projeleri de 2004 ve 2005 yıllarındaki 

yasal dönüşümler sonucu yerel yönetimlerin özellikle de büyükşehir belediyelerinin, yetki ve 

sorumluluk alanına girmiş, bu alandaki plan yetkisi belediyelere verilmişti. Buna rağmen, kentsel 

dönüşüm projelerinde merkezi devletin etkisi azalmamış; aksine giderek artmıştır (Erkan ve Atilla, 

2016). Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığı önemli aktörler olarak ortaya çıkmıştır. Öncelikle TOKİ’nin faaliyet alanı ve 

kaynakları AKP döneminde çok genişledi. TOKİ’nin bürokrasideki konumu da bir sürü yasal 

değişiklikle güçlendirildi. Daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olan TOKİ, 2004’te 

doğrudan Başbakanlığa bağlandı. Aynı yıl Arsa Ofis Genel Müdürlüğü kaldırıldı ve böylece pratikte 

tüm kamu arazilerinin kontrolü TOKİ’nin eline geçti. TOKİ de kendisine aktarılan bu kamu 

arazilerinde çeşitli kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirdi (Buğra ve Savaşkan, 

2014). Bu alanlarla ilgili imar ve planlama hakkına kavuştu. Bu durum, aynı bölgede hak talep eden 

belediyelerle TOKİ arasında gerginliklere neden oldu. Fakat yetki karmaşasının yaşandığı 

durumlarda TOKİ’nin taleplerine öncelik verildi.5 

Belediyelerin imar ve plan yetkilerini kısıtlayan başka bir düzenleme de 2012 yılında 

getirildi. Bu düzenlemeyle Afet riski taşıyan yerlerdeki kentsel dönüşüm projeleri Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı (6306 Sayılı Kanun). Yasada “afet riski” tanımının muğlak 

bırakılması hükümete konuyla ilgili dilediği projeyi merkezden yürütme imkânı sundu. Bu yasa 

                                                            
4 Bu tarz projelere, Marmaray, İstanbul 3.köprü, 3.havalanı, İstanbul’a Melen Çayı suyu getirme gibi örnekler 

verebiliriz 
5 İç İşleri Bakanlığı ve TOKİ’de yapılan mülakatlar, 21 Ocak 2010 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan 

mülakatlar, 6 Mart 2014. 

 



   
 

etkisini İstanbul gibi metropol alanlarda daha çok gösterdi. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB) tarafından Fikirtepe’de yürütülen kentsel dönüşüm projesi bir gecede merkezi hükümete 

bağlandı. İBB’nin iktidardaki parti tarafından yönetiliyor olması yerelde merkezi hükümetin gücünü 

yeniden üretmesini engelleyemedi (Vatan, 21 Mayıs 2013). 

Turizm bölgelerinde belediyelerin plan yetkileri de bu süreç içerisinde budandı. Bunun en 

önemli sebebi olarak, ülkenin sahil kesimlerinde muhalefet partilerinin 2009 yerel seçimlerinde 

başarılı olması en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bu konuda adımlar, 2009 yerel 

seçiminden bir ay sonra atılmaya başlandı. Muhalefet partilerinin sahil şehirlerindeki belediyeleri 

elinde tuttuğu bir bağlamda yerelleşme iktidardaki hükümetin çıkarlarına uymuyordu. Dolaysıyla, 

sahil bölgelerindeki belediyeler,  planlama yetkilerini Turizm ve Kültür Bakanlığı’yla paylaşmak 

zorunda kaldılar (Sabah, 11 Haziran 2009). 

Hiçbir zaman gelişmiş bir refah devletine sahip olamayan Türkiye’de hükümetin rolü son 

dönemde her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Yerel yönetimler de sosyal yardımlardan 

sağlığa, eğitimden engellilere dönük faaliyetlere kadar yeni oluşan sosyal politika rejiminin önemli 

parçaları haline geldiler (Erder, 2015). Ne var ki, bu durum, merkezi hükümetin bu alandan 

çekilmesiyle sonuçlanmadı. Özellikle sosyal yardım alanında, hükümet tarafından atanan ilçede 

kaymakamlar, ilde valiler önemli aktörler olarak ortaya çıktı. Gıda, giysi, yakacak yardımları ve 

şartlı nakit gelir desteği kapsamında sağlık ve eğitim yardımları merkezi devlet eliyle yürütülmeye 

devam etti (Çiner,2014; Dodurka, 2014). 

4.2. Mali Yerelleşme 

Mali yerelleşme reform süreçleri, merkezi ve yerel yönetimler arasında kamu gelirleri, 

harcamaları ve borçlanmaları konularındaki ilişkilerinin düzenlenmesiyle ilgilidir. Türkiye’de yerel 

yönetimlerin gelirleri 1980 sonrasında yapılan düzenlemelerle artırılmıştır. Bu düzenlemelerle yerel 

yönetimlere genel bütçe gelirlerinden ayrılan transfer gelirlerinden artış sağlanmış; emlak 

vergisinden toplanan gelirlerin belediyeye devredilmesi yoluyla belediyelerin öz kaynaklarında 

iyileştirme yapılmıştır (Mutluer ve Öner, 2009).6 

Mali yerelleşme konusunda AKP döneminde atılan adımlar ise sınırlı kaldı. Bu alanda 2008 

yılında yapılan düzenlemede belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi usulünde 

değişikliğe gidildi. Bu düzenlemeye göre yerel yönetimlere aktarılan transferlerde nüfusun yanı sıra 

yerel yönetimlerin sosyoekonomik gelişmişlik sırası da göz önünde tutulmaya başlandı (5779 Sayılı 

Kanun). 2012 yılında ise büyükşehir belediyelerinin gelirleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. 

Daha önce il sınırları içinde toplanan vergi gelirlerinin %5’nin %70’i doğrudan, %30’u nüfusa göre 

büyükşehir belediyelerine dağıtılıyordu. Yeni düzenlemeyle il sınırları içinde toplanan vergi 

gelirlerinin %6’sının %60’ı doğrudan, kalanın %40’ının %70’i nüfus esasına, %30’u yüzölçümüne 

göre dağıtılmaya başlandı (Arıkboğa, Ü. 2015).  Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin gelirlerinde 

küçük bir artış sağlanmaya çalışıldı. 2012 yılında büyükşehir belediyesi ve il sınırlarının 

birleştirilmesi sonucu büyükşehir belediyelerin yetki ve sorumluluk alanının genişlediği 

düşünüldüğünde, büyükşehir gelirlerinde yapılan bu düzenlemenin yetersiz kalacağı açıktır. 

Türkiye’de yerel yönetimler, gelirleri açısından merkezi bütçeden kendilerine ayrılan 

transfer gelirlerine bağımlı durumdadır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, yerel yönetimlerin 

toplam gelirleri içindeki merkezi bütçeden ayrılan payların oranı son yıllarda %50’inin üzerine 

çıkmıştır (Tablo 2).  Bu oran büyükşehir belediyeleri içinse daha yüksek olup  2012, 2013 ve 2014 

yıllarında sırasıyla %69, %68, %67 olarak gerçekleşmiştir (Arıkboğa, Ü.2015). 

                                                            
6 Konuyla ilgili ilk yasal düzenlemeler ise şunlardır: “ 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,” Resmi Gazete, no.17242, 5 Şubat 1981. 

 “3239 Sayılı Kanun,” Resmi gazete, no.18955, 11 Aralık 1985. 

 



   
 

 

Tablo 2 Yerel Yönetimlerin Toplam Gelirleri içerisinde Merkezi Bütçeden Ayrılan Transfer Gelirlerinin Oranı 

Yıl Yüzde  

1985 45,7 

1990 50,5 

1995 49 

2000 44,9 

2002 45,7 

2003 40,3 

2004 49 

2005 43,3 

2006 48,9 

2007 49,4 

2008 51,90 

2009 52,3 

2010 54,7 

2011 47,20 

2012 53,5 

2013 52,8 

2014 56,9 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Yıllık Programlar. 

Merkezi bütçeden yerel yönetimlere aktarılan transfer gelirlerindeki yaşanan bu artış büyük 

oranda genel bütçe vergi gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır (a.g.m). Ekonomik büyümeyi göz 

önüne alıp transfer gelirlerinin,  Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla (GSYMH) içindeki oranlarına 

baktığımızda konuyla ilgili son yıllarda anlamlı bir değişikliğe rastlanmamaktadır. 2002 yılında bu 

oran %1,70’ken 2012’de 1,96’ya ancak yükselmiştir. Son yıllarda ise bu oranın biraz yükselip 

2014’de %2,22’ye çıktığını görüyoruz (Tablo 3).  

Aynı durum yerel yönetimlerin toplam gelirleri ve harcamaları için de söz konusudur. 2002 

yılında %3,72 olan yerel yönetimlerin toplam gelirlerinin GSYMH’ye oranı 2014 yılında çok az bir 

değişiklikle %3,9 olmuştur. Yerel yönetimlerin toplam harcamalarının GSMH içindeki oranı da çok 

fazla bir değişikliğe uğramamıştır (Tablo 3). 

 

 

 

 



   
 

Tablo 3 Yerel Yönetimlerin Gelirlerinin ve Harcamalarının GSYMH içindeki Payı (2002-2014) 

Years Yerel Yönetimlere Merkezi 

Bütçeden Ayrılan Paylar 

Toplam gelirler Toplam Harcamalar 

2002 1,70 3,71 3.77 

2003 1,46 3,61 3.99 

2004 1,82 3,72 3.65 

2005 2,07 4,3 4.2 

2006 1,89 3,20 3.60 

2007 1,53 3,15 3.60 

2008 1,67 3,20 3,84 

2009 1,89 3,37 3,82 

2010 1,90 3,48 3,38 

2011 1,92 3,59 3,39 

2012 1,96 3,65 3,65 

2013 2,07 3,92 4,06 

2014 2,22 3,90 3,83 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Yıllık Programlar. 

Bununla birlikte, AB üyesi ülkelerin yerel yönetimlerinin toplam gelir ve harcamalarının 

GSMH içindeki payı oldukça yüksektir. Toplam Gelirlerin GSYMH’ye oranında AB ortalaması 

%11,2’dir. Aynı oran, Hollanda’da  %14,1’e, Finlandiya’da %23,2’ye, İsveç’te %25,0’e, Polonya’da 

%12,1’e kadar yükselmektedir. Söz konusu durum harcamaların GSMH içindeki payı için de 

geçerlidir (eurostat). 

Tablolardan da görüleceği üzere Türkiye’de yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarındaki 

artış gelirlerine yansımamıştır. Türkiye’de yerel yönetimler,  gelirleri açısından merkezi bütçeden 

ayrılan transferlere bağlıdır ve bu sistem AKP döneminde de değişmemiştir. Türkiye’de merkezi 

yönetimin yerel yönetimlere aktardığı transferler koşulsuz ve belirli formüllerle hesaplanarak 

aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu transfer aktarımda siyasi keyfiyetin olmadığı iddia edilebilir (Yılmaz 

ve Güner, 2013). Yine de, merkezi hükümet, çeşitli mekanizmalarla bu transfer sırasında kendine 

alan açabilmektedir. İlk olarak, yerele yapılan transferlerde il ve ilçelerin sosyoekonomik durumu 

göz önünde bulundurulmaktadır. İllerin ve ilçelerin gelişmişlik endeksindeki yerleri,  ekonomik 

teşviklerden yararlanma derecesini de belirlemektedir. Bu nedenle bu süreç siyasi manipülasyonlara 

ve müzakerelere oldukça açık olup büyük ölçüde yerel aktörlerin merkezi hükümet nezdindeki 

etkilerine bağlıdır  (Buğra ve Savaşkan, 2014). İkinci olarak yerel yönetimlere toplam bütçeden 

transfer edilecek havuzun içeriğini belirleme yetkisi tamamen merkezi hükümetin elindedir. Söz 

konusu transfere konu olacak vergilerin türü değişebilir. Örneğin, büyükşehir belediyesi sınırları 

içinde toplanan vergilerin %6’sı büyükşehir belediyelerine transfer edilmektedir. Bu hesaplamaya 

petrol ürünleri, doğalgaz ve türevlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi dâhil edilmemektedir. Ne tür 

vergilerin bu kapsama gireceğini de tamamen merkezi idare belirlemektedir. Vergi türünün 

değiştirilmesi, belediyelerin gelirlerini etkileyecektir. 



   
 

Yerel yönetimlerin transfer gelirleri dışında emlak vergisi gibi kendi öz gelirleri 

bulunmaktadır. Fakat toplayacağı verginin alt ve üst limitini Bakanlar Kurulu belirlemekte, bu 

durum yerel düzeyde merkezi hükümeti önemli bir aktör haline getirmektedir. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin borçlanma konusunda da yetkileri bulunmaktadır. Fakat bu 

konuda yetkilerini kullanırken merkezi hükümete bağımlı haldedirler. Örneğin, belediyeler, 

bütçelerinin %10’unu geçen borçlanma durumunda İçişleri Bakanlığı’nın onayını almak 

durumundadırlar.  Yüksek teknoloji ve bütçe gerektiren altyapı yatırımları içinse borçlanma oranına 

bakılmaksızın Bakanlar Kurulu’nun onayı gerekir (Sakal vd. 2014; Yılmaz ve Güler, 2013). Dış 

borçlanma için Kalkınma Bakanlığı’nın ve Hazine Müsteşarlığı’nın onayı gerekmektedir ve ancak 

altyapı yatırımları için dış borçlanma yapılabilir. Görüldüğü üzere yerel yönetimler merkezi 

hükümetin kontrolü ve kendilerine açtığı sınırlı alan çerçevesinde borçlanmaktadırlar. Her ne kadar 

belediyelerin iç ve dış borçlanma yetkileri bulunsa da, borçlanma süreçlerinde merkezi hükümet 

önemli bir aktör olarak devrededir. 

Yerel yönetimler, mali kaynakları üzerindeki merkezi hükümetin gücünü kırabilmek için 

şirket kurmak gibi alternatif yollara başvurmuşlardır. Sayıları 1990’lı yıllarda artmaya başlayan ve 

özellikle büyükşehir belediyeleri tarafından tercih edilen belediye şirketleri Ticaret Kanunu’na göre 

faaliyetlerini sürdürür. Bu açıdan belediye şirketleri her ne kadar yerel yönetimler tarafından 

kuruluyor olsalar da özel şirket statüsündedir.  Statülerinin muğlaklığı nedeniyle kamu bütçesi içinde 

yer almaz; bütçeleri, belediye meclisleri tarafından onaylanmaz. Bu nedenle  belediye şirketleri yerel 

yönetimlere, gelir ve harcama alanında geniş bir fırsat alanı oluşturmuş, merkezi yönetimin 

denetiminden birçok alanda kurtulma fırsatı vermiştir. Merkezi yönetimin denetiminden kurtulmak 

için personel alımı ve kamu ihaleleri daha çok belediye şirketleri üzerinden yapılmaktadır. Yine de 

belediye şirketi açmak için Bakanlar Kurulu’nun izni gereklidir. Örneğin, 2008 yılında Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi’nin belediye şirketi açma başvurusu Bakanlar Kurulu tarafından 

reddedilmişti. İzin yetkisinin Bakanlar Kurulu’nda olması, merkezi hükümeti bu alanda da etkili bir 

aktör olarak ortaya çıkarmaktadır. 

4.3. Siyasi Yerelleşme 

Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmaları üzerindeki merkezi vesayet sisteminde AKP 

iktidarı döneminde önemli değişiklikler oldu. Öncesinde belediye meclislerinin aldığı kararlar il 

düzeyinde valinin, ilçe düzeyinde ise kaymakamın onayıyla yürürlüğü giriyordu. 2004 ve 2005 

yıllarında Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarında yapılan değişikliklerle bu onay süreci 

kaldırıldı. Vali ve kaymakamların belediye meclisi kararlarıyla ilgili sadece yargı yoluna başvurma 

yetkisi kaldı. Bununla birlikte merkezi hükümet, gerek Bakanlar Kurulu gerek yereldeki temsilcileri 

valilik ve kaymakamlık kanallarıyla yerelde gücünü yeniden üreten mekanizmaları oluşturdu. Bu 

mekanizmalardan ilki Belediye Kanunu’nda düzenlendi. Bu kanuna göre, belediye meclisleri 

belediyelerle ilgili olmayan “siyasi karar” alamazlar. Siyasi karar alan meclis, İçişleri Bakanlığı’nın 

teklifi üzerine Danıştay tarafından feshedilir (Madde 30). “Siyasi karar” tabirinin muğlaklığı, 

belediye meclis kararları üzerinde ciddi bir merkezi vesayet oluşturdu. Örneğin, Diyarbakır, Sur 

Belediyesi Meclisi’nin ana dilde hizmet verme kararı “siyasi karar” olarak değerlendirilmiş, belediye 

meclis Danıştay tarafından fes edilmiştir. Ayrıca, aynı yasaya göre, görevi nedeniyle hakkında 

soruşturma ya da kovuşturma açılan belediye başkanı dahil belediye organı üyeleri, İç İşleri 

Bakanlığı tarafından görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılabilir (Madde 47).  Bu madde, “ 

uzaklaştırır” yerine “ uzaklaştırılabilir” diyerek merkezi hükümete çok geniş bir takdir yetkisi 

vermektedir. 15 Temmuz Darbesi sonrası uygulamaya konulan Olağanüstü hal kapsamında 

düzenlenen KHK’lar çerçevesinde bu alandaki siyasi denetim çok fazla artmıştır. Yeni düzenlemeye 

göre, teröre yardım ya da yataklık ettiği gerekçesiyle soruşturulan ya da tutuklanan belediye başkanı 

ve belediye meclisi üyeleri yerine İçişleri Bakanlığı ve valilikler yeni görevlendirmeler 

yapabilecekler (674 Sayılı Kararname). Bu geniş takdir yetkisini muhalefet partilere mensup 

belediye başkanlarına karşı keyfice kullanmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.  



   
 

Aynı KHK’yla merkezi hükümetin yereldeki gücünü yeniden üreten mekanizmalardan biri 

olan Yatırım Koordinasyon ve İzleme Kurulu’yla ilgili de yeni düzenlemeler yapılmıştır. 2012 

yılındaki değişiklikle Büyükşehir yönetiminin olduğu yerlerde İl Özel İdaresi kaldırılmıştı. Onun 

yerine, valinin başkanlığında, il düzeyinde Yatırım Koordinasyon ve İzleme Kurulu oluşturulmuştu.  

İl düzeyinde büyükşehir belediyesi dahil diğer kamu kuruluşlarının yapacağı yatırımların bu kurul 

aracılığıyla koordine edilmesi öngörülmüştü. Dolayısıyla yerel yönetimlerin yatırım kararlarının son 

onay mercii bu kurum olacak. Son düzenlemeyle birlikte bu kuruma ödenek sağlanarak aktif şekilde 

sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanmıştır. Başbakan Yıldırım’ın konuyla ilgili açıklaması, 

düzenlemenin pek de olağanüstü hal yönetimiyle ilgili olmadığını ve yerel yönetimlerle ilgili bir 

anlayışı temsil ettiğini göstermektedir. Bu anlayışa göre idari hizmetleri yerine getirmek yerel 

yönetimlerin siyasi ve mali özerkliklerinde daha öncelikli konulardır ve başka partilerce yöneltilen 

belediyeler sorun çıkartmaktadırlar: 

“Belediyeler de, ya iş bilmezlikten ya da planlama yapamamaktan ya da işte iktidar 

partisiyle farklı partilerden olunca ideolojik sebeplerden dolayı maalesef şehir dışındaki hizmetler 

istendiği gibi yapılamadı. (....) Bu şekilde burada bütçe olacak, buradaki işler planlanacak, yapılacak 

ve eskiden olduğu gibi belediye yapamadığı yerleri biz yapacağız. Belediyenin oraya verilen 

bütçesini de alacağız valilere vereceğiz,  valiliğin il özel idaresine vereceğiz, böylece hizmetin 

aksamasının, gecikmesinin önüne geçmiş olacağız.” ( italikler bana ait) (haber7.com, 17 Eylül 2016). 

Merkezi yönetimin yerel düzeyde gücünü korumasını valilikler aracılığıyla sağlayan bir 

başka mekanizmayı da  2006 yılında kurulan kalkınma ajansları oluşturmuştur. Kalkınma ajansları 

kurumsal yapısı nedeniyle yerel yönetimler yerine merkezi hükümetin güçlenmesine neden olmuştur 

(Lagendijk vd, 2009; Özışık, 2016). Kalkınma ajanslarının yönetim kurulu başkanlığını vali 

yapmaktadır. Vali 100 kişilik Kalkınma Kurulu’nda yer alacak üyelerin seçiminde de söz sahibi 

olmaktadır. Kalkınma Ajanslarının gelirleri Kalkınma Bakanlığı’nca sağlanmaktadır, bu nedenle 

bakanlık, ajansların gelir ve harcamaları üzerinde yetkilidir. Kalkınma ajanslarının en önemli yetkisi 

olan ve yerel paydaşlarla birlikte hazırlanacağı öngörülen bölge planları da bakanlık onayından sonra 

yürürlüğe girer (5449 Sayılı Kanun).  

Oysaki kalkınma ajanslarıyla ilgili yasanın gerekçesi kalkınma anlayışının değişiminden, 

yerele dair kararların artık merkezden değil iş dünyası başta olmak üzere yerel aktörlerce 

alınmasından bahsediyordu (5449 Sayılı Kanunu Genel Gerekçesi).Kalkınma ajanslarının kuruluşu 

bu nedenle demokratikleşme ve yerelleşme sürecinde atılan önemli adım olarak değerlendirildi 

(Turan, 2016). Ajanslara eleştirel yaklaşanlar ise,  bu dönüşümün özel sektör lehine devletleri 

yeniden yapılandırılmasını hızlandıracağını ve kentleri sermaye çıkarları etrafında şekillendireceğini 

iddia ediyordu (Gündoğdu, 2012; Oyan, 2005). Ne var ki, konuyla ilgili tartışmaların aksine 

kalkınma ajanslarının yapısı yereli değil merkezi hükümeti, sermaye kesimlerini değil, bürokrasiyi 

güçlendirdi. 

5. SONUÇ 

1980 sonrası ortaya çıkan kurumsal yeniden yapılanma süreci yerel yönetimlerin oynadıkları 

ekonomik ve siyasi rolün artmasına neden oldu ve dikkatlerin ulusal düzeyden yerele kaymasına yol 

açtı. Bu bildiri, 2000 sonrası Türkiye’sinde merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasında değişen 

güç ilişkilerini benzer uluslararası bağlam içerisinde tartışmaya çalıştı ve yerelleşmenin Türkiye 

bağlamında ne ölçüde gerçekleştiği ve yetkilerin daha alt düzeylere aktarılmasının ne ölçüde önemli 

olduğunu sorguladı. Türkiye’deki yerelleşme süreçlerinin yerel yönetimler yerine merkezi hükümeti 

güçlendirdiği; bu yüzden merkezi hükümetin yerel düzeyde nüfuzunu ve etki alanını azaltmadığı 

bildirinin argümanını oluşturdu. Bu duruma iktidar partisinin tercihlerinin neden olduğu  ve çeşitli 

mekanizmalarla yerel düzeyde merkezi hükümetin gücünü yeniden ürettiği iddia edildi. Öncelikli 

olarak, AKP iktidarı yerel yönetimlerin güçlendirilmesini daha çok idari alanla sınırlamaya çalıştı. 

Bu açıdan bakarsak daha önce sadece merkezi hükümet tarafından sorumluluğu üstlenilen alanlarda 

yerel yönetimler de önemli aktörler olarak ortaya çıktılar. Bununla birlikte yerel yönetimlerin yetki 



   
 

ve sorumluluklarının artmasına, mali ve siyasi yerelleşme eşlik etmedi. Yerel yönetimlerin gerek 

gelirleri açısından gerek aldıkları kararlar üzerindeki siyasi denetim açısından merkezi hükümete 

bağımlılıkları devam etti. 

İkinci olarak, merkezi hükümet, idari, mali ve siyasi açılardan yaşanan yerelleşme 

süreçlerinin her birinde yerel düzeyde çeşitli mekanizmalarla kendi gücünü yeniden üretti. Yerel 

yönetimler, altyapı yatırımları, kentsel dönüşüm ve sosyal politika alanlarında önemli aktörler haline 

geldiler. Fakat, merkezi hükümet altyapı alanında hem büyükşehir hem de küçük ve orta ölçekli 

belediyeler düzeyinde önemini korudu; TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm projelerine dahil oldu. 

Benzer şekilde, planlama ve imar alanlarındaki bazı yetkiler merkezi hükümet tarafından 

kullanılmasına devam edildi. Yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki sorumluluklarının hızla 

artması merkezi hükümetin bu alandan çekilmesine yol açmadı. 

Yerel yönetimlerin mali açıdan merkezi hükümete bağımlılıkları bu dönemde de devam etti. 

Yerel yönetimlerin kendi öz gelirleri üzerinde alt ve üst limit koyma yetkisinin merkezi hükümette 

olması, büyük ölçekli projelerde ve dış borçlanmada merkezi hükümetin çeşitli kurumlarının 

onayının gerekliliği, yerel yönetimlerin şirket kurmak için Bakanlar Kurulu’nun onayına ihtiyaç 

duymaları, merkezi hükümetin mali açıdan yerel düzeyde etki alanını devam ettiren mekanizmalar 

olarak karşımıza çıktı. 

Merkezi hükümet aynı süreçte yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarında da etkisini 

sürdürmeye devam etti. Belediye meclislerinin kararları üzerindeki siyasi denetim, belediye 

başkanlarının ve meclis üyelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınabiliyor 

ve hatta Eylül 2016 yılında yayınlanan KHK’yle birlikte belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin 

yerine merkezi hükümetin görevlendirmelerde bulunabiliyor olması merkezi hükümetin siyasi açıdan 

yerel gücünü yeniden üreten mekanizmalar oldular. Kalkınma ajanslarının ve büyükşehir belediye 

sınırları içerisinde oluşturulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon merkezlerinin kurumsal yapısında 

valilere geniş yetkiler verilmesi merkezi hükümetin yerel düzeydeki karar alma süreçlerindeki rolünü 

artıran diğer önemli mekanizmalar olarak sayılabilir. 

Dolayısıyla, Türkiye örneğinde devletin yerel yönetimleri öne çıkartacak şekilde yeniden 

ölçeklendirilmesi süreci belirli sınırlar içerisinde ilerledi ve ölçek ve neoliberalizm tartışmalarına 

referansla yapılan çalışmaların iddialarının aksine yerel yönetimler yerine merkezi hükümeti 

güçlendirdi. Bu nedenle, Türkiye’deki süreci analiz etmek için iyi yönetişim, ekonomik verimlilik ve 

sermayenin kar arayışları  gibi faktörlerden ziyade süreci şekillendiren iktidardaki partinin siyasi 

kaygılarını dikkate almak önemli gözüküyor. Merkezi düzeyde çoğunluğu olan bir parti yerel 

düzeyde etkili olan diğer aktör ve partilerle iktidarını paylaşmak istemeyebilir. Bu bağlamda, yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi iktidardaki hükümetin çıkarlarıyla uyuşmayabilir. Bir başka deyişle, 

siyasetin gerçekleriyle neoliberal ideolojinin hedefleri her zaman birbirleriyle uyumlu olmayabilir. 

Bu nedenle Yazıcı’nın (2013) da belirttiği üzere, neoliberalizm ve devletlerin yeniden 

ölçeklendirilmesi literatürü üzerinden her dönüşümü anlamlandırmaya çalışmak toplumsal gerçeğin 

ortaya çıkmasına yardımcı olmayabilir. 

Yerelleşme reform süreçlerinde siyasi faktörleri öne çıkaran çalışmalar, AKP’nin özellikle 

2007 sonrası iktidar dönemiyle birlikte yetkileri merkezde toplamaya çalıştığını ortaya koymuşlardır. 

Gerçekten de gerek kamunun gerek ekonominin yönetiminde son yıllarda artan bir merkeziyetçi 

yönelim kendini göstermiştir (Öniş, 2015; Özel, 2012). Bu bildirinin bulguları ise AKP’nin 2002-

2007 ve diğer dönemleri arasında kopuşlarla birlikte bazı sürekliliklerin de olduğunu göstermektedir. 

Hükümet, iktidara geldiği tarihten itibaren yerelleşmeyi bazı yetki ve sorumlulukların yerele 

devretmekle sınırlamaya çalışmış, siyasi ve mali açılardan yetkileri merkezde tutmaya özen 

göstermiştir. Yerelleşme süreçlerinde de çeşitli mekanizmalarla yerel düzeyde etkin bir aktör olarak 

konumunu korumaya çalışmıştır. Bu açıdan baktığımızda AKP iktidarı dönemiyle ilgili yapılan 

dönemleştirmeleri tekrar gözden geçirmek gereği ortaya çıkmaktadır.  



   
 

Bununla birlikte toplumsal gelişmeleri politik ve ekonomik aktörlerin tavırları etrafında 

tartışmak söz konusu süreçlerin aktörler tarafınca eleştirel bir şekilde yeniden irdelenmesine  yol 

açabilir. Bu aktörler, yeni ortamlarda beliren güçlüklerle daha iyi başa çıkmak ve önlerine 

çıkabilecek  fırsatlardan faydalanmak için dönüşüm dinamiklerini değiştirmeye çalışabilir, kendi 

konumlarını tekrar gözden geçirebilirler. Bu nedenle aktörlerin çıkarlarının içeriği sabit olmayıp 

zamanla değişebilir. Örneğin, AKP’nin merkezi düzeyde seçim kaybetmesi durumunda, yerele yetki 

devretme konusunda daha “hevesli” bir tutum alacağı düşünülebilir. Bu nedenle, kendi iddialarını 

2002-2016 arasındaki gelişmelere dayandıran bu bildiri gelecekle ilgili herhangi bir öngörüde 

bulunmamaktadır. Türkiye gibi hızlı toplumsal dönüşümlerin yaşandığı ülkelerde gelecekteki 

gelişmelere dair beklentiler konusunda fikir yürütmek oldukça zordur. Ancak, merkezi ve yerel 

yönetimler arasındaki güç ilişkilerinin aldığı seyir, hem dünya konjonktüründen hem de ülke 

siyasetindeki ittifak ve çatışmalardan bağımsız olmayacaktır.  
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